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Savunma  sektöründe  çal ı şanlar ın  hepsini  en  çok  i lg i lendiren,  dolay ıs ıyla  

ortak  bilgi  alan ı  olmas ı  gereken  alan  nedir  diye  sorulsa,  kanaatimce  “proje  

yönetimidir”  yan ıt ın ı  vermek  doğru  olacakt ır .  

 
Çünkü  iç inde  olduğunuz  iş ,  her  gün  yapt ıklar ın ız,  çal ışmalar ın ız,  kat ı ld ığın ız  

toplant ı lar ,  haz ırlad ığ ın ız  dokümanlar,  yaz ı lan  evraklar ,  büyük  olas ı l ıkla  

yöneti len  bir  projenin  parças ı  olacakt ır .  

 
Bu  sebeple,  bir  projenin  ne  olduğunu  ve  geneli  itibar ıyla  nas ı l  yönetildiğini 
bilmek  ortak  bilgi  aç ıs ından  önemlidir .  

 
Proje  yönetimi ,  bir  f irmada  tüm  alanlarla  arayüzü  olan,  dolay ıs ıyla  

mühendislikten  finansa,  kaliteden  sat ın  almaya, saha faaliyetlerinden teklif 
haz ırlamaya,  sözleşme  yönetiminden  ürün  yönetimine,  üretimden  malzeme  

planlamaya  kadar  büyük  resmin  iç inde  olabi leceğ iniz  ve  f irma  iş leyiş ini ,  
süreç leri  ve  iş  ak ı ş ın ı  kavrayabi leceğ iniz  "general ist"  alanlar ın  baş ında  

gelir.  Bu  niteliğ iyle,  bu  alanda  çal ışanlar  için, faaliyetlerin çoğuna kat ılmak, 
görevi  ö lçüsünde  l iderlik  etmek  ve  karar  vermek,  inisiyatif  kullanabilmek  

ve  yönetime  değ iş ik  seviyelerde  katk ı  sağ layabi lmek  iç in  önemli  f ırsat lar  

sunar .  

 
Bir  teknokent  kuluçka  merkezinde  bir  giriş imci  olabilirsiniz,  iki  üç  arkadaş 

yan  yana  gelip  bir  ş irket  kurup  sektöre  at ı lmay ı amaç layabilirsiniz  veya  bir 

ş irkette  kariyer  basamaklar ın ı  çık ıp  proje  yönetimiyle  direkt  veya  endirekt  

birl ikte  çal ı şacağın ız  bir  yönetim  kademesine  gelmiş  olabi l irsiniz .  

 
(Proje yönetimi alanında kariyer yapıyorsanız, muhtemelen PMI, PRINCE2 

gibi  sertifikasyonlara tabi olacaksan ız; ilgili standart, bilgi k ılavuzu ve 

dokümanlarda  bu  işin teori  ve  ayr ınr ılar ın ı  öğreneceksiniz.  Aşağıda  ele 

ald ığ ım  şekliyle  proje  yönetimi,  basitleştiri lmiş  ve  ortak  bilgi  

seviyesinde  giriş  seviyesi  ve  genele  uygun  hale  getirilmiştir .)  

  
Bu  sebeple,  proje  yönetimi  nas ı l  bir  şey;  çok  basitleştirilmiş  olarak  -  k ısaca  

bakal ım:  
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Bir  Projenin  Ana  Safhalar ı  
  
Öncelikle ,  proje  "pat  diye"  gelmediğ i  iç in ,  tekli f  haz ırl ık  döneminde  alt  

yüklenici  adaylar ın ın belirlenmiş olduğunu, hangi malzemenin kimden sat ın 

al ınacağın ın  taslak olarak  önceden  çal ış ı ld ığın ı ,  imzalanm ış  sözleşmenin  bir  

bedeli  (fiyat ı)  olduğunu,  teklif  aşamas ında  projede  ihtiyaç  duyulacak  insan 

kaynağı  miktar ın ın  en  az ından  işç i l ik  saati  olarak  bil iniyor  olduğunu  

varsayabil ir iz .  

 
İ lave  olarak,  proje  yöneticis inin  de  i lg i l i  birim  taraf ından  atand ığ ın ı  
(görevlendiri ldiğ ini  /  belir lendiğ ini)  varsayal ım.  
  
Proje  yöneticis inin  önünde  imzalanm ı ş  sözleşmeyi  bulduğu  gün  art ık  iş  

f i i len  baş lam ı şt ır .  

 
Farazi  olarak,  önünüzde  şöyle  bir  iş  olacak:  

 
Savunma101  A.Ş . ,  SSB  i le  imzalad ığ ı  sözleşme  kapsam ında  4  adet  mobil  
Drone  Tespit ,  Teşhis ,  Tan ımlama,  Takip  ve  Etkisizleşt irme  Arac ı  (DT4E)  

gel işt irecektir .  

 
DT4E  Sistemi ,  t icari  bir  kara  arac ı  üzerinde  çal ı şacak,  krit ik  tesis lerin,  
havaalan ı  veya  l imanlar ın  terör  olaylar ı  kapsam ında  korunmas ı  maksad ıyla  

kullan ı lacak;  ihtiyaca  göre  arazide,  deniz seviyesinden 2500 metre rak ımda 

konuş land ır ı labi lecek,  1000  metre  iç indeki  dronlar ı  tespit ,  teşhis  

edebilecek,  tan ımlayabilecek  ve  RF  (soft  kill)  veya  12,7  mm  kalibre,  asgari  
3  namlulu  gatl ing  t ipi  si lahla  (hard  ki l l)  hedefi  etkisiz  hale  getirecektir .  
  
Sistem,  tespit  ve  teşhis  iç in  hem  RF  almaç  ve  tan ımlama  kütüphanesini  hem  

de  gündüz  ve  gece  görüş  sistemlerini  kullanabi lecektir .  
  
4  araç  da  gerektiğ inde  birbir leriyle  haberleşebi lecek  ve  çoklu  drone  

sald ır ı lar ına  karş ı  yapay  zekâ  destekl i  hedef  tahsis  ve  paylaş ım ı  
yapabi lecektir .  
  
Sistem  üzerinde  lazer  mesafe  ö lçer  sistemi  ve  yüksek  güç lü  ayd ınlat ıc ı  
projektör  de  yer  alacakt ır .  
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Sözleşmeyi  incelediniz .  Aşağıdaki  bö lümlerden  oluşuyor:  

 
• Sözleşme  Ana  Metni  (Contract  Terms  and  Conditions)  

• İ ş  Tan ım ı  (Statement  of  Work)  

• Takvim  (Zaman  Ç izelgesi)  (Project  Schedule)  

• İ ş  Dağı l ım  Ağac ı  ( İDA)  (Work  Breakdown  Structure)  

• Tesl imat  Kalemleri  Listesi  (List  and  Quantity  of  Deliverables)  

• Veri  Listesi  (CDRL  –  Contract  Data  Requirements  List)  

• Teknik  Spesi f ikasyonlar  (Technical  Speci f ications)  

• Fiyat  Dağı l ım  Ağac ı  (CBS  –  Cost  Breakdown  Structure)  

  
Proje  klasik  bir  sistem  gel işt irme  modeli  olan  “waterfal l”  (şelale)  

yöntemiyle  yürütü lecek.  
  
Aşağıdaki  faaliyet ler  iş  tan ım ı  doküman ında  belirt i lmiş :  

 
• Proje  baş lang ı ç  toplant ıs ı  
• Gereksinim  Analizi  Toplant ıs ı  
• Proje  Durum  Değerlendirme  Toplant ıs ı  (Her  3  ayda  bir  

tekrarlanacak)  

• Ön  Tasar ım  Toplant ıs ı  
• Kritik  Tasar ım  Toplant ıs ı  
• Teste  Haz ırl ık  Toplant ıs ı  
• Testler  

• Donan ım/Yaz ı l ım  ve  Entegrasyon  Testleri  
• Kali f ikasyon,  Doğrulama  ve  Geçerleme  Testleri  
• Platform  Entegrasyon  Testleri  
• Kabul  Testi  
• Kullan ıc ı  (Operatör)  ve  Bak ım  Eğ i t imleri  
• Tesl imat  

  
Kali f ikasyon,  Doğrulama  ve  Geçerleme  Testleri  1  adet  pilot  DT4E  sistemi  
üzerinde  yap ı lacak,  bilahare  üret i lecek  4  adet  araç  i le  kapsaml ı  platform  

entegrasyon  test leri  ve  kabul  test leri  yap ı lacakt ır .  
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Ana  yüklenici  olarak  uyman ız  gereken  standart lar  da  i lg i l i  dokümanlarda  

belirt i lmiş  durumda.  Bir  k ısm ı  şunlar:  ISO  9001:2015,  ISO/IEC  12207,  
ISO/IEC  15288,  ISO  31000,  MIL-STD-461,  MIL-STD-810,  MIL-STD-973.  

