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Önsöz 

 
“Mali Yönetim Bilgi Sistemleri: 25 Yıllık Dünya Bankası Deneyimine Göre Neyin İşe Yarayıp 
Yaramadığı” çalışması, daha önce 2003 yılında taslak olarak hazırlanan MYBS (FMIS) 1 gözden geçirme 
raporunun güncellenmiş ve genişletilmiş hali olarak, 1984 yılından beri Banka tarafından desteklenen 
projelerde gözlemlenen başarıları ve karşılaşılan güçlükleri vurgulamak için hazırlandı.2 

Hedef Kitle 

Dünya Bankası ekipleri, hükümet yetkilileri ve MYBS projeleri ile ilgilenen diğer uzmanlar. 

Amaç 

Bu çalışmada, Dünya Bankası MYBS Veri Tabanının geliştirilmesine bağlı olarak, 1984 yılından beri 
Banka tarafından finanse edilen projelerde MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulama eğilimlerinin 
belirlenmesi, ve gözlemlenen/raporlanan başarılar ile sorunların ve öğrenilen derslerin ilgili taraflarla 
paylaşılması hedeflenmiştir. 

Aktiviteler 

Eyl 2009 MYBS projelerinin gözden geçirilmesi için çalışmaların başlatılması. İlgili veri ve 
dokümanların toplanıp paylaşılması için bir web sitesi hazırlanması. 

Eki 2009 Operasyon portalı ve veri ambarının taranması ile ilgili Hazine/MYBS (Treasury/FMIS) 
projelerinin belirlenmesi (kapsamında önemli BT yatırımı bulunan projeler). Yeni MYBS 
Raporunun ana hatlarının tanımlanması. 

Kas 2009 MYBS Veri Tabanı için veri toplama (300’den fazla Uygulama Sonuç Raporu (ICR), 
Proje Değerlendirme Dokümanı (PAD), ve Uygulama Durum Raporu (ISR) tarandı). 

Ara 2009 MYBS Veri Tabanının ilk sürümü hazırlandı. Proje ekipleri ile görüşülerek veriler 
doğrulandı. 

Oca 2010 İlk bulgular ve MYBS Veri Tabanı, yorumlarını almak için proje ekipleri ve yöneticilerle 
paylaşıldı. 

Tem 2010 MYBS Raporu ve Veri Tabanı son yorum ve öneriler için ilgililerle paylaşıldı. 
Eki 2010 MYBS Proje Haritası (Data Mapper) Google Maps üzerinde geliştirildi (94 MYBS 

projesinin bilgileri özetlendi). 
Kas 2010 Değerlendirme Toplantısı; MYBS Raporu ile ilgili görüş ve öneriler alınarak çalışma 

dokümanına yansıtıldı. 
Ara 2010 MYBS Raporu, bir Dünya Bankası Araştırması (WBS) olarak tamamlandı. 

Ana Kaynaklar 3 

• Dünya Bankası MYBS Veri Tabanı (1984-2010) – Ağustos 2010’da güncellendi. İlk aşamada Dünya 
Bankası kullanıcılarına açıktır. 2011 yılında tüm ilgililerin kullanımına açılması planlanmıştır. 

                                                           
1  Bu dokümanda yer alan kısaltmaların yanındaki yabancı dildeki terimler (italik ) harflerle gösterilmiştir. 
2 Bu çalışma, Kamu Sektörü Performansı (PSP) Global Uzman Ekibi (GET) himayesinde, kamu sektöründe 

süreçlerin verimliliğinin artırılmasında Bilişim Teknolojilerinin (BT) önemi göz önüne alınarak başlatılmıştır. 
3 İlgili web kaynaklarına ait hiperlinkler alt çizgili olarak gösterilmiştir. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda
http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Yönetici Özeti 

Mali Yönetim Bilgi Sistemleri 
25 Yıllık Dünya Bankası Deneyimine Göre Neyin İşe Yarayıp Yaramadığı 

 
Dünya Bankası 1984 yılından bu yana, 51 ülkede 87 Mali Yönetim Bilgi Sistemi (MYBS) veya 
Financial Management Information System (FMIS) projesi için, 938 milyon Amerikan Doları 
(USD) civarında bir bölümü MYBS ile ilgili Bilişim Teknolojileri (BT) çözümlerine harcanmak 
üzere, toplam 2.2 milyar USD üzerinde finansman sağlamıştır.4 Kapsamında önemli BT 
yatırımları olan bu projelerdeki Dünya Bankası deneyimleri, gözlemlenen başarılar ile 
zorlukların paylaşılması ve proje performanslarının iyileştirilmesi için yol göstermek üzere bu 
raporda sunulmaktadır. Bu çalışma, mevcut MYBS bilgi kaynaklarına ilave olarak ve yeni 
verilere dayanarak, aşağıda belirtilen dört geniş kapsamlı soru üzerine inşa edilmiştir: 5 

• Dünya Bankası kaynaklı Hazine/MYBS projelerinin, tarihsel süreç içinde ortaya çıkan 
özellikleri nelerdir? Bunlar arasında, diğer yönleri ile birlikte, proje kapsamı, maliyeti, 
süresi, tasarımı, amaçları, ve BT çözümleri yer almaktadır. 

• Bu projeler değişik ölçütlere göre nasıl performans göstermişlerdir? 

• Projelerde başarı ve başarısızlıklara etki eden önemli etmenler nelerdir? 

• Gelecekteki projelere yararı olabilecek neler öğrendik? 

Bu çalışmanın bulguları, uygulaması 1984 ile 2010 yılları arasında başlayan, 55 tamamlanmış ve 
32 devam eden Hazine/MYBS (Treasury/FMIS veya T/F) projesine ait verilerin yer aldığı 2010 
MYBS Veri Tabanına dayalıdır (planlama aşamasındaki 7 proje de bazı bölümlerde analiz 
edilmiştir).6 Veriler genelde Dünya Bankasının kendi dokümanlarından ve iç kaynaklardan 
sağlanmış, projelerin Uygulama Sonuç Raporları (USR), Proje Değerlendirme Dokümanları 
(PDD), ve Bağımsız Değerlendirme Grubu (BDG) raporları ile birlikte, proje liderleri ve kamu 
sektörü/bilişim uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Veri tabanında, bu tür 
projelerle ilgili uzmanlar ve ülke yetkililerinin işine yarayacak zengin işlevsel veri ve performans 
değerlendirmeleri vardır. 

Dünya Bankası’nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesi en fazla biten (25) ve devam eden (4) 
proje ile öne çıkmaktadır. Afrika bölgesi 13 biten ve 12 devam eden proje ile onu izlemektedir. 
Biten projelerin çoğunluğu, geniş kapsamlı MYBS çözümleri (32), veya bu tür sistemlerin 
genişletilmesi (13) ile ilgilidir. Dünya Bankası ekipleri tarafından, biten ve devam eden 
projelerde hazırlık süreçlerinde benimsenen yöntemler, önemli hazırlık çalışmalarına ne derecede 
önem verildiğini anlamak için ayrıca incelenmiştir. Bu yöntemler, karşılaştırmada tutarlılık 
açısından, bu çalışmada önerilen MYBS Tasarım ve Uygulama Yöntemine uyumlu olarak 
belirlenmiştir. 

