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CEO'lar Proje Yönet�m Of�sler�nden

Ne Bekl�yor?
 

CEO'lar Proje Yönet�m Of�sler�n�n;

-Stratej�k hedefler� anlamasını ve bu hedefler� program ve d�ğer g�r�ş�mlere
aktararak hedeflenen faydanın elde ed�lmes�ne katkı sağlamalarını;
-Program ve d�ğer g�r�ş�mler�n başarılı olması �ç�n yol har�taları (roadmap)
gel�şt�rmeler�n�;
-Organ�zasyonun hedefler�ne ulaşab�lmes� �ç�n program ve d�ğer
g�r�ş�mlerden projeler başlatmalarını;
-Hedeflenen değer�n (value) gerçekç� b�r zamanda ve bel�rlenen
kr�terlerde gerçekleşt�r�leb�ld�ğ�n� tesp�t �ç�n her projede sürekl� durum
değerlend�rmeler� yapmalarını;
-Projeler� ver�ml�l�ğ� opt�m�ze etmek �ç�n projeler� öncel�klend�rmek ve
stratej�k hedeflerle �lg�l� değerler� mümkün olduğunca önce
gerçekleşt�rmeye odaklanmalarını;
-Projeler�n başarıyla yürütülmeler�n� sağlamalarını;
-Projeler�n yürütülmes�n� yavaşlatab�lecek engeller� ortadan kaldırmalarını;
-Tamamlanan projeler�, proje kapanışından sonra da mon�tör ed�p
beklenen faydaların sağlanıp sağlanmadığını ölçmeler�n�;
-Öğren�lm�ş derslerden faydalanarak proje yönet�m süreçler�n�
gel�şt�rmeler�n� beklemekted�rler. 
(Kaynak: https://www.projectmanagement.com/art�cles/771812/What-CEOs-Expect-From-Your-PMO)

Proje Yönet�m Of�sler�, stratej�ye, stratej�n�n �mplementasyonuna,
program ve projeler�n etk�n yürütülmes�ne ve program ve projeler�n
organ�zasyonlarımıza katacağı değere odaklanmalıdırlar.



AGILE DUNYADA PROJE YONETİM
OFİSLERİ NASIL KONUMLANMALI?

Eren Özdem�r

Bugüne kadar birçok geleneksel PMO (Proje Yönetim Ofisi) içerisinde görev almış biri olarak,

onlar için artık tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyleyebilirim. Şirketler içerisinde çevik

olma ihtiyacı arttıkça PMO' ların geleneksel duruşları şirketlerin çevikleşme yolculuğunda tehdit

olarak algılanabiliyor. Birçok organizasyonda da Agile Koçlar ile Proje Yöneticileri arasında

görev karmaşası, birbirlerini görmezden gelerek ilerleme ya da iki rolü birleştirme gibi kafa

karışıklıkları da görebiliyoruz.

Önce geleneksel PMO'yu tanımlayalım. Çalışma tarzı olarak; şirkette yıl başında stratejiyle

uyumlu tüm projeleri listelerler (genellikle bir önceki yılın son çeyreği bu çalışmalar başlar) ve

master plan oluştururlar. Bu master planda 1 yıl içerisinde hayata geçirilecek projeler ve zaman

planları, bu projeler için ayrılan bütçe, kaynak planı vb bilgiler yer alır. Master plan üst yönetim

tarafından onaylandıktan sonra her bir projeye büyüklüğüne göre Proje Yöneticisi ihtiyaca göre

Program Yöneticisi ataması yapılır. Proje yöneticisi verilen projeyi bir kick-off toplantısı ile

başlatır. Projeye bütçe, zaman, maliyet hedefi verilir, proje yöneticisi bu kısıtlara istinaden

projeyi bitirmek için matris yapılı bir organizasyonda çaba harcar. Matris yapıda ise kendisine

doğrudan bağlı olmayan X, Y, Z departmanlarından kaynakları sürekli projenin içine çekmeye

çalışır, onlara baskı uygular. Proje Yönlendirme komitesi toplantılarında gecikme, risk gibi

bayrakları kaldırır, yönetimin desteğini sürekli ister, proje statü raporlamasını düzenli olarak

yapar. Nihai amaç; beklenen kapsam, zaman, maliyet içerisinde projeyi tamamlamaktır. Bu süre

boyunca gecikmeler olur, bütçe aşımları yaşanır, kapsam değişiklikleri olur, proje yöneticisi

yüksek çaba ile tüm ekibi bir araya getirme mottosuyla nihayetinde projeyi tamamlar ve kapanış

dokümanını yayınlar. PMO projenin kapanış duyurusunu şirkete yapar, kutlamalar yapılır ve bir

proje kısmen başarıyla tamamlanmış olur.