 
Proje  süresi  (garanti  hariç)  24  ay.  
 
Proje  yöneticis inin  önünde  temelde  5  safha  var:  

 
• Proje  Baş lang ı ç  

• Proje  Yürütme  

• Proje  Kapan ı ş  

  
Ayr ıca  planlama  ve  İzleme&Kontrol  safhalar ı  da  var . . .  Genele  uygun  

basit leşt ir i lmiş  halde,  baş latal ım,  yürütel im  ve  kapatal ım  şeklinde  

inceleyeceğ iz ,  planlama  ve  iz leme  /  kontrol 'a  da  iç inde  değ ineceğ iz .  
  
Projenin  Baş lang ıç  Safhas ı  
  
Proje  yöneticis i ,  proje  baş latma  safhas ında,  aşağıdaki  faal iyet leri  
gerçekleşt ir ir :  
  
Proje  Kodu  

  
Projeye  kapsam ındaki  tüm  maliyetlerin,  gelirlerin  giderlerin  kayd ın ın  tek  

bir  hesap  kodu  alt ında  tutulabi lmesi  iç in  bir  mali  kod  yay ınlanacakt ır .  Bu  

mali  kod  olmazsa,  örneğ in  hangi  masraf ın  hangi  proje  iç in  yap ı ld ığ ı  
bilinemeyecek,  dolay ıs ıyla  bir  projenin maliyetleri konsolide edilerek takip 

edi lemeyecek  ve  projenin  mali  performans ı  takip  edilemeyecek  veya  

ö lçü lemeyecektir .  
  
Proje  Yöneticisinin  Atanmas ı  
  
Proje yöneticisinin kim olduğunun duyurulmas ı gereklidir. Çünkü genellikle 

bir  ş irkette  yürütü len  birçok  proje  vard ır  ve  çoğu  proje  yöneticisi  birden  

fazla  projeyi  yönetiyordur. Yukar ıdaki örnekte DT4E olarak adland ırd ığım ız 

projeyi  kimin  yöneteceğ ini  ş irket  iç inde  duyurmal ıy ız  ki  DT4E  projesi  i le  

i lg i l i  olarak  tüm  ş irket  birimleri  kiminle  çal ı şacağın ı  öğrensinler .  Bu  
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bilgi lendirmeyi  “ben  proje  yöneticisi  oldum”  diye  PY  yapmayacak  tabii  ki ,  
ş irkette  proje  yöneticisi  görevlendirme  yetkisi  kimdeyse  o  kiş i  taraf ından  

bu  duyuru  yap ı lmal ıd ır .  
  
Proje  Berat ın ın  Yay ınlanmas ı  
  
Ad ına  proje  berat ı  denen  bir  belge  yay ınlanacakt ır.  Genel  Müdür  imzas ı  i le  

yay ınlanacak  bu  berat ,  asl ında  kurum  iç inde,  "ben  bu  iş i  şu  kiş iye  

yönetmesi  iç in  verdim  ama  bu  beratta  belirlenmiş  çerçeve  iç inde  

yönetebilir"  diyen  önemli  bir  belgedir .  
  
Bir  proje  berat ı  temel  olarak  aşağıdaki  bilgi leri  içermelidir :  

 
• Proje  Ad ı ,  kodu,  baş lang ı ç  ve  bitiş  tarihi ,  
• Gizl i l ik  derecesi  
• K ısa  tan ım ı  
• Kapsam ı  
• Safhalar ı  ve  temel  faal iyet leri/takvimi  
• Tesl imat  tan ım,  adet  ve  tarihleri  
• İ ş  Dağı l ım  Ağac ı  
• K ıs ıt lar ı  
• Tahsis  edi lmiş  olan  bütçe,  ekip  (insan  kaynağı)  ve  yat ır ım  

kalemleri/malzemeleri  
• Varsay ımlar ı  
• Riskler  ve  risk  yönetim  ad ımlar ı  
• Projenin  performans  hedef leri  ve  TPG  (Temel  

Performans  Göstergeleri)  (KPI  -  Key  Performance  Indicator)  (brüt  

kâr  tutar ı ,  patent ,  yeni  ürün,  vb.  dahil)  

  
Proje  berat ı  önemlidir;  PY  ve  birkaç  üst  yönetici  aras ında  gidip  gelen  ve  

son  olarak  da  üst  yönetime  imzalan ıp  dosyalanan,  bir  daha  da  yüzüne  

bak ı lmayan  bir  doküman  olmamal ıd ır .  Ad ı  üstünde  “berat ” .  Yani  proje  

yöneticisinin, genel müdürle projeye yönelik firma içindeki akdidir. Sonuçta 

masan ın  üzerine  berat  konur.  Firma  proje  yöneticisini  nas ı l  yetkilendirmiş , 
proje  yöneticis i  de  ne  yapm ı ş  berata  göre  bak ı l ır .  Örneğ in ,  projenin  

başar ıya  ulaş ıp  ulaşmad ığ ın ın  bir  ö lçüsü  de  beratta  genel  müdürün  asl ında  

bir  tal imat  şeklinde  proje  yöneticis ine  verdiğ i  proje  performans  
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hedef lerinin  tutturulup  tutturulmad ığ ıd ır .  Ayr ıca  berat  sadece  proje  

yöneticisini  de  i lgi lendirmez.  Proje  madem  bir  ekip  iş idir  ve  herkesin  ayn ı  
hedefe  doğru  çal ı şmas ı  beklenir ,  proje  ekibinde  yer  alan  ve  beratta  

belir lenmiş  i lgi l i  konularla  örtüşen  alanlarda  çal ı şan  herkesin  genel  
müdürün  tal imat ın ı ,  verdiğ i  yetkinin  s ın ırlar ın ı ,  koyduğu  hedefleri  bilmesi  
gerekir .  

 
Proje  Baş lang ıç  Toplant ıs ın ın  Yap ı lmas ı  
  
Proje  yöneticis inin  bir  sonraki  hedefi ,  proje  baş lang ı ç  toplant ıs ı  (Project  

kick-off  meeting)  haz ırl ıklar ın ı  yaparak  projeyi  baş latmakt ır .  

 
Proje  baş lang ıç  toplant ıs ı ,  proje  ekibindeki  personelin  ve   projenin  i letiş im  

iç inde  olacağı  ekip-d ı ş ı  birimlerin  de  kat ı l ım ıyla  yap ı lan  ayr ınt ı l ı  bir  

bilgi lendirme  ve  koordinasyon  toplant ıs ıd ır .  

 
Proje  baş lang ıç  toplant ısn ın  yap ı lma  amac ı  tüm  proje  iç  paydaş lar ın ı  proje  

hakk ında  bilgi lendirmek  olduğu  iç in ,  temelde  aşağıdaki  içerik/gündemle  

icra  edi lmelidir :  

 
1)  Projenin  künyesi  (PY)  tan ıt ı lmal ıd ır  

 
• Projenin  Ad ı  Kodu  

• Gizl i l ik  Derecesi  
• Sözleşme  Makam ı  
• Sözleşme  Süresi  
• Sözleşme  Bedeli  
• Garanti  Süresi  
• İdame  Desteğ i  Süresi  

(Varsa ,  alt  sözleşmeye  ait  yukar ıdaki  bilgi ler  dahi l)  

 
2)  Proje  ekibi  tan ıt ı lmal ıd ır .  

 
• Projede  direkt  işç i l iğ i  planlanan  tüm  personelin  l istesi  ve  yeni  

ist ihdam  iht iyaç lar ı  dahi l  görevlendirmeler ,  görevlendiri len  

personelin/tak ımlar ın  sorumluluklar ı  
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• Varsa ,  ana  yüklenici ler ,  alt  yüklenici( ler) ,  alt  yüklenici  
organizasyonu  ve  alt  yüklenici  sorumluluk  matrisi  

 
3)  Tekli f ,  Sözleşme  ve  ekleri ,  varsa  sözleşmeye  ait/i lgi l i  ek  protokol ,  Bilgi  
Değ iş imi  ve  Gizl i l ik  Sözleşmesi  (NDA),  Teknik  Bilgi  Paylaş ım ı  Sözleşmesi  
(TAA)  vb.  dokümanlar  k ısaca  tan ıt ı lmal ıd ır .  