                                                           
4 Bu rakam, resmi proje dokümanlarına göre Hazine/MYBS (Treasury/FMIS) aktiviteleri için yapılan harcama + 

tahminlere dayalıdır (Ağu 2010 itibariyle 55 biten ve 32 devam eden proje). Detaylar için Tablo 2’ye bakınız. 
5 Bugüne kadar MYBS uygulamaları, uzun vadede sürdürülebilirlik, başarı ve başarısızlıklar üzerine çok sayıda 

rapor yazılmıştır  (bakınız: Schiavo-Campo ve Tommasi (1999), ile Diamond and Khemani (2005) raporları).  
6 Dünya Bankası MYBS Veri Tabanı (1984-2010): Ağustos 2010 te güncellenmiş hali. 

http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Veri kümesine ek olarak, tasarım zorluklarını ve projelerin başarı ve başarısızlıkları ile ilgili 
önemli farkları vurgulamak için örnek projelerden yararlanılmıştır. Seçilen örneklerde, uzun 
yıllara dayalı ve içinde büyük BT yatırımları olan birkaç projenin bütünleşmiş ve birbirini takip 
eden yapılarını göstermek için, ayrı ayrı projelerden ziyade ülkeler üzerinde durulmuştur. 
Moğolistan, Türkiye, Arnavutluk, Guatemala, ve Nikaragua örnek ülkeler olarak çalışma 
kapsamına alınmıştır. 

MYBS (FMIS) proje performansı değişik yönlerden analiz edilmiştir. USR (ICR) performans 
değerlerine göre 55 biten projenin çoğunluğu birçok boyutu ile ‘başarılı’ olmuştur (projelerin % 
67’si sonuçları, % 87’si sürdürülebilirliği, % 56’sı kalkınmaya etkisi, % 61’i Banka performansı 
ve % 59’u ülke performansına göre başarılı veya daha üstü değerlendirilmiştir).7 Bu oranların, 
neredeyse % 64 civarında projenin ‘başarılı’ yerine ‘kısmen başarılı’ olarak değerlendirildiği 
BDG (IEG) gözden geçirmelerinden sonra bir miktar değiştiği görülmektedir. Diğer yandan, 55 
biten proje arasında 49 sistem (% 89), genelde ülke çapındaki operasyonları desteklemek için (27 
tamamen işlevsel, ve 22 pilot uygulama) halen faal durumdadır (20 Hazine Sistemi + 29 MYBS).  
Bu da göstermektedir ki, sonuçlar ve sürdürülebilirlik açısından, bu projelerin büyük bölümü 
bazı önemli gecikmelere rağmen, çoğunlukla tahmin edilen bütçe içinde kalarak, teknik ve 
işlevsel hedeflerine ulaşmışlardır. Bunlara paralel performans özellikleri, özel sektördeki benzer 
uygulamalarla karşılaştırma yapıldığında da görülmektedir. 

2003 yılında hazırlanan taslak rapor (Dorotinsky ve Cho) üzerine inşa edilen bu çalışmada, daha 
geniş bir proje kümesi ve ilgili dokümanlar gözden geçirilerek MYBS projelerinin performans ve 
sonuçları incelenmiş, başarı ve başarısızlığa etki eden faktörler detaylı olarak analiz edilmiştir    
(önceki taslak MYBS raporu 24 ülkeden 31 proje içerirken, bu çalışma 51 ülkeden 94 projeyi 
kapsamaktadır). Mevcut çalışmanın bulgularına göre, Dünya Bankası’nın tasarım ve 
uygulamasına destek verdiği MYBS projeleri birçok ülkede makul ölçülerde başarılı olmuştur. 

Bulgular 

Etkin MYBS çözümlerinin tasarımı ve uygulanması zorlu bir çalışmadır ve Kamu Mali Yönetimi 
ile ilgili belirli fonksiyonel ve teknik gereksinimlerin karşılanması için ülkeye özel çözümlerin 
geliştirilmesini gerektirir. Son 25 yılda Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerdeki 
deneyimlere dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

• Projeyi üstlenen yetkililerin politik taahhütleri ve sahiplenmesi önemlidir. 
• Başarı, proje için yeterli ölçüde hazırlık yapılmasına bağlıdır. 
• MYBS aktivitelerinin öncelikleri ve sıralamasına dikkat edilmelidir. 
• Sürecin başlarından itibaren kurumsal kapasite oluşturmaya odaklanmak gerekir. 
• MYBS uygulaması müstakil bir projeyi gerektirecek kadar karmaşıktır. 
• MYBS çözümünün türü uygulama sürecini etkiler. 
• Dünya Bankası ekibinde bir BT uzmanının olması önemlidir. 
• İhale paketlerinin toplam sayısı ve karmaşıklığı proje süresini etkiler. 
• MYBS projeleri, son aşamalarda tamamlanan büyük BT sözleşmeleri yüzünden proje 

kaynaklarının daha geç kullanımına neden olur. 
• Proje hazırlama sürecinde BT ile ilgili riskler iyi analiz edilmelidir. 

                                                           
7 USR (ISR) performans değerlendirmelerinin tanımları için lütfen Tablo 9’a bakınız. 
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Reform için önkoşulların yeterince değerlendirildiği ve zamana bağlı bir eylem planına göre 
reform çalışmalarının gerçekçi olarak belirlendiği MYBS projeleri, nispeten daha kısa sürede 
daha etkili çözümler üretme eğilimindedir. Başarı, aynı zamanda proje onaylanmadan önce 
yeterli hazırlık yapılmasına da bağlıdır (gerçekçi fonksiyonel ve teknik gereksinimler, 
maliyet/zaman analizleri, ve satın alma/ödeme planları). 

MYBS BT çözümlerinin maliyet tahmini, kilit ‘tasarım parametrelerine’ (kullanıcı sayısı, 
bağlanacak ofisler, sunucu performans ölçütleri, ağ bağlantıları, vb.) ve temel ‘sistem 
gereksinimlerine’ göre (MYBS uygulama yazılım kabiliyetleri, iş yükü tahminleri, veri depolama 
ve işlem gerçekleştirme süreleri, vb.), proje hazırlık sürecinde dikkatlice yapılmalıdır. Bu gibi 
tasarım parametrelerinin ve sistem gereksinimlerinin belirlenmediği durumlarda, proje 
hazırlıkları sırasında gerçekçi bir maliyet tahmini yapılması mümkün değildir. Başlangıçtaki bu 
gibi belirsizlikler, MYBS BT çözümleri için nispeten geniş hata paylarının kabul edilmesine, ve 
sonuçta market değerlerinin çok üstünde BT çözümleri geliştirilmesine neden olur. Bu nedenle, 
aşırı maliyet riskini azaltmak ve kaynakların uygunsuz kullanımını önlemek için, ilk maliyet 
tahminleri, MYBS Veri Tabanı ve diğer kaynaklar kullanılarak, daha önce benzer projelerde 
uygulanan diğer BT çözümlerinin gerçek maliyetleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. 

Geniş kapsamlı MYBS projelerinin tamamlanması için en az 6-7 yıl gereklidir (proje tasarımı, 
satın alma, BT çözümlerinin geliştirilmesi ve kapasite oluşturma süreçlerini de içererek) ve bu 
süre içinde ülkelerde en az bir seçim süreci yaşanır. Kilit yönetim pozisyonlarındaki değişiklikler 
ve önceliklerin değişmesi gibi nedenlerle, seçimler bu gibi reform projeleri üzerinde önemli etki 
yapabilirler. Bu yüzden, ilk aşamada liderlerce verilen taahhütlerin sürekliliği, iş süreçlerindeki 
iyileştirmelerin ve davranış/zihniyet değişikliklerinin proje süresi içinde hayata geçirilmesi için 
çok önemlidir. Ayrıca, projenin uygulanması sırasında danışmanlık desteği ve çalışmaları 
izlemede tutarlılık ve süreklilik için, Dünya Bankası ekibinde sık sık değişiklikten kaçınılmalıdır. 

