
 
Direktif Proje Yönetim Ofisi - diPMO, 2016 yılında girişim ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin vergi 
teşviği ve fon projeleri yönetim süreçlerinde yaşanılan bilgi edinme, doğru yönlendirilme ve 
yönetim konularında destek verilmesi adına kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.  

Farklı proje yönetim ofislerindeki gelir modelleri ve iş kalitesindeki yetersizliklerin yarattığı 
sıkıntılardan yola çıkarak iki deneyimli danışman tarafından oluşturulan diPMO markasına PMI 
enstitüsünün yayınladığı PMBOK kitabı tanımları ilham kaynağı oluşmuştur. ‘Project Management 
Office’ (proje yönetim ofisi) teriminin kısaltması olan PMO, proje yönetim biliminde fonksiyonlarına 
göre üç kategoride tanımlanır. Bu tanımlar; 

• Proje yönetimi üzerindeki etkinin zayıf derecede olduğu DESTEKLEYİCİ proje yönetim ofisleri 
• Proje yönetimi üzerindeki etkinin orta derecede olduğu KONTROLCÜ proje yönetim ofisleri 
• Proje yönetimi üzerindeki etkinin yüksek derecede olduğu YOL GÖSTERİCİ proje yönetim ofisleri 

Fikrin sahipleri geçmiş tecrübelerinde çalıştıkları proje ofislerinin fonksiyonunu destekleyici olarak 
görmektedir. Ülkemizde KOBİ’ler için yeni bir kavram olan PMP disiplinlerinin, proje yönetimi 
çerçevesinde kullanılamayışı ve bunun sonucunda proje yönetimi konusunda yerel pazarda oldukça 
kalitesiz ve iş değeri olmayan çalışmaların varlığının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte, ülkemizde sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ ölçeğindeki işletmelerin DESTEKLEYİCİ hizmet 
yerine KONTROLCÜ ve/veya YOL GÖSTERİCİ nitelikte hizmet almalarına gereksinim bulunmaktadır. 
Bu ön bilgiler ışığında DIPMO (diPMO) YOL GÖSTERİCİ proje yönetim ofisi (Directive Project 
Management Office) teriminin kısaltmasından oluşmaktadır. 

Her işletme ve girişimin farklı ihtiyaçları olduğunu benimseyen diPMO, işletmeleri doğru 
yönlendirmeyi hedefler. Bu çerçevede, satış aşamasından yürütme aşamasına kadar ilişkide olduğu 
her işletmeye özgün ve terzi usulü dokümantasyon oluşturan diPMO’nun bu çalışmaları sonucunda 
son iki senelik süreçte deneyimlediği proje süreçleri aşağıda sıralanmaktadır: 

Ar-Ge Hibe Proje Destekleri 
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destekleri 
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı 

Ar-Ge Sonrası Yatırım Odaklı Hibe Proje Destekleri 
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
KOSGEB Teknolojik Ürün Pazarlama Destek Programı 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoyatırım Destek Programı 
Ekonomi Bakanlığı Ar-Ge Sonrası Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları 

İhracat Odaklı Hibe Proje Destekleri 
Sanayi İşletmeleri İçin İhracat Destekleri 
Nitelikli Hizmet İhracatına Yönelik Destekler 
İhracat Odaklı Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Programı 
Küresel Tedarik Zinciri Projeleri 
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Tematik Hibe Destekleri 
TÜBİTAK Çağrı Esaslı Hibe Projeleri 
KOSGEB Çağrı Esaslı Hibe Projeleri (KOBİGEL + Stratejik Ürün Destek Programı) 
KALKINMA AJANSLARI Çağrı Esaslı Hibe Projeleri 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Hibe Destekleri 

Uluslararası Hibe Projeleri 
HORIZON 2020 Projeleri 

Vergi Teşviklerine İlişkin Projelendirme Çalışmaları 
Ar-Ge Merkezleri Başvuru ve Yönetim Süreçleri 
Tasarım Merkezleri Başvuru ve Yönetim Süreçleri 
Teknopark Başvuru ve Yönetim Süreçleri 

Bu hizmetlerin yanında, özellikle Ar-Ge Merkezi/Tasarım Merkezi süreçlerini kendi personeli ile 
yürütmeyi amaçlayan işletmelere; kurumlar ile uyumlaştırılmış (TÜBİTAK TEYDEB - KOSGEB - 
Sanayi Bakanlığı) sunum kitleri ve proje hazırlama / yönetme formlarıyla teknik yönetim ve mali 
yönetim eğitimi de sunulmaktadır. 

diPMO’nun müşteri portföyü ağırlıklı olarak savunma sanayi, elektrik - elektronik sektörü ve bilişim 
sektöründen oluşmaktadır. Müşterilerine “sürekli hizmet” veya “proje bazlı hizmet” olmak üzere iki 
farklı modelde hizmet sunan diPMO; üç senelik süreçte toplam 120 adet işletmeye farklı proje 
sayıları ve programlarıyla hizmet vermiştir. Belirtilen müşterilerin; 9’u Ar-Ge/Tasarım Merkezi 
yönetim süreçleri, 2’sinin ise Teknopark yönetim süreçlerine devam edilmektedir. Ar-Ge/Tasarım 
Merkezi haricinde aktif olarak süreçleri süren güncel proje sayısı Aralık 2019 tarihi itibariyle 84 
adettir.  

Dış kaynaklı - iç kaynaklı projelerini yönetim süreçlerini SAAS tabanlı Teamwork üzerinden yürüten 
diPMO, müşterileri takibi için vTiger CRM kullanmaktadır. Dokümantasyon arşivlemesi ise Google 
Drive üzerinden yürütülmektedir. Tüm bunların yanında; faaliyet alanını ilgilendiren konularda  
kendi web sitesi üzerinden düzenli olarak makaleler ve sunumlar yayınlayan diPMO, ilgili konulara 
ilişkin bilgiye ihtiyaç duyan ekosistem oyuncuları ile başvuru sahiplerini, yine web sitesi yer alan 
Drift altyapısı ile bilgilendirir. 
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