 
• Sözleşme  Şart  ve  Hükümleri  (Fatura  ve  Ödeme  plan ı  dahi l)  

• İ ş  Tan ım ı  
• Projenin  Fazlar ı/Safhalar ı  
• İ ş  Paketleri  
• Detayl ı  Proje  Takvimi  
• Tesl imat  Kalemleri  (Tarih  ve  yer  bilgisini  içerecek  şekilde)  

• Dokümantasyon  (sorumlular ı  belir lenmiş  olarak)  

• Teknik  Özel l ikler  (Burada  teknik  çözüm  de  tan ıt ı lmal ıd ır)  

• Şartname  ve  İ ş  Tan ım ın ın  teknik  aç ıdan  değerlendiri lmesi  
• Şartnameden  gelen  Teknik  İsterler,  üst  seviye  sistem  gereksinimleri ,  

tan ıml ı  ise  donan ım  ve  yaz ı l ım  gereksinimleri  
• Çevresel  gereksinimler ,  Çevresel  testlerde  kullan ı lmas ı  öngörü len  

birimlerin  adet  ve  kullan ım  zamanlar ı  
• Mühendisl ik  test leri  (entegrasyon,  kali f ikasyon,  doğrulama,  

geçerleme,  vb.)  

• Kabul ,  Test  ve  Muayene  

 
4)  Proje  Bütçesi  tan ıt ı lmal ıd ır .  

 
• İ şç i l ik  saat leri  ve  ay  baz ında  dağı l ım ı  
• Malzeme,  Yat ır ım  ve  ay  baz ında  dağı l ım ı  
• Seyahat  ve  ay  baz ında  dağı l ım ı  
• Garanti  dönemi  bütçesi  
• Fiyat  tablosu,  ödeme  plan ı  
• Nakit  ak ı ş  

 
5)  Malzemeler  tan ıt ı lmal ıd ır .  (Sat ın  al ım,  malzeme  planlama,  üret im  vb)  

 
• Taslak  f iyat land ır ı lm ı ş  malzeme  l istesi  (Malzeme  tan ım ı ,  Üret ici  

f irma,  Parça  no,  Adet)  
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• Üret im  kayb ı  olarak  öngörü len  adetler  

• Prototip/pi lot  üretim  iç in  gerekli  miktar  

• Birim  ve  toplam  f iyat ı  
• Tedarik  süresi  ( lead  t ime)  

• En  az  sat ın  alma  miktar ı  (MOQ)  

• Stoktan  kullan ı lmas ı  planlanan  malzemeler  ve  bedelleri  
• Fire  miktarlar ı  

  
6) Riskler  tan ıt ı lmal ıd ır .  

 
7) Proje  gizl i l ik  ve  sanayi i  güvenliğ i  i le  i lg i l i  hususlar  tan ıt ı lmal ıd ır  

 
8)  Proje  performans  hedef  ve  göstergeleri  tan ıt ı lmal ıd ır  (proje  başar ı  
kriterleri)  

 
9)  Soru  ve  cevaplar  

 
Proje  Yönetim  Plan ın ın  Yay ınlanmas ı  
  
Proje  baş lang ı ç  toplant ıs ında  görüşü len ,  tart ı ş ı lan ,  koordine  edi len  ve  

kararlaşt ır ı lan  esaslar  kapsam ında  Proje  Yöneticis i  (PY)  taraf ından  Proje  

Yönetim Plan ı haz ırlan ır. Sözleşmede mevcut proje takviminin daha ayr ınt ıl ı 
ve  firma  iç i  kullan ıma  yönelik  bir  çal ışma  versiyonu, proje yönetim plan ın ın 

ekidir .  

 
Projelerin  baş lang ı ç  safhas ında  harcanan  her  birim  emek,  i leri  safhalarda  

birkaç  birim  katma  değer  yaratacak  şekilde geri döner. Bizler, kültür olarak 

planlamaya  çok  ağırl ık  veren  bir  iş  kü l türünde  yaşam ıyoruz.  Bu  

sebeple  yönetici ler ,  planlamaya  harcanan  vaktin ,  ciddi  olumlu  sonuç lar ı  
olacağın ı  bilerek,  ekibi  planlama  safhas ında  planlama  yapmaya  ve  iş leri  
ak ı ş ına  b ırak ıp  günlük  reflekslerle  yönetmemeye  motive  ve  ikna  etmelidir .  
Bu  çerçevede,  her  bir  birimin kendi  plan ın ı  oluşturarak yay ınlamas ı idealde 

beklenir .  Kalite  Yönetim  Plan ı ,  Konfigürasyon  Yönetim  Plan ı ,  Mühendisl ik  

Yönetim  Plan ı ,  Üret im  Plan ı ,  Risk  Yönetim  Plan ı  ve  benzeri  planlar ,  “daha  

bu  aşamada  ne  gerek  var" ,  "zaten  planlayacak  bir  şey  yok" ,  "çok  

erken",  "gereksiz"  demeden  taslak  olarak  da  olsa,  k ısa  da  olsa  haz ırlanarak 

yay ınlanmal ı  ve  proje  süresince  güncel lenerek  ayr ınt ı land ır ı lmal ıd ır .  
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Planlar ,  gerek  gözden  geç irme  ve  koordine  süreç leri  i le ,  farkl ı  bak ı ş  

açı lar ın ın ayn ı  hedef  etraf ında  kenetlenmesi  ve  koordinasyonun artt ır ılarak 

senkronizasyonun  sağ lanmas ı  iç in  çok  iy i  birer  araçt ırlar .  

 
Ş imdi  aşağıdaki  şemaya  bakal ım:  

 

 

 
Şu  ana  kadar  ne  yapt ık?  Sözleşmeyi ald ık, sözleşmedeki girdileri esas alarak 

bir  projenin  baş lang ıç  süreç lerini  gözden  geç irdik.  S ırada  ikinci  safha,  yani  
proje  yürütme  safhas ı  var .  

 
Projenin  Yürütme  Safhas ı  
  
Proje  her  şeyden  önce,  belirlenen süre içinde (zaman), proje çıkt ılar ı nitelik 

açıs ından  uygun  kalitede  olacak  şekilde  (kalite)  ve  proje  iç in  tahsis  edilmiş  

bütçe  iç inde  (bütçe)  yöneti lecek.  Bir  miktar  toleranslar  olabi l ir .  Bu  

toleranslar  sözleşmede  tan ımlanm ış  veya  sözleşmeden  sizin  geliştirdiğ iniz  

toleranslard ır .  Bu  arada,  riski  yöneteceksiniz ,  kapsam ı  yöneteceksiniz ,  
fayday ı  yöneteceksiniz  ve  tabii  ki  plana  göre  yöneteceksiniz .  
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 Planla ,  icra  et ,  kontrol  et ,  güncel le ,  icra  etmeye  devam  et  şeklinde  sürüp  

giden  bir  döngü .  Çünkü  planlar  kanun  değ i ldir ,  statik  değ i ldir ,  güncellenir ,  
süreç  iç inde  yaşar  ve  gel iş ir .  Elinizde  değ işmez  kabul  edilen  tek  doküman  

sözleşmedir  (ki  bir  sözleşme  bile,  bazen  firma  iç in  menfi  sonuç lar ı  olsa  da,  
uygun  usullerle  değ işt ir i lebi l ir . )  

  
"Biz  böyle  planlam ı şt ık,  o  yüzden  böyle  oldu"  diyerek  hiçbir  plan,  
sözleşmeden  sapman ın  bir  aç ıklamas ı  olamaz.  As ı l  olan  sözleşmeden  

sapmamak  ve  plan ı  sözleşmedeki  hedef lere  ulaşacak  nitelikte ,  zaman ında  

güncel leyerek  icra  edebi lmektir .  
  
Plan  önemli  bir  araç t ır  ancak  amaç  değ i ldir .  

 
Proje  yönetimi  de  dahi l ,  tüm  ana  disipl inler  planlar ına  göre  projeye  katk ı  
sunarlar:  Mühendisl ik  kendi  plan ın ı  yapt ı ,  test  bö lümü  kendi  plan ın ı  yapt ı ,  
kali te ,  konfigürasyon,  malzeme  planlama,  üret im  ve  benzeri  tüm  planlar  

ayn ı  hedefe  ulaşmak  üzere ,  aralar ında  etki leş imli  ve  eş  zamanl ı ,  ahenk  

iç inde  icra  edi l iyor. . .  