MYBS uygulamalarına olanak sağlayan ortamın kilit elemanları, ‘MYBS önkoşulları’ olarak 
adlandırılır. Sistem geliştirme ve yaygınlaştırma aşamalarında potansiyel sorunları azaltmak için, 
bu önkoşullar BT çözüm sunucuları ile sözleşmelerin imzalanmasından önce büyük ölçüde 
tamamlanmış olmalıdır.  Bu önkoşullar üç grupta toplanmıştır: 

Fonksiyonel yönden 
• Bütçe sınıflandırmasının iyileştirilmesi/geliştirilmesi 
• Bütçe sınıflandırması ile uyumlu, birleştirilmiş hesap planı 
• Hazine Tek Hesabı işlemlerinin iyileştirilmesi 
• Taahhüt kontrol ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi 
• Nakit yönetim fonksiyonunun/biriminin kurulması 
Teknik yönden 
• Ülke çapında güvenli bir iletişim ağı altyapısının kurulması 
• Sistem/veri merkezlerinin hazırlanması 
İnsan Kaynakları 
• KMY kuruluşlarında BT uzmanı çekirdek ekiplerinin varlığı 

Pratikte, bu önkoşulların önceden tamamlanma derecesi ülke koşullarına bağlı olarak değişebilir. 
Ancak, tüm bu önkoşullar, maliyet artışı, gecikme ve gerçekçi olmayan reform hedefi gibi 
riskleri azaltmak için, herhangi bir MYBS BT uygulamasından önce mutlaka dikkate alınmalıdır. 
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Öneriler 

Önceki MYBS projelerinden alınan derslere dayalı olarak, projelerin tasarım ve uygulama 
aşamaları yeniden tanımlanmış ve bunlar tutarlı bir şekilde 2005 yılından itibaren başlatılan yeni 
projelerde kullanılmaya başlanmıştır. MYBS proje tasarımı ile uğraşan ekipler için hazırlanan bir 
kontrol listesi ve birkaç Dünya Bankası projesinde kullanılan basitleştirilmiş MYBS anketi, Ek 
2’de sunulmuştur. MYBS tasarım ve uygulamalarının kalite ve performansını artırmaya yönelik 
tavsiyeler, performans göstergeleri ile MYBS BT çözümlerinin kalite ve güvenilirliği için 
yapılan önerilerle birlikte bu çalışmada sunulmuştur. 

MYBS projelerinin tasarımı ve uygulanması için önerilen temel yaklaşım aşağıda özetlenmiştir: 

 Öncelikle ülkenin KMY reform gereksinimlerinin belirlenmesi (Ne? Neden?) 
Bu aşama, mevcut KMY kapasite ve gereksinimlerinin 
belirlenmesini, ülke öncülüğünde bir KMY reform stratejisinin 
oluşturulmasına yardımı (eğer yoksa), ülkeye özgü reformların 
öncelik ve sıralamasının belirlenmesini, ve içinde KMY 
kuruluşlarının işlevsel değerlendirmesinin, kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili tavsiyelerin ve gerekli süreç 
ve yapısal değişiklik ihtiyaçları ile birlikte MYBS modüllerinin 
tanımlarının (iş süreçleri ve bilgi akışı) yer aldığı, gerçekçi bir  
Kavramsal Tasarım (Conceptual Design) hazırlanmasını içerir. 

 Ülke gereksinimlerine göre özel çözümler geliştirilmesi  (Nasıl? Nerede? Ne zaman?) 
Sonraki aşama, mevcut Bilişim Teknolojileri (BT) 
kapasitesinin değerlendirmesi, BT modernizasyon stratejisini 
geliştirilmesi, ve MYBS işlevsel gereksinimlerini, teknoloji 
mimarisini, ve uygulama yöntemini Kavramsal Tasarım ile 
uyumlu biçimde açıklayan bir Sistem Tasarımı (System 
Design) hazırlanmasını içerir. Gerçekçi bir maliyet/süre 
tahmini, satın alma ve ödeme planları, ve MYBS önkoşulları 
dikkate alınarak hazırlanacak teknik şartname (ihale 
dokümanı), proje hazırlama sürecinde tamamlanmış olmalıdır. 

 Projenin etkin olarak yürütülebilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi (Kim?) 
Projenin başlangıcında, ilgili tarafların kilit yöneticilerinden 
oluşan bir Proje Yönetim Grubu (PYG) (Project Management 
Group) oluşturulması ve projeyi üstlenen kuruluşun içinde, 
proje hazırlama ve uygulama süreçlerinde kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek için bir Proje Uygulama Birimi (PUB) (Project 
Implementation Unit) kurulması (mümkünse, mevcut ülke 
sistemlerine dayalı) çok önemlidir. PUB ekibi, PYG için idari 
ve satın alma desteği vermek üzere az sayıda uzmandan 
oluşturulur.8 Proje çalışmalarının izlenme ve raporlanması için 
gerekli mekanizmalar oluşturulmalı ve projenin başarı ölçütleri 
PDD (PAD) içinde açıkça tanımlanmalıdır.  

                                                           
8 MYBS uygulamalarının ihale yoğunluklu aktiviteleri göz önüne alındığında, bir PUB kurulması, çoğu 

uygulamada ilerlemeyi sağlamak için gerekli olan, ve zaman ile maliyeti düşürmeye yarayan bir yöntemdir. Bu 
uygulama modeli, daha geniş, mevcut ülke sistemlerinden faydalanmayı engellememelidir. 

İmajlar:  jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net 
 

http://www.freedigitalphotos.net/
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MYBS projelerinde kullanılan performans göstergeleri açısından, aşağıdakiler önemlidir: 

 Daha kaliteli ve az sayıda performans göstergesi kullanılması, aktivitelerdeki ilerlemenin 
ve MYBS projelerinin ülkelerin mali durumlarını daha iyi yönetme kabiliyetine etkisinin 
daha iyi ölçülmesine yarar. 

 Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (Public Expenditure and Financial 
Accountability veya PEFA) performans göstergeleri, mevcut kabiliyetlerin 
değerlendirmesi, ve belki ileride, KMY bilişim sistemlerinin işlevsel durumlarının 
izlenmesi için (bazı yeni göstergelerle) uygun bir araç olabilir. 

Yeni MYBS (FMIS) projeleri, teknolojideki gelişmelerden faydalanarak yolsuzluk riskini en aza 
indirmek ve sistemlerin güvenilirliğini artırmak için, bilgi kalitesi ve güvenliğine daha iyi 
odaklanarak tasarlanmaktadır. Ülke çapında yüksek hızlı iletişim ağları üzerinde çalışabilen 
merkezi web-tabanlı bilişim çözümlerinin yaygın kullanımı, 2000'li yılların başından itibaren 
MYBS projelerin performansına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu faktörlere ek olarak, 
KMY iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve destekleyici bir yasal çerçevenin var olması, ülkelerin 
teknolojideki gelişmelerden etkin biçimde yararlanması için gereklidir. 

MYBS projelerindeki ihale paketlerinin toplam sayısı, büyük Uluslararası Rekabetçi İhale 
(International Competitive Bidding veya ICB) işlemleri genelde 12-18 aylık bir süre aldığı için, 
aktivitelerin zamanında tamamlanmasını etkiler. MYBS BT çözümleri, ihale sürecindeki 
zorlukları en aza indirgemek için bir veya iki ICB paketi ile tamamlanabilir. 

2000’li yılların başına kadar, hazır ticari yazılım paketlerinin (başlangıçta özel sektör ihtiyaçları 
için tasarlanmış) kabiliyetlerindeki sınırlamalar ve ayrıca birçok ülkede henüz yeterli BT 
altyapısının olmaması yüzünden, MYBS kabiliyetleri çoğunlukla Yerel olarak Geliştirilmiş 
Yazılım (Locally Developed Software veya LDSW) ile sağlanmıştır. 2000’li yıllarda web-tabanlı 
uygulamaların ortaya çıkmasından sonra, kısmen özelleştirilmiş Hazır Ticari Yazılım 
(Commercial Off-The-Shelf veya COTS) paketlerine (kamu sektörünün gereksinimlerine uygun 
hale getirilmiş) doğru bir kayma başlamıştır. Bununla birlikte, tek bir hazır ticari yazılım paketi 
ile ülkeye özgü ihtiyaçlar için gereken tüm MYBS işlevlerinin sağlanma şansı yoktur. Bu 
yüzden, 2005 yılından sonra tasarlanan yeni MYBS çözümlerinin büyük kısmında, 
özelleştirilmiş COTS paketleri ile belirli LDSW modülleri (açık kaynaklı yazılımı da kapsayan) 
birleştirilerek, KMY işlevlerinin daha geniş bir yelpazesinin kapsanması amaçlamıştır. 