Peki ya sonra? 3-5 ay sonra proje sonunda ortaya çıkan ürün/hizmette sorunlar çıkmaya başlar,

ek talepler gelir ama proje kapanmıştır. Bundan sonraki sorumluluk farklı ekipler üzerindedir

artık yeni bir proje yöneticisi atanmalı hatta öncesinde proje önceliklendirilmeli master plana

alınmalıdır.



Geleneksel PMO' lar projenin öncesi veya

sonrası ile ilgilenmezler. Burada ilgileniliyormuş

gibi yapılabilir. Projenin strateji ile uyumlu

olmasının kontrolü yine PMO' nun elinde

gözükür ama bazen bu kozu zaman kazanmak

için de kullanır. Projeyi başlatmak için türlü türlü

bilgiler ister, fayda sorgular (business detayı

bilmemesine rağmen), ölçülebilir bazı verileri

talep eder. Bunlar faydalı bilgiler olsa dahi

bazen zaman kazanmak bazen de PMO' u

güvende tutmak için istenir. Proje sonrasında ise;

zaten iş birimi projeyi kapatırken onay vermiştir

artık tüm sorumluluk, proje sonrası üretilen

değer iş birimi sorumluluğundadır.

Geleneksel proje yöneticilerinin varoluş ihtiyacı

da geleneksel PMO' ların varlığından doğar. Bu

tarz bir yapıda Proje Yöneticisini ne kadar çevik

yönetmeye zorlarsanız zorlayın PMO' nun

konumlandırılması: projeyi kapsam, zaman,

maliyet üçgeninde iş birimine teslim etmekse

proje yöneticisi davranışlarını değiştiremez.

Günümüzde birçok proje yöneticisinin de

görevini sorgulaması, çeviklik konusunda karşı

durmak zorunda olması ya da -durumu

kabullenmesinin bir sebebi de bu'dur. 

 

Burada geleneksel proje yöneticilerinden çok sistem ve süreçleri sorgulamak ve düzeltmek

gerekir. Gelelim bu tarz PMO' ların en can alıcı noktalarına: iş birimi - IT savaşları.

İş birimi her zaman mevcut kapasitenin üzerinde proje talebinde bulunur. Bir türlü projelerin

hayata geçirilmemesinden şikayet eder. Bırakın hayata geçirmeyi projelerin çoğu yıllarca

başlatılamamıştır bile. Hatta yürüyen projelerin kalitesini sorgular ve proje yöneticisinin business

bilgisinin eksikliğini dile getirir. Kısaca iş birimi bir türlü mutlu olmaz.

IT PMO ekiplerinde de durum pek farklı olmaz. Onlar da iş birimlerinin sürekli yeni projeler

getirmesinden, talep değiştirmesinden, onları teknik olarak anlamamasından ve proje yönetimini

bilmemesinden şikayet eder.

Sonuç olarak; hem IT birimleri hem de iş birimleri mutsuz olur.

Peki kim suçlu? İki tarafta suçsuz, düzeltilmesi gereken kurulan süreç ve sistemler...

Bu tarz durumlarda ekipler çözümü Agile Dönüşümlerde arayabilir. Bugüne kadar hem PMO

içerisinde başlayan hem de PMO' dan bağımsız başlayıp PMO ile bir şekilde pozitif veya negatif

kesişen birçok çevik dönüşüm hikayesine şahit ve dahil oldum.

Peki burada PMO' lar nasıl konumlandırılmıştı? SAFe, Disciplined Agile, Scrum@Scale gibi scaling

agile modelleri PMO' ları nerede tutuyor? Portföy yönetiminin çeviklik için bu kadar önem

kazandığı bir yapıda çevik portföy yönetimi hala PMO' nun sorumluluğunda mı?

20 Nisan’ da yapacağımız webinar’ da tüm bu soruları yanıtlamaya çalışacağız…



Agile dönüşümü gerçekleştirmek bilimsel bir
yaklaşım gerektirir. Tüm şirketler için tek bir
çözümü uygulamak evrensel olarak geçerli
değildir. Kitap bu konuyu bir hastalığın
iyileşmesi olarak başarılı bir şekilde ele alıyor.

Al Shalloway - Agile at Scale Programs Director
at Project Management Institute (PMI), ABD

Bu kitap yazarlarının gerçek dünya
deneyimlerini gösteriyor. Hızlı ilerlemek isteyen
şirketlere şiddetle tavsiye ederim.

Ali Dasdan - Head of Engineering - Confluence
Cloud at Atlassian, ABD

.

AYIN KİTAPLARI:

Nasıl etkili bir ekip olabiliriz sorusuna
en hızlı yanıtı bu kitapta bulabilirsiniz.