 
Planlar,  her  konuyu  düşünüp,  neyin  ne  zaman  nas ı l  nerede  neden  ve  kimler 

taraf ından  yap ı lacağın ı  diğer  planlarla  birl ikte  uyum  iç inde  ele  alarak,  
önünüzdeki  dönemi  öngörmenizi  sağ layan  harika  bir  araçt ır .  Eğer  i lk  

gününden  bir  projeye  bakarak  ad ım  ad ım  nelerin  olabi leceğ ini  hayal  
edebil iyorsan ız,  krit ik  aşamalar ı  derinliğ iyle  önden  tasarlayabil iyorsan ız,  
muhtemelen  birkaç  büyük  projede  akti f  görev  alm ı şs ın ızd ır  ve  büyük  bir  

iht imalle  ve  iy imser  bir  tahminle  10  y ı l ı  devirmişsinizdir .  İyi  bir  plan  

yapmaya  baş layabi l irsiniz .  Riskleri  de  öngörme  beceriniz  artm ı şt ır .  
Yaşad ıklar ın ızdan  öğrendiğ iniz  dersler  makul  bir  risk  alg ıs ı  sağ layacak  
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noktaya  ulaşm ışt ır.  Eğer  bu  noktadaysan ız  birkaç  soru  ve  girdi  i le sizlerden 

tecrübesiz  olanlar ın  planlar ına  yön  verebi l irsiniz .   

 
Burada  bahsettiğ im,  müşteriye  sunmakla  yükümlü  olduğunuz,  dili ,  kapsam ı  
ve  format ı  dahi l  önceden  bell i  olan  planlar  değ i l .  Plan  derken,  bilf i i l  iş i  
nas ıl yapacağız diye düşünerek geliştireceğiniz iç planlardan bahsediyorum. 
Formattan  bağıms ız,  mümkün  olduğunca  daha  uzağa  bakabilen,  düşünmeye  

ve  kurgulamaya  vakit  ay ırman ıza  araç  olan,  5N1K  sorular ın ı  her  konu  iç in  

göz  önünde  bulundurduğunuz  bir  plandan  bahsediyorum.  Ad ına  plan  

demeden,  bunlar  haftal ık  proje  yönetimi  toplant ı lar ın ın  gündemleri  olarak  

bile  ele  al ınabi l ir .  Perspektif  açıs ından  ak ı lda  bulundurulmas ı  gereken,  
ad ına  milestone  deni len  olaylar  zincir inde,  olaylardan  ziyade,  olaylar ın  

birbiriyle  i l işkisine  ve  etki leş imine  odaklanman ızd ır .  Bu  böyle  olursa  ne  

olur,  bu  öyle  olmazsa nas ıl olur gibi sorular ı devaml ı sorarak ve s ık s ık daha 

i leriye  bakabi lme  motivasyonuyla  bitmek  bilmeyen  bir  düşünme,  
kurgulama,  tasarlama  eylemi  içinde  kalabilmekten  bahsediyorum.  Buna  bir  

sonraki ,  bir  sonraki ,  bir  sonraki  oyunu  kurmak  da  diyebi l irsiniz .   

 
Proje  yöneticis i ,  farkl ı  gelişmelere ,  olumsuzluklara  yönelik  mümkün  

olduğunca  farkl ı  senaryoyu  düşünüp  tedbirler  almal ıd ır .  Hani  B  plan ı  
denilen,  C  plan ı  denilen  planlar ın ız olmal ıd ır. Büyük projelerde, çoğu zaman 

bir  projeyi  bit irene  kadar  alfabedeki  harf lerin  yetmeyeceğ i  kadar  fazla  

olumsuzluk  üzerinde  senaryo  çal ı şm ı ş  olman ız  laz ım.  Bir  süre  sonra  bu  

senaryolar  içsel  olarak  kendil iğ inden  gel işecek,  geçmişte  tecrübe  

ettikleriniz  kümü lat i f  olarak  artarak  önünüzü  ayd ınlatacakt ır .  Ancak  

s ık ı lmadan  bu  böyle  olursa  nas ı l ,  bu  böyle  olmazsa  nas ı l  sorular ıyla  çok  

yönlü  bakmay ı  al ı şkanl ık  edinmelisiniz .   
 
Ş imdi  konumuza  dönelim  ve  gelelim  iş in  teorik  k ısm ına… 
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Bir  projede  toplam  eforlar ın  yani  harcanacak  saat lerin  hangi  aşamada  ne  

kadar  harcand ığ ına  yönelik  şeki l  yukar ıdad ır .  Proje  yönetimi  teorisinde,  
farkl ı  proje  yönetim  ekolleri  farkl ı  isimler  verebilir ,  farkl ı  s ın ıf land ırmalar  

yapabi l ir ,  ancak  iş in  tamam ı  yukar ıdaki  şeki lde  olduğu  gibidir .  Biraz  

mühendisçe  açıklayal ım:  Yukar ıdaki  eğri lerin  integrallerini  al ıp  alanlar ın ı  
hesaplarsan,  proje  yönetimi  teorisine  göre ,  t ipik  bir  projenin  hangi  
safhas ın ın  ne  kadar  efora  karş ı l ık  geldiğ ini  buluruz.  Yürütme  safhas ın ın  

alan ı  en  büyük  olan,  bunda  bir  garipl ik  yok.  Dikkat  etmeniz  gereken  yer ,  
benim  de  ısrarla  üstüne  bast ığ ım  nokta ,  planlama  safhas ın ın  alan ı .  Bu  

alana  özel l ikle  dikkat  çekiyorum  çünkü  planlama  aşamas ın ın  biraz  

kestirmeden  al ınd ığ ın ı  ve  gerekli  zaman ın  ayr ı lmad ığ ın ı  -k ıssadan  hisse-  

düşünüyorum.   

 
Haz ır  bu  aşamalardan  bahsetmişken, temelde hangi aşamada hangi sorulara 

yan ıt  aran ıyor ,  ona  da  bakal ım:  
  

 
  
Bu  sorular ,  göz  önünde  bulundurulmas ı  gereken  sorular  ve  sadece  proje  

yöneticisinin  değ i l ,  proje  ekibinde  yer  alan  herkesin  sürekli yan ıt arayacağı 
sorulard ır.  Sorular  çok  güç lüdür  ve  önemlidir .  Yeri  geldiğ inde  sorulan  k ısa  

bir  soru,  riskin  ortaya  ç ıkmas ın ın  engel lenmesine,  iş lerin  ak ı ş ın ın  olumlu  

yönde  değ işt ir i lmesine  sebep  olabi l ir .  Amaç  çok  soru  sormak  değ i ldir .  
Doğru  soruyu  doğru  zamanda  sormakt ır  ve  çok  önemli  bir  yönetim  

yetkinl iğ ine  işaret  eder .  
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Tekrar  konumuza  dönelim:  

 
Proje  yürütme  safhas ında,  art ık  sözleşmede  taahhüt  etmiş  olduğunuz  

faal iyet ler  birer  birer  tamamlanacak.  Bu  arada,  sistem  mühendisl iğ i  i le  

proje  yönetiminin  karş ı l ıkl ı  etki leş im  ve  uyumlu  birl ikteliğ ini  V  diyagram ı  
i le  birl ikte  göstermek  ist iyorum.  Sistem  Mühendisl iğ i ,  proje  yönetimi  i le  

uyum  aç ıs ından  çok  krit ikt ir  ve  sistem  mühendisl iğ i  tüm  savunma  sanayii  
çal ışanlar ı  iç in  olmasa  da,  tüm  mühendislik  birimleri  ve  proje  yönetimi  iç in 

kanaatimce  ortak  bilgi  alan ı  olmal ıd ır .  