MYBS projelerinde güvenilirlik, maliyet etkinliği, ve hesap verilebilirliği artırmak için 
kullanılabilecek bazı araçlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Tüm kamu ödemelerinde Elektronik Ödeme Sisteminin (EPS) kullanımı 

 Tüm finansal işlemlerde sayısal/elektronik imzadan faydalanma 

 Elektronik kayıt/doküman yönetimi (Electronic Records/Document Management) 
 Bütçe uygulama sonuçları ve performansının her ay Internet üzerinden yayınlanması 

 Bilişim çözümlerinin birlikte çalışabilirliği (interoperability) ve yeniden kullanımı 
(reusability) 

 MYBS geliştirme ve proje yönetim çalışmalarının endüstri standartlarına dayalı olması 

 KMY uygulamalarında Ücretsiz Açık Kaynaklı Yazılım (FLOSS) kullanımı 
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Dünya Bankası ekiplerine yönelik diğer öneriler aşağıda sunulmuştur: 

 MYBS projelerinin tasarım ve uygulaması ile ilgilenen Dünya Bankası birimleri daha 
yoğun işbirliği ve koordinasyon içinde olmalıdır. Proje ekipleri, karmaşık kurumsal 
değişiklikleri yönetebilecek pratik deneyime sahip ve kamu sektöründe sonuca odaklı 
yaklaşımı bir bütün olarak kavramış olmalıdır. 

 Bu çalışmada sunulan MYBS BT çözümlerinin maliyeti (toplam ve kullanıcı başına), ile 
ilgili bilgiler, MYBS tasarım hesaplarının kontrolünde yararlı olabilir (maliyetle ilgili 
detaylar MYBS Veri Tabanı içinde yer almaktadır). 

 MYBS uygulama yazılımının geliştirilmesi ile ilgili seçenekler, detaylı bir sistem 
tasarımı ve gerçekçi bir maliyet/yarar analizine dayalı olarak proje hazırlık sürecinde 
belirlenmelidir (toplam sahip olma maliyeti göz önüne alınarak). 

 Hükümet yetkililerinin yerine getirmesi gereken görevler için harici danışmanların aşırı 
ölçüde kullanılmasından sakınılmalıdır (özellikle düşük kapasiteli ortamlarda), ve kilit 
KMY kuruluşları, projenin hazırlık aşamalarından itibaren, tüm önemli günlük işlemleri 
bilişim sistemleri ile yürütme sorumluluğunu üstlenmeyi hedefleyen bir kapasite 
geliştirme planına sahip olmalıdır. 

 Dünya Bankası ekiplerinin, danışman raporları, MYBS tasarım ve maliyet analizleri, 
rekabet analizleri, ihale dokümanları, değerlendirme raporları, sözleşmeler ve önerilen 
değişiklikleri detaylı olarak gözden geçirmesi ve yorumda bulunması, projelerin başarılı 
uygulanmasına önemli katkı yapar. 

 Uygulama ekipleri, özellikle büyük Uluslararası Rekabetçi İhalelerde (ICB) gecikmeleri 
önlemek için tüm ihale aşamalarını yakından takip etmelidir. İhale ilanlarının çabuk ve 
yaygın olarak duyurulması ile, tekliflerin hazırlanması için yeterli zaman verilmesi, 
rekabetin artırılması ve planlanan aktivitelerin zamanında tamamlanması için çok 
önemlidir. 

 BT yönetişim yapısını geliştirmek, ve BT altyapısı, veri tabanı bütünlüğü, ve veri 
güvenliği açısından olası iyileştirmeleri belirlemek üzere, MYBS uygulamalarının öncesi 
ve sonrasında, belirli endüstri standartlarına dayalı bir bilgi ve iletişim teknolojileri 
değerlendirmesi (ya da BT Denetimi) yapılması her zaman tavsiye edilir. 

Sonuçlar 

KMY gereksinimlerindeki değişimler ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak sürekli evrim 
geçiren ve genişleyen karmaşık sistemlerin bir simgesi olarak, genelde, ‘MYBS uygulaması bir 
bilim değil, sanattır’. Her karmaşık sistem tasarım ve uygulamasından beklenebileceği gibi, 
liderlik, işbirliği ve yenilik, bu süreç içinde önemli faktörlerdir.  

25 yılı aşkın proje uygulama deneyimine dayalı olarak, bu çalışma, problem çözmede sistematik 
bir yaklaşım izleyerek, gelecekteki MYBS projelerin tasarım ve uygulanması için bir yöntem 
önermektedir. Bu yaklaşımın, basit bir anket aracılığıyla anahtar 'tasarım parametrelerinin' 
netleştirilmesine, ve proje tasarımı sırasında 'hangi çözümün, ne gibi bir durumda, hangi soruna 
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uygun olabileceğinin' tutarlı olarak belirlenmesine yardımcı olması beklenmektedir. 
Uygulandığında, bu tür bir yaklaşım, yeni nesil MYBS çözümlerinin kalitesini ve güvenilirliğini 
artırabilir. 

MYBS BT çözüm sağlayıcıları ve ülkelerin günümüzde odaklandığı konular arasında, makul bir 
maliyetle temel MYBS ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir açık kaynak kodlu yazılım ve diğer 
yenilikçi çözümler geliştirilmesi vardır. Ayrıca, ülkeler arasında ve Dünya Bankası içinde bilgi 
paylaşımı ve etkileşimin geliştirilmesi (uygulama toplulukları ve eş düzeyde öğrenme 
platformları ile) (communities of practice and peer learning platforms), yeni geliştirilen 
pratikler, yenilikçi çözümler ve tamamlayıcı KMY reformlarında önceliklerin belirlenmesi 
üzerine tartışmaları teşvik ederek MYBS reformları için mevcut zorluklar ve öncelikler 
konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi için çok önemlidir. 

MYBS projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının, birçok dış etkene de bağlı olduğunu 
belirtmek gerekir. Ülkeye özgü politik ekonomi sorunları, küresel mali krizler veya değişen bir 
siyasi ortamın olumsuz etkileri, düzgün hazırlanmış bir projenin uygulanmasını önemli biçimde 
etkileyerek beklenmeyen bir gecikme ya da başarısızlığa neden olabilir. 

Bu raporun kapsamı ve mevcut proje verilerinin yapısı göz önüne alındığında, MYBS projeleri 
ile ilgili bazı ilginç ve güncel soruları yanıtlama şansı olamamıştır. Yapılan analiz Dünya 
Bankası içindeki veri ve bilgilerle sınırlı olmakla birlikte, bu alandaki diğer aktörlerin öneminin 
ve mevcut verilerin sınırlamalarının farkında olmadan hazırlanmış değildir. Bu bakımdan, 
gelecekteki çalışmalarda aşağıdaki konuları araştırmak yararlı olabilir: 

 MYBS’nin devreye girmesinin, farklı ülkelerde kamu mali yönetimine katkısı 
(zamanında raporlama, karar verme süreçlerinde iyileştirme, gibi).  

 Afrika’daki MYBS projelerinde göze çarpan önemli oranda başarısızlık.  

 MYBS ile ilgili harcamaların, toplam yıllık ülke bütçesindeki oranı. 

 Projeler arasında ihale yöntemleri ile ilgili tercihlerin karşılaştırması. 

 Bu tür projelerin gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarından alınan dersler.  

 Dünya Bankası politikalarındaki önemli değişiklikler ve/veya teknolojideki gelişmeler ile 
MYBS projelerinin sonuçları arasındaki ilgileşim (correlation). 

