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Niye projelerin çoğu başarısız olur?
Bir araştırmaya göre, her yıl Batı Avrupa’da BT 
uygulama başarısızlıkları 140, ABD’de ise 150 milyar 
dolara ulaşıyor.

Serdar Günizi
TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Software projelerinin birçoğu başarısız olurken planlanan zamanı ve 
bütçeyi aşmayan, kullanıcının isteklerini ve beklentilerini karşılayan 
veya aşan projeler başarılı olur.  Standish grubunun 1995’te yaptığı bir 

araştırmaya göre, projelerinin yaklaşık üçte biri (yüzde 31’i) bitmeden önce iptal 
ediliyor. Başka bir araştırmaya göre de, her yıl Batı Avrupa’da Bilgi Sistemleri 
/Bilgi Teknolojileri uygulama başarısızlıkları 140 milyar dolara, ABD’de 150 
milyar dolara ulaşmaktadır. 
Proje yönetmenin ne kadar zor olduğu göz önüne alınca bu kadar büyük oranda 
projenin başarısız olmasına şaşırmamalı. Projeyi yönetenler,
Projeler, program geliştirme hayat döngüsüne (Software Development Life 
Cycle- SDLC)  uygun yönetilmeli, planlar yapılmalı, gerçekleşenler planla 
karşılaştırılmalı, planlar değişen koşullara göre tekrar tekrar değiştirilmeli, 
durum tespiti yapılmalı,  test planları hazırlanmalı, takımın yetenekleri-
kaynakları bilinmeli, moraller yüksek tutulmalı, maliyetler kontrol edilip 

zamanında bitirilmeli ve en önemlisi üstlerinin 
desteğini almalı.
Birçok araştırmaya göre, teknoloji 
projelerindeki başarısızlığın en önemli üç 
nedeni şöyle sıralanıyor: 
• Proje objektiflerinin ve beklentilerinin 
yeterince açık olmaması, 
• Üst yönetimin desteğinin alınmaması, 
• Kullanıcıların projeye yeterince dahil 
edilmemesi. 

Sorunları programlama aşamasından önce, 
ihtiyaç belirleme (requirement phase) 
aşamasında çözmenin maliyeti 5 ile 10 
kat arasında daha ucuz. İhtiyaç belirleme 
aşamasında çözülemeyen sorunlar bütçenin 
yüzde 25 ile 40’ını tüketiyor . Proje yöneticileri 
proje başında kullanıcıların taleplerini 
belirlemek için yeteri kadar zaman harcamalı, 
kullanıcıların isteklerine göre planlar 
geliştirmeli ve sorunları en baştan bertaraf 
edebilmeli. 
Unutulmamalı ki projeler kullanıcılar içindir. 
Yalnızca sorunları ve projeyi tartışmak için 
değil, aynı zamanda projenin kullanıcılar 
tarafından sahiplenilmesi için kullanıcılar 
projenin parçası olmalıdır. Bunun yanında kötü 
planlama ve tahmin hataları, yeni teknolojilerin 
uygulamasındaki sorunlar, yeterince uzman 
ve deneyimli kadronun takımda yer almaması 
ve destekçi firmaların kötü performansları 
projelerin başarısızlığında etkili olmaktadır. 
Bu soruna karşı; 
• etkili bir proje yönetimi, 
• risk yönetimi, 
• fizibilite çalışması, 
• projeye kullanıcıların daha çok dahil edilmesi 
ve 

• gerektiğinde dışarıdan alınabilecek uzman 
katkısı ilk başta akla gelebilecek çözümler 
olarak gözükmektedir. 

Etkili bir proje yönetimi için, 
• proje geliştirme yöntemini belirlemek, 
takımı eğitmek, 
• iyi ve kötü deneyimleri paylaşmak, 
• kaynak sıkıntılarıyla mücadele etmek, 
• iç içe geçen birden fazla projeyi aynı anda 
yönetmemek, 
• Gerçekçi hedefler belirlemek
• kullanıcı beklentilerini yönetmek ve 
• projenin kalitesini de projeyi yönettiğimiz gibi 
yönetmek gerekir.

Program Geliştirme Hayat Döngüsü (Software 
Development Life Cycle - SDLC) yöntemi, en 
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çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemi kurumunuza en uygun olacak şekilde 
adapte ederek kullanmanız tavsiye edilebilir. Proje başlarken hangi fazda hangi 
dokümanların üretileceğine karar verilmelidir. Her proje adımı, beklenen yazılı 
bir belge ile eşlenmeli ve bu belge verilmeden kapatılmamalıdır. Kabul edilmeli 
ki, doküman oluşturmak sıkıntılı bir iştir ve teknik kişilerin en hoşlanmadığı 
adımdır ama yararları bu sıkıntıyı çekmeye değerdir. Zaten yapılan araştırmalar 
projelerin başarı oranlarının, gelişen proje yöntemleriyle ilerlediğini 
göstermektedir. Proje bitiminden sonra yapılan Proje Sonrası Değerlendirme 
(Post Implementation Review– PIR) toplantıları, çoğu kez hiç yapılmaz ve 
bir fırsat kaçırılır. PIR toplantıları bir kutlama veya başarısızlığın nedeninin 
arandığı toplantılar değildir. Burada amaç, bilgi birikiminin bir sonraki projeye 
taşınılmasıdır ve PIR toplantısı da bu amaç için yapılmalıdır.
 