 

 

 

  

 
Proje  yürütme  aşamas ında  projenin  sözleşme  i le  belir lenmiş  ad ımlar ın ı  
icra  edeceğ iz .  Gelin ,  klasik  bir  projenin  ad ımlar ına  bakal ım  ve  proje  

yürütme  safhas ında  yürütü lecek  faal iyet leri  görel im:  
  
Savunma  sanayii  projelerinin  çok  büyük  bir  k ısm ı ,  gelişt irme  projeleridir .  
Yani  rafta haz ır  bir ürünün sat ışından ziyade, müşterinin özgün ihtiyaç lar ın ı 
karş ı lamak  üzere  s ı f ırdan  gel işt ir i len  veya  rafta  haz ır  olsa  da  ciddi  
modif ikasyonlar  içerdiğ i  iç in  bazen  bir  gelişt irme  projesine  dönüşen  

projelerdir .  
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Gelişt irme  projeleri ,  AR-GE  niteliğ inden  kaynaklanan  sebeplerle ,  
mühendislik  yoğun,  karmaşık  ve  zorluklar  içeren  proje  tipleridir .  Savunma  

sanayi i  sektöründe  faal iyet  gösteren  f irma  ve  çal ı şanlar ın ın  aş ina  olduğu  

bu  tür  projelerdeki  temel  faal iyet lere  değ inmeden  geçemeyiz ,  nitekim  

“Proje  Yürütme”  safhas ı  temelde  bu  faal iyet lerin  icras ı  i le  geçecektir .   

 
Sonuçta  ister  proje  yöneticisi  olsun  ister  projenin  farkl ı  safhalar ında  proje 

ekibine  destek  veren  bir  disiplin,  bir  savunma  sanayii  f irmas ındaki  bitmek 

bilmeyen  olaylar  döngüsünün  şablonu  genel l ikle  aşağıdaki  faal iyet leri  
içerir .  

 

  

  
 1.  Sözleşme  Yürürlüğü  (Contract  Effect ivity)  >>  2.  Sistem  Gereksinim  

Analizi (SRA- System Requirement Analysis) >> 3. Sistem Gereksinim Gözden 

Geç irme  Toplant ıs ı  (SRR-  System  Requiment  Review)  >>  4.  Ön  Tasar ım  

(Prel iminary  Design)  >>  5.  Ön  Tasar ım  Gözden  Geç irme  Toplant ıs ı  (PDR-  

Prel iminary  Design  Review)  veya  İ lk  Tasar ım  Gözden  Geç irme  Toplant ıs ı  
(IDR  -  Init ia l  Design  Review)  >>  6.  Krit ik  Tasar ım  (Crit ical  Design)  veya  

Ayr ınt ı l ı  Tasar ım  (Detai led  Design)  veya  Nihai  Tasar ım  Gözden  Geç irme  

Toplant ıs ı (FDR – Final Design Review) >> 7. Kritik Tasar ım Gözden Geçirme 

Toplant ıs ı  (CDR-  Critical Design Review) >> 8. Geliştirme (Development) >> 

9. Test Haz ırl ık Gözden Geçirme Toplant ıs ı (TRR- Test Readiness Review) >> 

10.  Kali f ikasyon  ve  Doğrulama  (Quali f icat ion  and  Verif icat ion)  >>  11.  
Tasar ım  Doğrulama  Testi  (DVT-  Design  Verification  Test) >>  12.  Geçerleme 

(Validation)  >>  13.  Tasar ım  Geçerleme  Testi  (DVT-  Design  Validation  Test)  

veya  Fabrika  Kabul  Testi  (FAT-  Fabrika  Kabul  Testi)  veya  Kabul  Testi  
(Acceptance  Test)  >>  14.  Platform  Entegrasyon  (Platform  Integration)  >>  
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15.  Platform  Kabul  Testi  (PAT-  Platform  Acceptance  Test)  veya  Araç  Kabul  
Testi (VAT- Vehicle Acceptance Test) veya Liman Kabul Testi (HAT- Harbour 

Acceptance  Test)  veya  Deniz  Kabul  Testi  (SAT-  Sea  Acceptance  Test)  veya  

Uçuş  Kabul  Testi  (Fl ight  Acceptance  Test) .  

 
Bu  aktiviteler  15  adetle  s ın ırl ı  değ i ldir .   Örneğ in  aşağıdaki  faal iyet ler  ve  

daha  fazlas ı  da  mevcuttur:  

 
• Üret ime  Haz ırl ık  Toplant ıs ı  (PRR-  Production  Readiness  Review),  
• İ ş levsel  Konfigürasyon  Kontrolü  (FCA  –  Functional  Confüguration  

Audit)  

• Fiziksel Konfigürasyon Kontrolü (PCA – Physical Configuration Audit) 

• Simü latör  Performans  Testi  (SPT  –  Simulator  Performance  Test)  

Ve  diğerleri…  

 
Bu  faal iyet ler  iç in ,  “sistem,  donan ım  ve  yaz ı l ım  yaşam  döngüsü  hakk ında  

bilgi  almak  amac ıyla  aşağıdaki  referanslara  göz  at ın ız”  demek  isterdim  

ancak  şöylesi  daha  doğru  olur:   “mutlaka  göz  atmal ıs ın ız” :  

 

• MIL-STD-1521  

• IEEE  15288  

• IEEE  12207  

 

Proje  Takvimi  

  
Takvimde,  aktiviteler,  kilometre  taş lar ı  (milestone),  faaliyetler  aras ındaki  
i l işki ler ,  aktivite  süreleri ,  aktiviteler  iç in  tahsis  edi lmiş  kaynaklar  vb.  
gösteri l ir .  Elinizdeki  sözleşmede  mevcut  takvim  50  sat ırl ık  bir  takvim  

olabilir  ancak  siz,  her  bir  faaliyete  yönelik ayr ınt ıl ı planlamalarla, sözleşme 

ekinde  yer  alan  takvimi  geniş lett iniz  ve  muhtemelen  elinizde  art ık  birkaç  

yüz  sat ırl ık  bir  takvim  var .  (Bir  uçak  projesindeki  takvim  onbinlerce  sat ır  

olabi l ir . )  Eğer  iş i  50-100  sat ırla  yürütecekseniz  excel  yeterl i  olabil ir  ama  

daha  karmaş ık  ve  uzun  projeler  iç in  sadece  proje  takvimlerinin  

geliştiri lmesi  iç in  özel  yaz ı l ım  araç lar ı  geliştiri lmiştir .  Büyük  bir olas ı l ıkla,  
Microsoft  Project ,  Oracle  Primavera ,  SAP  Multiresource  Scheduling  gibi  
araç lardan  birini  kullan ıyor  olacaks ın ız .  Pek  çok  başka  araç  da  mevcut .  
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 Proje  Bütçesi  

  
Ş imdi  gelin  pandoran ın  kutusunu  bir  kere  daha  açal ım.  
  
Proje  bütçesi  nedir?  

  
Farkl ı  şirketlerde veya farkl ı üst yönetimlerce, proje bütçesinin ele al ın ışına 

yönelik  değ iş ik  bak ı ş  aç ı lar ı  ve  uygulamalar  mevcuttur .  Ş irket in  proje  

maliyet lerini  muhasebeleşt irme  usullerinden,  kulland ığ ı  IT  alt  yap ıs ına  

kadar  pek  çok  sebeple ,  bazen  de  üst  yönetimin  görmeye  odakland ığ ı  
finansal  parametreler  sebebiyle  değiş iklik  arz  eden  bütçe  kavram ı ,  temelde 

her  ş irkette  ayn ı  amaca  hizmet  eder  ancak  bütçe  alt  kalemleri  ve  söz  

konusu  alt  kalemlerin  konsolidasyonu  aç ıs ından  farkl ı l ıklar  içerebi l ir .  
  
Benim  burada  açıklayacağım,  mevcut  örneklerden  sadece  biri .  Ne  olduğuna  

dair  fark ındal ık  sahibi  olmak  giriş  seviyesinde  yeterl idir :  
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Proje  bütçesi ,  sözleşmeyi  ald ıktan  sonra  ekiplerin  oturup  "biz  bu  iş i  kaça  

yapar ız"  diye  ayr ınt ı l ı  olarak  haz ırlad ıklar ı  bir  bütçe  midir?  Yoksa  zaten  

çoktan  elde  haz ır ,  mevcut  olan  bir  bütçe  midir?  Proje  bütçesi  y ı l l ık  m ıd ır?  

Yoksa  i lk  gününde  sonuna  kadar  tüm  maliyet leri  öngören  bir  doküman  

m ıd ır?  