 Bu alanda etkin diğer kalkınma ortaklarının projelerinin veri ve değerlendirmeleri. 
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Bölüm I. Giriş 

 

MYBS (FMIS) nedir? 
 

Güvenilir bütçeleme ve mali yönetim şu ilkelere dayanmaktadır: bütünü kapsama, yasallık, 
esneklik, tahmin edilebilirlik, itiraz edilebilirlik, dürüstlük, şeffaflık, ve hesap verebilirlik. Bu 
ilkelere ulaşmak için, kaynakları verimli ve etkin tahsis edebilen ve kullanan bir idari kapasite 
yaratılmasının temelinde, iyi işleyen muhasebe ve maliye sistemlerinin varlığı büyük önem taşır. 
Mali Yönetim Bilgi Sistemleri (MYBS) geniş anlamda, kamu harcamalarının önceliklere dikkat 
edilerek yapılması ve raporlanması ile, gelirlerin güncel izlenebilmesi ve bildirilmesine yardımcı 
olmak için,  ülke bütçelerinin planlama, uygulama ve denetleme süreçlerinde kullanılan 
otomasyon çözümleri olarak tanımlanabilir. Bundan dolayı, MYBS çözümleri hükümet 
çalışmalarının daha verimli ve etkin yürütülmesine katkıda bulunabilir. Modern MYBS 
çözümleri, hükümetlerin ulusal ve uluslararası mali kurallara ve raporlama standartlarına 
uymasına yardımcı olmakta, ve her seviyede çok sayıda yetkili bütçe kullanıcısına erişim 
sağlayan merkezi web-tabanlı çözümlerle dağıtılmış yapıda çalışmayı da desteklemektedir. 

MYBS ve diğer KMY bilgi sistemleri (örneğin bordro), tüm günlük finansal işlemleri kaydetmek 
ve raporlamak için aynı merkezi veri tabanını paylaşarak, karar destek, performans izleme ve 
web üzerinden sonuç yayınlama için güvenilir, birleştirilmiş sonuçlar sunabildiği zaman, 
‘bütünleşmiş’ MYBS (veya IFMIS) olarak adlandırılabilir. Entegre MYBS çözümleri pratikte 
nadir olarak görülmektedir, ve gerçekçi olmayan beklentileri önlemek için, çekirdek MYBS 
işlevselliği ile eşanlamlı olarak kullanılmamalıdır. Bazı projelerde, temel Hazine sistemleri 
MYBS veya IFMIS olarak adlandırılmakta, ve bu da yanıltıcı olmaktadır. Bu dokümanda, 
MYBS genel olarak, çekirdek bütçe hazırlama ve uygulama sistemleri anlamına gelir. 
“Hazine/MYBS” (Treasury/FMIS veya T/F) terimi, veri analizi sırasında Hazine projelerini 
(öncelikle bütçe uygulaması ile ilgili), MYBS projelerinden (bütçe hazırlama ve uygulamayı 
kapsayan) ayırt etmek için kullanılmıştır (Şekil 1). 

Yukarıdakilere ek olarak, tedarikçilere/yüklenicilere yapılan doğrudan ödemelerle verimlilik ve 
şeffaflığın artırılması, otomatik MYBS çözümlerinin olumlu yan etkileri arasındadır. Ayrıca, 
paranın zaman değeri, ile piyasa oranlarının karşılaştırmalı analizine dayalı kazanımların bir 
sonucu olarak, fiyatlarda azalmaya da yol açabilir. MYBS çözümleri, yürütme, raporlama, ve 
bütçe işlemlerinin doğruluğu açısından hükümet içinde çeşitli birimler arasında etkileşimi 
geliştirir. Son zamanlarda gündemde olan açık bütçe girişimleri sayesinde, kamu sektörü mali 
bilgilerinin genel kamuoyuna sunulma olanakları artmış, ve MYBS çözümleri bu tür bilgi 
alışverişini kolaylaştırmıştır. Özetle, MYBS, öngörülebilirlik, katılım, şeffaflık ve hükümetin 
mali sorumluluğu gibi unsurları geliştirmek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Ancak, MYBS çözümlerinin uygulanması kolay bir görev değildir, ve bu gibi çözümleri hayata 
geçirmek için önemli kaynakların ayrılması ve ciddi kapasite geliştirme çabaları gerekir. Bu 
çalışma MYBS projelerinin tasarım ve uygulamasındaki zorluklara ışık tutmaktadır. Eğer belirli 
kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere, ve iyi tanımlanmış bir KMY stratejisi ile gerçekçi 
bir eylem planı doğrultusunda tasarlanmış ise, MYBS güçlü bir araç olabilir. Dahası, ülke 
çapında bir MYBS çözümü ve altyapısının geliştirilmesi, gerçekçi ve tutarlı bir ulusal BT ya da 
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e-Devlet stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğu zaman, daha yararlı olacaktır. Arza dayalı veya 
pazara odaklı MYBS çözümlerinin riski yüksektir, ve bu risk, ülke koşullarına uyumlu ve son 
kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tasarıma önem verilerek dengelenmelidir. MYBS 
sistemleri, iyi bir yönetim ve güçlü iç kontrollerin yerine geçemez, ve eğer bütçenin kendi 
kapsamı sınırlıysa veya bütçe planlama/yürütme uygulamaları yeterince gelişmemişse çok yararlı 
olmayacaktır. 

1980'lerin sonlarından bu yana, Dünya Bankası ve diğer kalkınma ajansları Hazine ve MYBS 
projelerinin finansmanında aktif rol almıştır. Özellikle Dünya Bankası, toplam 51 ülkede 87 
biten/aktif proje için 2.2 milyar USD üzerinde finansman sağlamıştır. Aslında, bu projeler için 
ayrılan toplam kaynak, ilgili ülkelerin ortak finansmanı ve diğer bağış fonları ile birlikte, 
yaklaşık 3.5 milyar USD olup, MYBS ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinin toplam 
maliyeti 938 milyon USD civarındadır.9 Bu alanda Dünya Bankası tarafından yüksek düzeyde 
finansmana, ve faydalanan ülkeler tarafından sağlanan sınırlı ortak kaynaklara rağmen (biten ve 
aktif projelerin sadece % 11’inde, % 25 veya üstü hükümet ortak finansmanı vardır), zaman 
içinde projelerin başarıları ve öğrenilen dersler hakkında bilinenler oldukça azdır. 

2003 yılına kadar tamamlanmış 31 projeye odaklanarak hazırlanan bir taslak raporun bulgularına 
göre, MYBS reformlarındaki Dünya Bankası deneyimi farklılıklar göstermektedir.10 Mevcut 
araştırmada ise, proje bazında veriler kullanılarak ve Dünya Bankası veri tabanı ve arşivinde 
bulunan bilgiye erişim olanaklarının artmasından faydalanılarak, tamamlanmış Hazine/MYBS 
projelerinin tümü gözden geçirilmektedir. Bu çalışmada birkaç anahtar soru ele alınmıştır: 

1. Dünya Bankası kaynaklı Hazine/MYBS projelerinin, tarihsel süreç içinde ortaya çıkan 
özellikleri nelerdir?  
a. MYBS çözümlerinin uygulama maliyeti nedir?  
b. Uygulamalar ortalama olarak ne kadar sürede tamamlanmıştır?  
c. Ne tip yazılım paketleri kullanılmıştır (hazır ticari veya kurum içinde geliştirilen)?  
d. Bu projeler nasıl tasarlanmış ve öncelikler nasıl sıralanmıştır?  