Bir başka büyük hata ise yeni projeyi devam eden projeyle birleştirmektir. 
Aman siz siz olun, sakın yapmayın! Her proje kendi başına ele alınmalı ve 
yapılmalıdır. Bütçe ve proje plan tahminleri proje detayları belirlendikten 
hemen sonra ve proje geliştirme başlamadan önce kesinleştirilmeli ve tekrar 
onaylatılmalıdır. Bu tahminler çeşitli baskılar yüzünden gerçekçi olmayan 
hedeflerle değiştirilmemelidir. Hedefe giderken izlenecek yöntem dağcıların 
zirve çıkışında kullandığı yöntem olmalıdır; zirveye çıkış için bir hedef olmalı 
ama molanın verildiği her bir tepe için ayrı bir hedef olmalıdır. Her bir tepeye 
ulaşıldığında bir sonraki tepe ve zirve için hedefler gözden geçirilmelidir. 
Projenin kalitesinin ne kadar hata payı ile çalışacağını proje başında 
konuşulmalıdır. Sıfır hata ile çalışan bir proje yapmak mümkün değildir. Aynı 
zamanda yüzde 1 hata ile veya yüzde 0.1 hata ile çalışan projelerin geliştirme 
maliyetleri aynı değildir.  Yüzde 90 başarı ile 5 günlük hava tahmini yapan bir 
program başarılı sayılabilir ama yüzde 99.99 başarılı ile çalışan havaalanı 
trafik programı her 10 bin olayda ölümcül bir hata yapacağından başarısız bir 
uygulamadır. Maliyetleri ve projedeki beklentileri göz önüne alarak bu başarı 
kriteri belirlenebilmelidir. 

Başarı ancak beklentilere ulaşıldığında veya aşıldığında mümkün olabilir. Bu 
yüzden beklentileri çok yükseltmemek ve onu yönetmek çok önemlidir.
Projedeki bütün riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir ama sistematik 
olarak azaltmak mümkündür. Proje bitiş tarihi ve bütçe ile ilgili endişeleri 
olan yöneticiler proje yönetimindeki,  proje kapsamındaki ve beklentilerdeki 
risklere odaklanmalı ve bunları azaltmanın bir yolunu bulmalıdır  . Yeni 
aldığınız bir eve deprem raporu almak, deprem riskini azaltmayacaktır ama 

size alacağınız riski söyleyecektir. Bu riskler 
karşısında yapacağınız iki şey vardır, ya bu 
riski kabule etmek veya azaltmak için çeşitli 
önlemler almaktır. Ailenizin hayatını riske 
atamayacağınız gibi, projelerinizi de riske 
atamazsınız ve mutlaka riski azaltmak için 
yöntemler belirlemelisiniz. Proje başında 
yapılan analizler, en önemli 10 riskin 
ve alternatiflerinin bulunması, prototip 
geliştirilmesi, fazlara bölünmüş proje 
geliştirme yöntemi ve düzenli gözden geçirme 
toplantıları bahsedilebilecek yöntemlerdir. 
Bütün bu risk yönetim aktivitelerinin 3 ana 
hedefi vardır; sorunu belirlemek, analiz etmek 
ve sorunu azaltacak önlemleri almak. 
Unutmayın ki iyi yönetilmeyen riskler size bir 
maliyet olarak geri dönecektir .
Proje grubunda tek başına çalışan bir 
programcı proje için ciddi bir risktir ve 
proje yöneticisi bu durum için yöntem 
geliştirmelidir. Örneğin dokümantasyonu 
arttırmak ya da yedek programcıyı işin 
içine sokmak iyi bir yöntemdir. Görüleni 
anlatmak ve tartışmak daha kolaydır, prototip 
oluşturmak bu konuda bize yardımcı olur. 
Projelerin büyük kazanımları projenin ilk 
fazlarında daha fazla olmaktadır. Projeyi 
fazlara bölerek, bu kazanımları önceden 
elde etmek projenin yatırımın geri dönüşünü 
(Return On Investment- ROI) düşürdüğü 
gibi, projenin risklerini azaltır ve projeyi 
daha kolay yönetilebilir durumuna getirir. 
Standish grubunun yaptığı araştırmaya göre, 
10 milyon dolar üstündeki projelerin başarı 
oranı yüzde 2 iken bu oran 750 bin doların 
altına indiğinde yüzde 46’ya yükselmektedir.  
Ayrıca proje süresini en fazla 3’er aylık fazlara 
bölmek ve takım eleman sayısını mümkünse 
7 ile sınırlandırmak proje başarı sansını 
arttırmaktadır .
  
Düzenli takım ve kullanıcı toplantıları, 
projelerdeki sorunların çözülmesine ve 
değişiklik isteklerinin tartışılmasına yardımcı 
olacaktır. Yapılan bazı analizlere göre 
projeler ayda yüzde 5 ile yüzde 7 arasında 
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değişmektedir ve bu değişikliği iyi idare 
etmek projenin başarısını doğrudan etkiler. 
Bütün proje değişiklik istekleri bir komite 
(Change Management team) tarafından 
değerlendirilmeli, MoSCoW (Must-Should-
Can-Won’t-mutlaka yapılacaklar, yapılacaklar, 
yapılması arzu edilenler, yapılmayacaklar) 
değerlendirilmesine göre neyin projeye 
ekleneceği neye eklenmeyeceği karar 
verilmelidir.

Son söz; bir Zen atasözü der ki,
“Bin millik bir seyahat bile, tek bir adımla 
başlar, bu adımın doğru yönde olduğundan 
emin olun.”
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