 
K ısa  cevaplarla;  

 
Tekli f  tutar ı  sözleşme  tutar ına  eş i t t ir  varsay ım ıyla ,  Proje  bütçesi  tekl i f  

aşamas ında  oluşmuştur ,  ayr ıca  haz ırlanmaz.  Tekli f  tutar ından  kâr  ve  risk  

ç ıkart ı l ıp  proje  bütçesi  bulunur.  Proje  yöneticis i ,  söz  konusu  bütçe  iç inde  

iş i  bit irmekle  yükümlüdür .  Risk  tutar ı  baz ı  durumlarda  proje  yönetimine  

tahsis  edilebilir  (risk  bütçesi  olarak)  ancak  genellikle  üst  yönetim bu tutar ı 
kendi  inisiyati f inde  tutar .  Ayr ıca,  baz ı  durumlarda  genel  dağıt ım  giderleri  
de  tekl i f  tutar ından  ç ıkart ı l ıp  proje  bütçesi  bulunabi l ir .  Ancak  genel l ikle  

dağıt ım  giderleri  de  bütçeye  dahi l  edil ir .  

 
Özet le ,  

 
Sözleşme  Bedeli  –  Kâr  –  Risk  Tutar ı  =  Proje  Bütçesi 'dir .  
  
Bu  neden  böyle  olmal ıd ır?  

  
Çünkü ,  sözleşme  imzaland ıktan  sonra  ekibi  toplay ıp  proje  bütçesinin  

haz ırlanmas ın ı  isterseniz ,  “o  maliyet  kalemini  tekl i f  zaman ında  

öngörmemiş iz" ,  "bunu  da  eklesek  iy i  olacak"  diye  giderler  ş iş ir i l ir  ve  

maliyet  artt ır ı l ır .  Bu  da  kâr ın  azalmas ı  demektir .  

 
Halbuki  biz  zaten  teklif  aşamas ında  maliyetleri  doğru öngörmüş olmal ıyd ık. 
O  halde  sözleşme  imzaland ığ ında,  kâr  tutar ı  art ık  donmuştur .  Kimse  

değ işt iremez  olmal ıd ır .  Nitekim  ş irket in  varoluşunun  amac ın ın  

temellerinden  birinin  kâr  etmek  olduğu  unutulmamal ıd ır.  Çünkü  bu  kâr  i le  

yeni  yat ır ımlar  yap ı labi lecek,  öz  kaynak  AR-GE  projeleri  f inanse  

edi lebi lecek,  ş irketin  muhtel i f  faal iyetlerinden  dolay ı  ortaya  ç ıkabi lecek  

zararlar  kapat ı labi lecektir .   
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Unutmayal ım  ki  tekl i f te ,  dolay ıs ıyla  sözleşmede  ön  görü lmüş  olan  kâr  

tutar ı ,  topyekûn  f irma  yönetiminin  hissedarlara  olan  borcudur.  Her  şey,  
müşteriye  ve  ş irket  hissedarlar ına  karşı  etik  iç inde  ve  iyi  ahlakl ı  çal ışmaya  

devam  etmek  kayd ıyla ,  ş irket i  kâra  geç irmek  üzerine  kurgulanmal ıd ır .  

 
Ayr ıca ,  proje  bütçesi  y ı l l ık  haz ırlanmaz.  Proje  bütçesi ,  projenin  topyekûn,  
baştan  sona  bütçesidir .  Proje  ekibi  her  y ı l  bütçe  yap ı l ırken  o  y ı l  ne  kadar  

harcayacağın ı  hesaplar  ve  günceller  ancak  sonuçta  kendisine  tahsis  edilmiş 

toplam  bütçe  iç inde  kalmal ıd ır .  Her  sapman ın  izahati  al ınmal ıd ır .  Çok  

önemlidir .  

 
Ş imdi  bir  projenin  tüm  aşamalar ı  i le  iç  içe  geçmiş  olan  ve  proje  yürütme  

safhas ında  da  sürekl i  icra  etmemiz  gereken  proje  izleme  ve  kontrol  
aşamas ından  da  bahsedelim…  

 
Projeyi  nas ı l  izleriz?  

  
Düzenli  toplant ı lar la  (proje  yönetimi  haftal ık  toplant ı lar ı ,  Konfigürasyon  

Kontrol  Kurulu  Toplant ı lar ı ,  Malzeme  Kontrol  ve  Gözden  Geç irme  

Toplant ı lar ı ,  vb.) ,  raporlarla ,  denetimlerle ,  ara  performans  ö lçümleriyle ,  
müşteri  memnuniyet  anketleriyle ,  alt  yüklenici  anketleriyle . . .  Bunlar ın  

hepsi  bize  projenin  iz lenmesi  iç in  olanak  sağ layan  resmi  faal iyet lerdir .  
Projelerin  iz lenmesi  iç in  en  etki l i ,  pratik  ve  iy i  referans  oluşturan  

noktalardan  biri  de  ayl ık,  çeyreklik ,  yar ı  y ı l/y ı l l ık  bütçe  gerçekleşmeleri  
üzerinden  proje  mali  performans ın ın  iz lenmesidir .  Bu  sebeple  ş irket  

muhasebe  sisteminin  proje  mali  performans ın ın  iz lenmesine  uygun  

yap ı land ır ı lmas ı  gerekir .  
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Bu  faaliyetler  s ıras ında  uzman  görüşü  s ık  s ık  başvurulan  bir  değerlendirme  

usulüdür .  Analit ik  teknikler  nadiren  kullan ı l ır .  Analit ik  teknikler  veriye  

dayan ırlar .  Veri  doğru  ise  sonuç  da  doğrudur.  Objekti f  ve  sübjekti f  

unsurlar ın  birbirine  kar ışt ığ ı  projelerde,  doğru  veri  toplamak  ancak  iyi  bir  

IT  alt  yap ıs ı ,  uygun  yaz ı l ım  araç lar ı  ve  hepsinden  de  önemlisi  ancak  uzun  

y ı l larda  elde  edi lebi lecek  bir  f irma  kü l türü  gerektirdiğ inden,  kurumsal  
nitel ik  kazanm ı ş  f irmalar ın  d ı ş ında  anali t ik  tekniklerle  proje  

değerlendirmesi  yapmak  güç tür .  

 
Projenin  Kapan ı ş  Safhas ı  
  
Proje  kapan ı ş ında  projeler  herkesin  derin  bir  “oh”  çekmesiyle  

kapanmaz.   Projelerin  kapan ı ş ı  da  tan ıml ı  ve  önemli  bir  safhad ır;  
geleceğ inize  ve  kurum  kü l türünüzün  oluşumuna  katk ı  sağ lar .  

 
Proje  neden  kendi  halinde  bitmez;  tan ıml ı  bir  süreç ,  bir  aşama  olarak  nas ı l  
kapat ı l ır?  

 

Savunma  sanayiinde  platform  ve  sistem  projeleri  uzun  soluklu  projelerdir. 
Atak  Projesi ,  2020  y ı l ı  i t ibar ıyla  halen  tesl imatlar ı  devam  eden  bir  proje .  
Projenin  savunma  sanayii  f irmalar ıyla  i lk  görüşü ldüğü  günlerin  üzerinden  

20  y ı ldan  fazla  süre geçti .  Bar ış  Kartal ı  Projesi ,  i lk  ihale  tarihinden yaklaşık 

16-17  y ı l  sonra  tamamland ı .  Sistem  projeleri  (radar,  sonar,  eh  sistemi  vb)  

o  kadar  uzun  sürmez;  ama  onlar  da  ihaleye  ç ık ı ş  i le  projenin  bitir i lmesi  
aras ında  4-6  y ı l l ık  bir  zaman  dil iminde  gerçekleş ir ler .   

 
Platform  projelerini  hesaba  katmazsak,  oldukça  iy imser  ve  iddial ı  bir  

hesapla,  TÇD  i le  projenin  garanti süresi hariç teslimatlar ın ın tamamlanmas ı 
aras ındaki  sürenin  tüm  projeler  için ortalamas ı 4-5 y ıl olarak düşünülebilir. 