2. Bu projeler değişik kıstaslara göre nasıl performans göstermişlerdir? 

3. Projelerde başarı ve başarısızlıklara etki eden önemli etmenler nelerdir?  

4. Gelecekteki projelere yararı olabilecek neler öğrendik? 

Bu çalışmanın bulguları, 1984 ve 2010 yılları arasında uygulanan, 55 tamamlanmış ve 32 devam 
eden Hazine/MYBS projesine ait bilgileri içeren kapsamlı bir veri tabanına dayalıdır (planlanan 
7 proje de bazı bölümlerde analiz edilmiştir).11 Burada sunulan veriler bireysel proje Uygulama 
Sonuç Raporları (ICR), Proje Değerlendirme Belgeleri (PAD), Bağımsız Değerlendirme Grubu 
(IEG) raporlarından toplanmış, ve ilgili ekip liderleri ile projelerde çalışan kamu sektörü/bilişim 
uzmanları ile görüşmeler yapılarak tamamlanmıştır. 

                                                           
9 Bu rakamlar, resmi proje dokümanlarındaki Hazine/MYBS aktivitelerinin gerçek + tahmini bütçe  değerlerine 

dayalıdır (Ağustos 2010 itibariyle 55 biten ve 32 devam eden proje). 
10 William L. Dorotinsky, Junghun Cho, “Dünya Bankası’nın MYBS Projelerindeki Deneyimi” (“World Bank’s 

Experience with Financial Management Information (FMIS) Projects”), Taslak Rapor, 2003.  
11 Dünya Bankası MYBS Veri Tabanı (1984-2010) –Ağustos 2010 da güncellenmiş hali. 

http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Bu çalışma beş bölüme ayrılmıştır. Giriş bölümü, projelerin gözden geçirilmesinde kullanılan 
tanımlar ve uygulanan yöntemi kapsamaktadır. İkinci bölüm, Dünya Bankası veri tabanından 
alınan örnek verilerin betimleyici özelliklerini içerir, ve projelerin süresi, bölgesel dağılımı, 
maliyeti, ve BT çözümleri ile birlikte diğer önemli yönlerini inceler. Üçüncü bölüm, ICR 
değerlendirmeleri ve IEG raporları arasındaki farklılıklar ile, proje ve bileşenlerinin başarı ve 
başarısızlıklarına etki eden faktörleri dikkate alarak, projelerin performansını analiz eder. 
Moğolistan, Türkiye, Arnavutluk, Guatemala, ve Pakistan’dan örnek projelerin ayrıntılı bir 
analizi dördüncü bölümde sunulmaktadır. Sonuç olarak, etkin bir MYBS projesi için gerekli 
önkoşullar ve alınan temel dersler beşinci bölümde sentezlenmektedir. 

1. Tanımlar 

Bir çekirdek Mali Yönetim Bilgi Sistemi genel olarak, hem bütçe, hem de hazine (bütçe 
uygulama) birimlerinin finansal işlemlerinin otomasyonunu ifade eder. Sistem finansal 
aktiviteleri izler ve tüm işlemleri kaydeder, bilgileri özetler, raporlamaya ve politika kararlarına 
destek verir, ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), personel, süreçler, kontroller ve veri 
güvenliği gibi temel unsurları içerir. MYBS genelde, harcamalar, gelirler, taahhütler, nakit 
yönetimi, muhasebe, ve finansal raporlama gibi temel bütçe yürütme işlevlerini destekleyen bir 
çekirdek Hazine sistemine, bütçe planlama (çok yıllı), borç yönetimi, ve kamu yatırım 
planlaması modüllerinin eklenmesiyle inşa edilir. Bazen çekirdek MYBS çözümleri ile birlikte 
görülen diğer ilave modüller arasında, personel yönetimi/bordro, gelir idarelerinin sistemleri 
(vergi ve gümrük), kamu ihale sistemi, stok ve milli emlak yönetimi, ve performans yönetimi de 
yer alabilir.12 Mali kontrol, bir MYBS çözümü geliştirilmesi için tek neden değildir. Daha da 
önemlisi, MYBS çözümleri, politikalar ve programlar hakkında bilgiye dayalı karar desteği 
sağlamak, ve bütçe performansı hakkında güvenilir bilgi yayınlayabilmek için kullanılır. 

Bu raporun amaçları için, MYBS veya FMIS (F), dar anlamda çekirdek Bütçe (B) ve Hazine (T) 
sistemlerinin birleşimi olarak tanımlanmıştır. Tüm projeler bileşenlerine göre kodlanarak 
(aşağıda açıklanmıştır), sadece tasarım ve uygulanmasında çekirdek bütçe ve/veya hazine 
sistemlerine odaklanan MYBS projeleri veri tabanına alınmıştır. Çekirdek sistemler dışındaki 
bileşenlere ikinci derecede odaklanan projeler ayrı listelenmiş ve bunlarla ilgili detaylı analiz 
yapılmamıştır. 

2. Yöntem 

Dünya Bankası tarafından finanse edilen projeler operasyon portalı ve veri ambarında bulunan 
kurum içi veri tabanlarından seçilmiştir. İlk aşamada seçilen MYBS projeleri, 1984-2010 yılları 
arasında tamamlanan ve çoğu Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim (PREM) ağı 
tarafından başlatılan 55 projedir. Bu projelerin büyük çoğunluğu PREM Kamu Sektörü Yönetimi 
(PSG) sektör yönetim kurulu ile ilişkilidir. Kalan kısmı ise Ekonomik Politika (EP), Finansal 
Yönetim (FM) sektör yönetim kurulları ile, Finansal ve Özel Sektörü Geliştirme (FPD) ağı ile 
ilgilidir. Seçilen projeler çoğunlukla, Özel Yatırım Kredisi (SIL) veya Teknik Yardım Kredisi 
(TAL) gibi araçlar kullanan Yatırım (INV) projeleridir. Bu ilk seçilen proje grubunda, her 
projenin Uygulama Sonuç Raporu (ICR), proje bileşenleri kodlanarak MYBS çözümünün tipini 

                                                           
12 The linkage between FMIS and other financial systems such as payroll and procurement is a very important 

issue, but is beyond the scope of the present report.  
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belirlemek üzere (proje hedefleri, aktiviteler, ve toplam MYBS yatırımı da kapsanarak) gözden 
geçirilmiştir.13 MYBS proje bileşenlerinin kodlaması aşağıdaki gibidir (Tablo 1): 

Tablo 1: MYBS (FMIS) proje bileşenlerinin kodlaması 

Kod MYBS (FMIS) Proje Bileşenleri 

B 

Bütçe sistemleri (bütçe planlama + hazırlama): 
• bütçe planlaması/formülasyonu 
• orta vadeli çerçeveler (MTFF, MTBF, MTEF gibi) 
• kamu yatırım yönetimi 
• program esaslı bütçeleme ve/veya performans bilgisine dayalı bütçeleme 

T 

Hazine sistemleri (bütçe uygulama): 
• bütçe ödeneklerinin tahsisi ve serbest bırakılması 
• taahhütlerin kontrol ve yönetimi 
• harcama ve gelir yönetimi (çoğunlukla hazine tek hesabına dayalı olarak) 
• nakit tahmin ve yönetimi 
• muhasebe işlemleri ve finansal raporlama 

F 
Mali Yönetim Bilgi Sistemi (MYBS veya FMIS): 
• Bütçe ve Hazine sistemlerinin birleşimi (F=B+T)  

O 

Diğer MYBS bileşenleri (F=B+T+O): 
• gelirlerin izlenmesi (çoğunlukla vergi ve gümrük sistemleri ile ara yüzler) 
• borç yönetimi (hem iç, hem de dış borçları kapsayan) 
• satın alma/tedarik (sözleşme imzasından sonra tüm ödemelerin izlenmesi) 
• varlık ve envanter yönetimi 
• İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemi (HRMIS) + bordro 

P 

Hazine/MYBS uygulaması için hazırlık çalışmaları (danışmanlık desteği/eğitim): 
• muhasebe/finansal raporlama reformları (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe 

Standartları (IPSAS) ile uyumlu) 
• bütçeleme ve Maliye/Ekonomi Bakanlığının makro-ekonomik tahminleri 
• Hazine Tek Hesabı (TSA) sisteminin kurulması 
• bütçe sınıflandırması (BC) ve birleştirilmiş hesap planının (CoA) geliştirilmesi 