Hikaye tarzında konuyu ele alışı ve
hikayenin sonunda sunduğu
modelden etkilenmemek imkansız.

Ekiplerimizdeki davranışların ne
anlama geldiğini ve etkili bir ekip
olabilmek için bu davranışları nasıl
yönlendirmemiz gerektiğini anlatan
eşsiz bir kitap...



OLGUN PYO

PMI ve PwC, yakın zamanda PYO Olgunluk Sev�yes�n� bel�rlemek �ç�n ortak b�r
çalışmaya �mza attılar. Bu çalışamadan çıkan �lk çarpıcı sonuç küresel
olgunluk skorunun PYO’ların �stenen olgunluk sev�yes�ne ulaşab�lmeler� �ç�n
daha çok uzun b�r yolları olduğuydu. D�ğer taraftan bu çalışmanın b�r öneml�
çıktısı da bu skorlamanın en tepes�nde yer alan 230 PYO’nun özell�kler�nden
yola çıkarak PYO olgunluğuna etk� eden 5 farklı boyutun tesp�t ed�lmes�yd�:
(1)Yönet�ş�m (governance), (2) Entegrasyon ve h�zalama (�ntegrat�on and
al�gnment), (3)Süreçler (processes), (4) Teknoloj� ve ver� (technology and data),
ve (5) İnsanlar (people).
Yukarıdak� 5 boyutta etk�l� olab�len Proje Yönet�m Of�sler� hem
organ�zasyonları üzer�nde daha etk�l� ve yüksek tes�rl� olab�l�yor hem de daha
başarılı proje çıktıları üreteb�l�yorlar.
Detaylarını www.pm�.org sayfasından ulaşab�leceğ�n�z rapordan bazı çarpıcı
detaylar şunlardır:
Başarılı (olgunluk sev�yes� yüksek çıkan) PYO’lar teknoloj� ve ver�y� paydaşlarla
etk�n �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu arttırmak �ç�n; r�sk� daha etk�n yönetmek �ç�n
ve b�lg� ve tecrübey� paylaşmak, transfer etmek ve yönetmek �ç�n
kullanıyorlar. 
Başarılı PYO’ların %92’s� süreçler�n� farklı proje ve ek�plere göre hızla adapte
edeb�l�yorken %88’� proje yönet�c�ler�n�n k�ş�sel yetk�nl�kler�n� gel�şt�rmeler�
�ç�n sürekl� destek oluyorlar.
Başarılı PYO’ların organ�zasyondak� üst sev�ye yönet�c�ler tarafından yaratılan
değer� farked�p takd�r etmes� ve üst düzey yönet�c�ler�n PYO’ları stratej�k b�r
partner olarak görmes� olgunluk sev�yes�n� arttıran en öneml� etken olarak
görünüyor.

http://www.pmi.org/


OLGUN PYO

S�n�r B�l�m�’n� (Neurosc�ence) Kullanarak Proje Başarısı

Carole Osterwe�l’�n yen� k�tabı projeler� yürütmen�n �nsan� boyutuna rehberl�k
edecek b�r bakış açısı get�r�yor. Carole, zeh�rl� ya da başarısız proje kültürüne
karşı kullanılab�lecek panzeh�r� de sunuyor: (1) Ps�koloj�k güvenl�k
(psycholog�cal safety) ve (2) büyüme bakış açısı (growth m�ndset culture).
Ps�koloj�k güvenl�k, k�ş�lerarası (f�kr�n� yüksek sesle söyleyeb�lme, soru
sorab�lme, vb.) r�sk alab�lmek �ç�n �ş çevres�n�n güvenl� olduğuna �nanç olarak
tanımlanıyor. 
Carole, ps�koloj�k güvenl�ğ�n yaratıcılık, �şb�rl�ğ� ve öğrenme �ç�n ön b�r
gerekl�l�k olduğunu vurguluyor. Şuanda ps�koloj�k güvenl�k sağlansa b�le hızla
değ�şen koşullar neden�yle 3 hafta sonra bu güvenl�ğ�n kalmayacağına
değ�nerek ps�koloj�k güvenl�ğ�n d�nam�k olgusunu bel�rt�yor.
Büyüme bakış açısına sah�p �nsanlar k�ş�sel yetk�nl�kler�n gel�şt�r�leb�leceğ�ne
�nanır ve farklı konumlarda ve şartlarda dah� hayata atılsalar, k�ş�ler�n
uygulamalar ve tecrübeler �le değ�ş�p gel�şeceğ�n� düşünürler. 
Carole Osterwe�l’�n yen� k�tabı “Neurosc�ence for Project Success: Why
people behave as they do” APM tarafından Haz�ran 2022’de yayına
sunulacaktır. apm.org.uk web sayfasından ön s�par�ş vereb�l�rs�n�z.
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KURUMSAL EĞİTİM PLATFORMU

Kurumsal eğ�t�m sektöründe eğ�t�m arayan kurumları, bu h�zmetler� sunan
f�rma ve profesyoneller �le buluşturan Lukw�se, sektörün gel�şmes�ne
yönel�k çalışmalarına devam ed�yor. 