 
Ard ında  pek  çok  mühendisin  çal ı şt ığ ı  bu  projelerde  entelektüel  sermaye  

birikimi  bir  sonraki  proje  iç in  büyük  önem  arz  eder .  Dolay ıs ıyla ,  her  bir  

projede  elde  edi len  tecrübenin  kay ıt  alt ına  al ınmas ı  ve  geleceğe  ı ş ık  

tutacak  şekilde  kurumsal  ortak  belleğe  al ınmas ı  ş irketler iç in  hayati  öneme  

sahiptir .  
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Örneğ in ,  bir  proje  yöneticisinin  müşteri  veya  alt  yüklenicilerle  yap ı lan  bir  

toplant ıda  "tamam  yapar ız"  demek  zorunda  kald ığ ı  basit  bir  iş lem  

maddesinin  maddi  karşı l ığı  5-10  Bin  dolar,  platform  projelerinde  25-50  bin 

dolar  olabi l ir .   Böyle  birkaç  iş lem  maddesiyle ,  8-10  y ı l l ık  süre  zarf ında  

sadece  mühendisl ik ,  proje  yönetimi  veya  diğer  branş lar ın  ş irket  

bilançolar ına  örtü lü  bir  şekilde  enjekte  ett iğ i  zararlar  rahatl ıkla  milyon  

dolar mertebesine ulaşabilir. Buradan al ınan derslerin tekrarlanmamas ı için 

entelektüel  sermayenin  sadece  proje  ekibinde  kalmamas ı ,  diğer  ş irket  iç in  

birimlerle  de  paylaşı labilmesi  iç in  projelerin  kapan ış ına  önem  verilmelidir. 
  
Normal  şart lar  alt ında  herkesin  hatas ı ,  ihmali ,  unuttuğu  bir  şeyler ,  yeni  
öğrendiğ i  şeyler  olmas ı  beklenir .  Öğrenilen  dersler  üzerinden  entelektüel  
sermayenin  oluşturulmas ına izin veren bir ortam ın tesisinde en büyük katk ı 
üst  yönetime  düşer .  Üst  yönetim,  hatan ın  kaçın ı lmaz  olduğunu,  insan  

olman ın doğal bir sonucu olduğunu bilerek açık ve samimi bir kurum kültürü 

inşa  ediyorsa ,  güven  esas ıyla  baz ı  dersler  kay ıt  alt ına  al ınabi l ir .   

 
Peki ,  bir  proje  kapan ı ş  toplant ıs ında  ve  sonras ında  yay ınlanarak  

konfigürasyon  sisteminde  kay ıt  alt ına  al ınmas ı  gereken  kapan ış  raporunda  

neler  olmal ı?  

 
Bunu  bir  şablonla  gösterel im…  

 
PROJE  KAPANIŞ  RAPORU  

 
Doküman  No:  #       
                                                     
gg/aa/yyyy  

 
KAPSAM:  Proje  kapan ı ş  raporunun  hangi  proje  kapsam ında  haz ırlanm ı ş  

olduğu  k ısaca  anlat ı l ır .  Müşteri  ve  son  kullan ıc ı  bilgisi ,  teslimat  kalemleri ,  
proje  süresince  yap ı lan  çal ışmalar  i le  (tasar ım,  üretim,  geliştirme  vb)  eğer  

var  ise  i lave  sipariş ler  ve  diğer  sözleşme  hususlar ı  (tamamlanamayan  

dokümanlar/hizmetler  gibi  ve  diğer  yak ın  dönem  faal iyet leri  gibi)  

detayland ır ı lmadan  içeriğe  dahi l  edi l ir .  
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SÖZLEŞME / SİPARİŞ BİLG İSİ: Sözleşmeye/Sipariş Emri’ne dair bilgiler girilir. 
Proje  süresince  sözleşme değişikliği/protokol imzalanmas ı gerçekleşmiş ise 

bu  hususlar  da  ayr ıca  eklenmelidir .  
Sözleşme  (Sipariş)  Tarihi           :  . . . .  
Sözleşme  (Sipariş)  No               :  . . . .  
Sözleşme  (Sipariş)  Bedeli          :  . . . .  
Yürürlük  Tarihi                         :  . . . .  
Tamamlanma  Tarihi                  :  . . . .  
Garanti  Süresi                          :  . . . .  
  
PROJE  KODU:  Proje  kodu  yaz ı l ır .  
  
MÜŞTERİ ADI VE YAZIŞMA ADRESİ: Müşterinin ad ı , adresi ve iletişim bilgileri 
buraya  yaz ı l ır .  
  
TESL İMAT  KALEMLER İ :  Gerçekleşen  malzeme/birim  tesl imat  durumu  

l istelenir .  Gecikme  yaşanm ı ş  ise  nedenleri  belirt i lmelidir .  Yaşanan  

gecikmelerin  sebepleri  etki leri  i le  veri lmelidir .  
  
Tablo  olarak  -  sütunlarda:  Tesl imat  Kalemi  /  Teslimat  Miktar ı  /  Sözleşme  

Tesl imat  Tarihi  /  Gerçekleşen  Tesl imat  Tarihi  /  Aç ıklamalar  

  
DOKÜMAN/VER İ  L İSTES İ :  Gerçekleşen doküman  teslimat  durumu  l istelenir.  
Gecikme  yaşanm ı ş  ise  nedenleri  belirt i lmelidir .  Yaşanan  gecikmelerin  

sebepleri  etki leri  i le  veri lmelidir .  

 
Tablo  olarak  -  sütunlarda:  Doküman  Ad ı  /  Sözleşme  Tesl imat  Tarihi  
/  Gerçekleşen  Teslimat  Tarihi  /  Aç ıklamalar  

  
ÖDEMELER:  Proje  kapsam ında  al ınm ı ş  ödemeler  l istelenir .  Gecikme  

yaşanm ı ş  ise  nedenleri  belirt i lmelidir .  Yaşanan  gecikmelerin  sebepleri  
etki leri  i le  veri lmelidir .  

 
Tablo  olarak  -  sütunlarda:  Ödeme  Ad ı  /  Ödeme  Tutar ı  /  Sözleşme  Ödeme  

/  Tarihi  /  Gerçekleşen  Ödeme  Tarihi  /  Aç ıklamalar  
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BÜTÇE:  Proje  Plan ı  ekinde  yay ınlanm ı ş  i lk  bütçe  i le  proje  kapan ı ş ında  

gerçekleşenler  üzerinde  tüm  bütçe  kalemleri  karş ı laşt ır ı l ır .  Karş ı laşt ırma  

tüm  kalemler  iç in  maliyet  üzerinden  yap ı l ırken,  işç i l ik  gerçekleşmeleri ,  
i lave  olarak  saat  olarak  da  karş ı laşt ır ı l ır .  

 
KAYITLAR:  Savunma  sanayi i  projelerinde  kay ıt lar ın  ne  kadar  süre  i le  

saklanacağı  genellikle  sözleşmelerde  belirtilir . Sözleşmede belirtilmediyse, 
5  y ı l  standart  süre  olarak  kabul  edi lebi l ir .  Proje  kapan ı ş ı  aşamas ında,  her  

bir  kayd ın  nerede  ve  nas ı l ,  hangi  birim  sorumluluğunda  tutulacağı  hay ıt  

alt ına  al ınmal ıd ır .  Kay ıt lar ,  projede  üreti lmiş  bas ı l ı  veya  elektronik  her  

şeydir .  Kay ıt lara  örnek  olarak  aşağıdaki ler  l istelenebi l ir .  Bu  l iste  

geniş let i lebi l ir :  

 
• Tüm  gelen  ve  giden  evrak  

• Tüm  proje  dokümantasyonu  

• Tüm  test  ve  kabul  prosedür ,  sonuç  raporu  ve  i lg i l i  belgeler  

• Tüm  toplant ı  tutanaklar ı  
• Tüm  sunumlar  ve  bilgi  notlar ı  
• Tüm  sözleşme,  alt  sözleşme,  Bilgi  Değ iş imi  ve  Gizl i l ik  anlaşmalar ı ,  

muht ıralar  

• Tüm  fatura ,  sevk  irsal iyesi ,  sat ın  alma  kay ıt lar ı ,  sipariş  emirleri  ve  

giriş  kalite  kontrol  kay ıt lar ı  
  
PROBLEMLER  VE  ÖĞREN İLM İŞ  DERSLER:  Proje  süresince  karş ı laş ı lan  

problemler;  sebepleri, oluşturulan çözümleri ve etkileri ile burada anlat ıl ır. 
Öğreni len  dersler  bu  raporun  en  önemli  k ısm ıd ır .  