  

                                                           
13 Bu raporda sunulan gözlemler, Dünya Bankası operasyon portalı, arşivleri ve veri ambarında yer alan bilgilere 

dayalıdır. Proje verilerinin % 80’den fazlası, proje ekip liderleri ve uzmanları ile görüşülerek kontrol edilmiş 
olmasına rağmen, operasyon portalının dinamik yapısı yüzünden, son zamanlarda tamamlanmış veya aktif bazı 
projelerin detayları mevcut olmayabilir (eğer ICR henüz hazırlanmamışsa veya projedeki ilerleme raporlama 
dönemi içinde henüz yayınlanmamışsa). Yine de, bu raporda sunulan bilgilerin önemli bir kısmı güvenilir ve 
doğrulanmış proje verilerine dayalıdır. 
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Şekil 1, proje kodlamasının kamu mali yönetim süreçleriyle nasıl eşleştirildiğini, ve çekirdek 
sistemler (B + T) ile diğer (O) MYBS modülleri arasındaki ayrımı grafiksel olarak 
açıklamaktadır. 

Şekil 1: MYBS (FMIS) çözümlerinin oluşturulmasında modüler yaklaşım14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada kullanılan sayısal yöntemler, daha çok MYBS Veri Tabanı (DB) içinde yer alan 
örnek proje verilerinden çıkarılan betimleyici istatistiklerden oluşur.15 Veri tabanı yakın 
gelecekte daha fazla analize (ekonometri çalışmalarını da içerecek şekilde) açık olacaktır. Bu 
yöntemleri tamamlamak için, veri tabanında yer alan projelerle yakından ilgilenmiş 25’ten fazla 
proje ekip lideri (TTL) ve kamu sektörü/bilişim uzmanı ile bir dizi görüşmeler yapılarak 
bilgilerin doğruluğu sağlanmış ve bu projelerin uygulandığı koşullar daha detaylı olarak 
öğrenilmiştir.16 Ayrıca, bazı ülkelerden seçilen örnek projeler, MYBS uygulamalarının temel 
unsurlarını göstermek için sunulmuştur. 

                                                           
14 KMY Reform veri tabanı içinde, Cem Dener’in sunumundaki MYBS (FMIS) grafiğinin güncellenmiş hali. 
15 MYBS Veri Tabanına erişim için: http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis.  Şu an, bu veri tabanı sadece 

Dünya Bankası kullanıcılarına açıktır. 2011 yılında tüm ilgililerin kullanımına açılması planlanmıştır. 
16 Gelecekteki çalışmalarda mevcut sistemlerin işletimsel durumu ile ilgili olarak ülke yetkililerinin görüşlerini 

almak üzere bir anket yapılabilir.  
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Web Portalı 
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FMIS:  F = B + T (+ O) 

Çekirdek Hazine Sistemi 
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O 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196371176805/PFMSMay2007e.ppt
http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Bu çalışmada, Dünya Bankası aktivitelerinin belgelenmesi ve uygulanmasında esas olarak 
alındığı için, birinci derecede analiz birimi projedir. Ancak, MYBS (FMIS), sadece T/F 
çözümlerine odaklı bir proje kanalıyla uygulanabileceği gibi, daha geniş bir projenin bileşeni 
olarak da geliştirilebilir. Bu yüzden, verilerin bir kısmı sadece proje düzeyinde analiz edilirse 
yanıltıcı olabilir.  

Birçok ülkede birden fazla proje hayata geçirilmiştir - bazen dört ayrı projeye kadar. Bütünsel bir 
yaklaşımla, projelerin sırasını ve birbiri üzerine inşa edilme tarzını da dikkate almak gereklidir. 
Her ne kadar mevcut veri kümesi ile bu zor olsa da, örnek ülke projelerinden biri bu açıdan ele 
alınmıştır. Bununla birlikte, veri kümesi içinde bu konuya eğilmek ve projelerin birbiri ile 
karşılaştırmasını yapabilmek için belirli proje tipleri yaratılmıştır. 

Dünya Bankası kaynaklı projeler aşağıdaki beş boyuta göre gruplandırılmıştır (T/F Tipi):  

1. Geniş kapsamlı MYBS projeleri (yeni bir sistem geliştirilmesi); 

2. Mevcut geniş kapsamlı bir MYBS’nin genişletilmesi;  

3. Koşullarının zor olduğu ülkelerde geliştirilen acil çözümler; 

4. Mevcut acil çözümlerin genişletilmesi; ve 

5. Daha önce geliştirilmiş bir sistemin iyileştirilmesi için verilen Dünya Bankası desteği. 

Bu kategorilerin çoğu, sonuncusu dışında, kendi kendini açıklayıcıdır. Sonuncu kategori, daha 
önce bir ülke ve/veya diğer kalkınma ortakları tarafından geliştirilen bir MYBS çözümünün 
Dünya Bankası katkısı ile iyileştirilmesi veya genişletilmesi anlamına gelmektedir. 

Toplam 51 ülkede 94 MYBS projesinin özet bilgilerine herkese açık erişim sağlamak amacıyla, 
Google Maps üzerinde MYBS Proje Haritası (Data Mapper) uygulaması geliştirilmiştir (Ek 13). 
Her projenin temel bilgileri harita üzerinde bir bilgi kutusu içinde bulunabilir, ve verilen ağ 
adresi üzerinden Dünya Bankası'nın dış web sitesine bağlanılarak projeyle ilgili önemli belgeler 
indirilebilir veya görüntülenebilir. 

Bu çalışma, daha önce yapılan çalışmalarda iyi belgelenmiş olan, temel KMY kavramları veya 
genel olarak MYBS ve BT’nin önemiyle ilgili detaylı açıklamaları içermez.17,18 Bunun yerine, 
94 projenin yer aldığı kapsamlı bir veri tabanına dayalı olarak, öğrenilen dersleri paylaşmak ve 
MYBS projelerinin tasarım ve uygulamasıyla ilgilenen ekiplere pratik bilgiler vermek amacıyla, 
Dünya Bankası deneyimine göre MYBS reformlarında neyin işe yarayıp yaramadığını 
sunmaktadır. MYBS literatürü ülkelere özel uygulamalarla ilgili çalışmalarla doludur, ancak 
gelecekteki uygulamalar için sonuç ve dersler çıkarmaya yönelik sistematik veri analizine 
bugüne kadar önem verilmemiştir.19 
 

                                                           
17 Salvatore Schiavo-Campo ve Daniel Tommasi, “Hükümet Harcamalarının Yönetimi” (“Managing Government 

Expenditure”), Asya Kalkınma Bankası Raporu (Asian Development Bank Report), Nisan 1999. 
18 Richard Allen ve Daniel Tommasi, “Kamu Harcama Yönetimi - Geçiş Ekonomileri için bir Referans Kitabı”, 

(“Managing Public Expenditure - A Reference Book for Transition Economies”) OECD-SIGMA Raporu, 2001. 
19 “KMY Reformu ile ilgili Bilgi Kaynaklarının Gözden Geçirilmesi”, (“Review of PFM Reform Literature”) 

DFID Raporu, Ocak 2009. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda
http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/oecdpemhandbook.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/evaluation/review-pub-finan-mgmt-reform-lit.pdf
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Dünya Bankası kaynaklı Hazine/MYBS projelerinin, tarihsel süreç içinde ortaya çıkan 
özellikleri nelerdir? 