PYO ZİRVESİ olarak b�z de LUKWISE platformundayız...

Tek Adresten Çözüm
Arama ve f�ltreleme seçeneğ� �le l�sten�zde yer alan kurumları standart b�r
formatta �nceleyerek, deney�mler�n�, eğ�t�mler�n� ve eğ�tmen kadrosunu
göreb�l�yorsunuz. D�led�ğ�n�z f�rma �le anında Lukw�se üzer�nden �let�ş�me
geçeb�l�yorsunuz. 
Lukw�se üyel�k model� �le çalışan b�r platform h�zmet sunanlar “Eğ�t�m
Veren” üyel�ğ�, h�zmet arayanlar �se “Eğ�t�m Arayan” üyel�ğ� gerçekleşt�rerek
platforma dah�l oluyorlar. 
Eğ�t�m arayan üyel�ğ� ücrets�z olan Lukw�se’da, Eğ�t�m Veren üyel�ğ�nde
Büyük Paket alan üyeler de prof�ller�n� ücrets�z olarak oluşturab�lmekted�r. 
Bugüne kadar 150’ye yakın kurum �le 400’ün üzer�nde eğ�t�m çeş�d�n�n
bulunduğu platform büyümeye devam ed�yor. 

Lukw�se k�mler �ç�n tasarlandı? 
H�zmet Sunan Üyeler�m�z 
B�reb�r eğ�t�m, sınıf eğ�t�m� veren profesyoneller ve f�rmalar
Onl�ne eğ�t�m platformları,
Web tabanlı uzmanlık, danışmanlık platformları 
Kurumsal gel�ş�m projeler� yürüten f�rmalar, STK lar, 
Koçlar, mentorlar, danışmanlar, story teller ve key note speakerlar vb.
h�zmet sağlayıcılar
Ün�vers�teler�n Sürekl� Eğ�t�m Merkezler� ve Yaşam Boyu Eğ�t�m Merkezler�
Konuşma ajansları

Kurumsal Hayattan G�r�ş�mc�l�ğe 
Lukw�se kurucu ortakları Burcu, Uğur ve Burçak. 20’şer yıl üzer�nde
deney�me sah�p 3 ortak. 
F�nans, proje yönet�m�, mal� anal�z, pazarlama ve stratej� alanında
uzmanlıkları bulunan Burcu, Uğur ve Burçak uzun yıllar kurumsal hayatta
görev aldılar ve sonrasında kend� eğ�t�m ve danışmanlık f�rmaları �le sektöre
h�zmet sunmaya devam ett�ler. Lukw�se, Kred� Akadem� Eğ�t�m ve
Danışmanlık çatısı altındak� markalardan b�r�d�r. 



KURUMSAL EĞİTİM PLATFORMU

Lukw�se'ın yen� h�zmet�: Lukw�se Eğ�t�m Planlama Danışmanlığı

Ş�rketler�n ayrı b�r eğ�t�m departmanları yok ya da eğ�t�m �le �lg�lenecek
yeterl� personel bulunmuyor. Lukw�se ek�b� kurumlara özel olarak b�r eğ�t�m
departmanı şekl�nde h�zmet sunuyor. 

Süreç Nasıl İlerl�yor?

Ş�rket�n anal�z� �le kurumsal eğ�t�m �ht�yacını bel�rleyerek başlanıyor. Burada
hedef�m�z hem eğ�t�mler�n sağladığı gel�ş�mle ş�rketler�n değerl�l�ğ� ve
performansını artımak,  aynı zamanda büyük �st�fa dalgası �le etk�lenen
�şten ayrılma oranını düşürmek. 

Lukw�se olarak b�r eğ�t�m departmanı nasıl �şlerse, b�zler de o şek�lde uçtan
uca b�r danışmanlık sunuyoruz ve �ht�yaç tesp�t� �le başlayarak sonrasında
Lukw�se üyeler�m�z �le görüşerek eşleşen eğ�t�mler üzer�nden �lerl�yoruz.

Eğ�t�mlere yönel�k aks�yonları hızlıca almakta fayda var. Herkes �ç�n ömür
boyu eğ�t�m ve gel�ş�m dolu b�r çalışma hayatı olması kend�m�z�, b�rl�kte
çalıştıklarımızı, ş�rket�m�z� ve sektörümüzü de büyütüp gel�şt�receğ�n�
unutmamalıyız. 

www.lukw�se.com
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