 
Herkesten  görüş  veya  girdi  alarak  ve  sonra  bunlar ı  birleşt irerek  

yay ınland ığ ında,  baz ı  çal ı şanlar ın  görüş leri  arada  kaybolabi leceğ i  iç in ,  
ekipteki  tüm  ki l i t  görevler  iç in  ayr ı  ayr ı  baş l ıklar  alt ında  problemler  ve  

öğreni lmiş  derslere  yer  veri lmelidir .  Aşağıdaki  personel ,  öğreni lmiş  

dersleri birbirinden bağımsız; ayrı ayrı hazırlayarak rapora dahil etmelidir: 

 
• Proje  Yöneticis i  
• Proje  Sözleşme  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Kalite  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Konfigürasyon  Yöneticis i/Sorumlusu  
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• Proje  Mühendisl ik/Teknik  Yöneticisi/Sorumlusu  

• Proje  Sistem  Mühendisl iğ i  Yöneticisi/Sorumlusu  

• Proje  Donan ım  Tasar ım  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Yaz ı l ım  Tasar ım  Yöneticisi/Sorumlusu  

• Proje  Gömü lü  Yaz ı l ım  Tasar ım  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Mekanik  Tasar ım  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Test  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Donan ım  Tasar ım  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Entegre  Lojist ik  Destek  (Sat ı ş  Sonras ı  Hizmetler)  

Yöneticisi/Sorumlusu  

• Proje  Saha  Entegrasyon  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Sat ın  alma  Yöneticisi/Sorumlusu  

• Proje  Üret im  Yöneticis i/Sorumlusu  

• Proje  Malzeme  Planlama  Yöneticis i/Sorumlusu  

• vb.  
  
İnsanlara ne  öğrendin  diye  sorulduğunda  sadece  i lk  akla  gelenler yaz ılacağı 
iç in ,  aşağıdaki  sorular  tek  tek  sorulmal ı ,  yan ıt lar ı  tek  tek  al ınmal ı  ve  

böylece  kiş i lerin  değ iş ik  perspektif lerden  projeyi  düşünmeleri ,  
hat ırlamalar ı  ve  ele  almalar ına  yön  veri lmelidir :  

 
• Doğru  ne  yapt ık?  

• Yanl ı ş  ne  yapt ık  veya  doğru  yapt ığ ım ız ı  düşündüğümüz  ancak  

olumsuz  sonuç lar ı  olan  şeyler  neydi?  Nas ı l  olsa  sonuç lar ı  olumsuz  

olmayabi l irdi?  

• Benzer  bir  proje  iç in  başka  bir  arkadaş ına  ne  öneri lerde  

bulunurdun?  

• Gelişt ir i lmesi  gereken  alanlar  nelerdir?  

• Sence  proje  hedeflerine  ulaş ı ld ı  m ı?  Ulaş ı lmad ıysa  neden  

ulaş ı lmad ı?  Nas ı l  olsa  ulaş ı l ırd ı?  

• Hangi  sorunlara  çözüm  buldun?  

• Karş ı laşt ığ ın  sorunlardan  çözemediklerine  ş imdi  akl ına  gelen  bir  

çözüm  var  m ı?  

• Projede  görevleri  zaman ında  ve  doğru  tan ımla  ald ığ ın ı  düşünüyor  

musun?  Yan ıt ın ız  hay ır  ise  aç ıklay ın ız.  
• Projede  yatay  ve  dikey  i let iş im  iy i  miydi?  
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• Projede  bilgi lendiri lmen  gerektiğ ini  düşündüğün  ancak  

bilgilendiri lmediğ in  neler  vard ı?  Gerekçeleriyle  birlikte  açıklay ın ız. 
• Öğrenilmiş  dersler yan ında  edinilen  deneyimler  /  kazan ı lan  başar ı lar  

da  bu  bö lümde  anlat ı labi l ir .  
  
Ş imdi  en  krit ik  noktadan  bahsedeyim:  İnsanlar  unuturlar .  5  y ı l l ık  bir  

projenin  sonunda  insanlara  ne  öğrendiniz  diye  sorarsan ız,  alacağın ız  sonuç  

alman ız  gerekenin  çok  alt ındad ır.  Bu  sebeple,  öğrenilmiş dersler  asl ında  i lk 

andan  i t ibaren  not  al ınarak  zaman  iç inde  son  haline  doğru  şeki l  almas ı  
gereken  bir  dokümand ır .  Bu  sebeple  projelerde  en  geç  her  12  ayl ık  zaman  

dil imi  sonunda,  döneme  ait  öğreni lmiş  dersler  bu  bö lümde  aktard ığ ım  

usullerle  haz ırlanmal ı  ve  ara  raporlar  olarak  yay ınlanmal ıd ır .  

 
Proje  Yönetimi  Metodoloji leri  

  
Proje  yönetimi  iç in  kullan ı lan  pek  çok  metodoloj i  mevcuttur .   Genell ikle  

karma  (hibrit/melez)  yani  birden  çok  metodoloj iyi ,  iş in  gereklerine  göre  

uyumland ıran  ara  metodoloji ler  kullan ı l ır .  Metodolojinin,  iş in  gereklerine  

göre seçilmesi çok önemlidir. Çünkü bu metodolojiler, her yol Roma ’ya çıkar 

şeklinde  biri  olmazsa  diğeri i le  başar ın ın  yakaland ığı  metodolojiler değildir 

ve  bir  metodoloj i  i le  Konya ’ya,  diğer  metodoloj i  yolu  çok  uzat ıp  önce  

Hanya ’ya  sonra  Konya ’ya  gidiyor  olabi l irsiniz .  

 
Proje  yönetim  metodoloji lerinin  seç imi  tecrübe  gerektirir.  Örneğin,  sistem  

projelerinde,  donan ım  projelerinde,  yaz ı l ım  projelerinde,  ürüne  göre ,  
projenin  süresine ,  karmaş ıkl ığ ına,  ekibin  büyüklüğüne,  ş irketteki  proje  

yönetim  kü l türüne  göre ,  ş irkete  tan ıml ı  süreç lere  ve  bil iş im  teknoloj is i  /  

yaz ı l ım  araç lar ı  alt  yap ıs ına  göre ,  teknik  isterlerin  değ iş ip  

değ işemeyeceğ ine  göre ,  proje  ekiplerinin  coğraf i  olarak  ayn ı  lokasyonda  

olup  olmamalar ına,  müşterinin  projeye  dahi l  olma  miktar ına  göre  bile  

iz leyeceğ iniz  yol  değ işmelidir .  Kulak  aş inal ığ ı  iç in ,  sadece  l isteleyerek  

geçeceğ im;  

 

• Agile  /  Adaptive  Project  Framework  

• Agile  /  Extreme  Programming  

• Agile  /  Scrumban  

• Agile  /Kanban  
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• Agile  /Scrum  

• CCPM-  Crit ical  Chain  

• CPM-  Crit ical  Path  

• ECM  -  Event  Chain  Methodology  

• Lean  

• NPI  (New  Product  Introduction)  

• PER  (Package  Enabled  Re-engineering)  

• PMBOK®  Guide  (bir  metodoloj iden  ziyade  kapsaml ı  bir  k ı lavuzdur)  

• PRINCE2  

• RAD  (Rapid  Applicat ion  Development)  

• Six  Sigma  

• Waterfal l  
  
Savunma  sanayiinde  geliştirme  projeleri  iç in  en  s ık  uygulanan  

metodoloji ler  waterfall  ve  Agile  (Scrum,  Kanban)  metodoloji leridir.  

 
Proje  yönetiminde  bir  ad ım  daha  ö teye  geçmeyi  planlarsan ız ,  en  az ından  

waterfall ve agile metodolojilerini öğrenmeli ve özellikle karmaşık, isterleri 
s ık  değ işebi len  ürün  gelişt irme  projeleri  iç in  agi le  metodoloj is ine  

odaklanmal ıs ın ız .  Unutmay ın ız ,  her  şey  başar ıya  ulaşmak  iç in  sadece  bir  

araçt ır .  Amaç  x  metodoloj is ini  uygulamak  değ i ldir .  Önemli  olan  iş in  

fe lsefesidir .  Ancak  fe lsefeyi  içsel leşt irerek  i leride  özgün  ve  farkl ı  
iht iyaç lara  cevap  verebilen  melez  metodoloji leri  doğru  zamanda  ve  doğru  

yerde  uygulayabi lecek  entelektüel  sermayeye  sahip  olabi l irsiniz .  Bazen  

uygulanacak  metodoloj i  aş ikard ır  ancak  iç inde  olduğunuz  kurum  

kü l türü ,  nitel ik  ve  tecrübe  olarak  insan  kaynağı  ve  IT  alt  yap ıs ı  sebebiyle  

söz  konusu  aş ikar  metodoloj iyi  de  uygulamak  mümkün  olamayabi l ir .   
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