 

Ağustos 2010 itibariyle, Dünya Bankası MYBS Veri Tabanı, 55 tamamlanmış, 32 devam eden 
ve 7 planlanmakta toplam 94 proje içermektedir (kapsamında önemli BT bileşenleri olan). Bu 
projeler 51 ülkeyi kapsayacak şekilde 1984-2010 yılları arasına yayılmıştır. Bu bölümde, MYBS 
proje düzeyinde veri tabanından elde edilen betimleyici istatistikler yer almaktadır. Özet veri 
analizi üç bölüm halinde sunulmuştur: (i) proje süresi; (ii) bölgesel dağılım; ve (iii) proje 
özellikleri (amaçları, kapsamı, maliyeti, ve BT çözümleri açısından). Mevcut verilerden diğer 
önemli özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla, proje döngüsünün değişik aşamalarına (hazırlanan, 
devam eden, biten) ait bilgiler, proje, ülke, bölge, ve proje tipi bazında ayrıştırılmıştır. 

3. Süre  

Veri tabanında yer alan ilk iki Dünya Bankası MYBS projesi, 1984 yılında başlayan Brezilya ve 
Ekvator uygulamalarıdır. Projelerin çoğu 1990’lardan 2010’a kadar geçen sürece yayılmıştır. 
Ortalama olarak MYBS projelerinin tamamlanma süresi 7.9 yıldır, ve Afganistan’daki Kamu 
İdaresine Acil Yardım Projesi (3.6 yıl) ve Malawi’deki kapasite geliştirme projesi (13.4 yıl) gibi 
istisnalar dışında, çoğu proje beş ile on yıl arasında değişen bir zaman aralığında 
tamamlanmıştır. Veri tabanındaki 55 biten projenin (gerçekleşen) tamamlanma süreleri Şekil 
2’de gösterilmiştir.  

Bireysel projeler açısından değil de, 
ülkeler açısından bakılırsa, bu sistemleri 
tam olarak hayata geçirmek için gereken 
süre çok daha uzun olabilir. Ülkelerin 
çoğunda peş peşe uygulanan birden fazla 
proje vardır.  Ekvator’da tamamlanan üç 
ayrı proje 23.1 yıllık bir sürece 
yayılmıştır. Guatemala’da 16.5 yılda üç 
proje, ve Nikaragua’da 17 yılda dört 
proje tamamlanmıştır (Ek 5). Arjantin’de 
toplam 19.1 yıl süren ve örtüşen iki proje 
vardır.  

Ek 9, veri tabanındaki tüm tamamlanmış projeler için ülke ve bölgeye göre gruplandırılmış 
ayrıntılı bir zaman çizelgesini içerir. Her proje için sunulan bilgiler arasında: (i) hazırlık süreci 
(kavramsal tasarımdan, yönetim kurulu onayına kadar geçen süre); (ii) yürürlüğe giriş süresi 
(yönetim kurulu onayı ile anlaşmanın ülke tarafından resmen kabulü arasındaki süre - kredi 
anlaşmasının imzalandığı tarihine kadar olan süre değil); (iii) uygulama süreci (projenin 
yürürlüğe girmesinden kapanma tarihine kadar geçen süre); ve (iv) uzatma süresi (orijinal 
kapanma tarihinden, gerçekte projenin tamamlandığı tarihe kadar geçen süre) yer almaktadır. 

Şekil 2: Biten projelerin toplam süresi 

(55 proje için ortalama toplam süre: 7.9 yıl) 
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Proje verilerini analiz ederek bu 
aşamalardan her birinin ortalama 
süresini daha iyi anlamaya çalışabiliriz. 
Genellikle hazırlık/tasarım sürecinde, 
reformların yasal dayanakları, değişik 
aktörlerin kurumsal düzen ve 
kapasiteleri, iş süreçleri, ve bilişim 
sistemlerinin kullanımı değerlendirilir. 
Bu girdilere bağlı olarak, belirgin reform 
aktiviteleri, hedeflenen tamamlanma 
tarihleri, gerçekçi uygulama ve ihale 
planları ile ödeme planını içeren detaylı 
bir hazırlık planı geliştirilir. 

Çoğu zaman, Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk değerlendirmesi (Public Expenditure and 
Financial Accountability veya PEFA), Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi (Public 
Expenditure Review veya PER) veya Ülke Finansal Sorumluluk Değerlendirmesi (Country 
Financial Accountability Assessments veya CFAA) gibi diğer Kamu Mali Yönetim (KMY) 
değerlendirmeleri, proje hazırlık sürecinde birbiri ardına yapılmaktadır. Bir programın düzgün 
tasarlanabilmesi için gerekli girdilerin sayısı yüzünden, hazırlık süreci oldukça uzundur. Hem 
devam eden hem de biten toplam 87 projelerde hazırlıklar ortalama 16 ay sürmüştür (Şekil 3).20 
Birkaç projede, siyasi liderlikteki değişiklikler ile karmaşık ve birbirinden bağımsız bileşenlerin 
tasarımı yüzünden hazırlık süresi oldukça uzundur (genelde Afrika bölgesinde). 

Projelerin yürürlüğe giriş süresi - 
yönetim kurulu onayı ile uygulamanın  
gerçek başlama tarihi arasındaki zaman - 
biten ve devam eden projeler için 
ortalama altı aydır (Şekil 4). Bu gecikme 
genelde, kredi anlaşmasının Dünya 
Bankası Yönetim Kurulu tarafından 
onayından sonra hükümetlerin anlaşmayı 
imzalayıp, kendi parlamentolarında veya 
benzer bir organda onaylatmaları  
gerektiği içindir. Bürokratik işlemler, 
veya bazı durumlarda hükümet 
değişiklikleri, kredi anlaşmasının 
imzasını veya onayını geciktirir. 

Tamamlanmış projelerde uygulama süreci genelde en uzun zaman dilimidir ve ortalama altı 
yıldır. Biten projelerde sure uzatımı da yaygındır. Toplam 55 projenin 44’ü (% 80) ortalama 
olarak 2.2 yıl uzatılmıştır (Şekil 5). Projelerin hazırlık, yürürlüğe girme ve uygulama 
süreçlerinde yaşanan gecikmeler de bir dizi nedenden dolayı süre uzatımına gidilmesi 
gerekmiştir. Kapsam veya bileşenlerdeki değişiklikler yüzünden projelerin yeniden 
yapılandırılması (55 projenin 22’sinde olduğu gibi) uzatmayı gerektirir. Ayrıca, BT çözümleri 
için gereken nispeten uzun satın alma zamanı (18-24 ay) da süre uzatımına etki eder.   

                                                           
20 Devam eden 32 projede ortalama hazırlık süreci biraz daha kısadır: ortalama 14 ay. 

Şekil 3: Biten + devam eden projelerin hazırlık süresi 

Şekil 4: Biten + devam eden projelerin yürürlüğe girme 
süresi 
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Tamamlanan projeler arasında, MYBS BT 
çözümlerinin satın alımı için geçen süre, 
tedarikçilerin seçimi ve sözleşme imzaları 
yüzünden ortalama 2.2 yıldır.  Bu süre 
aynı zamanda projenin karmaşıklığına ve 
gereken ihale paketlerinin sayısına da 
bağlıdır. BT çözümlerinin detaylarını 
şartnamelere düzgün yansıtılması da, 
özellikle çok sayıda bileşeni olan MYBS 
projelerinde uzun zaman alabilir. Biten 
projeler arasında, BT çözümlerinin 
geliştirilmesi için gereken sure ortalama 
2.5 yıldır. Eğer BT çözümlerinin 
geliştirilmesi için gereken sözleşmeler 
proje bitiş tarihinden 2-3 yıl önce 
imzalanamazsa, bu da kaçınılmaz bir 
şekilde süre uzatımına  neden olur. 

4. Bölgesel Dağılım 

 Veri tabanından ortaya çıkan bölgesel 
dağılımlar oldukça çarpıcıdır. Latin 
Amerika ve Karayipler (LCR) bölgesi en 
çok sayıda biten proje ile (25) göze çarpar, 
ve Afrika (AFR) tamamlanmış proje 
sayısında ikinci sıradadır (13). Avrupa ve 
Orta Asya (ECA), Güney Asya (SAR), 
Doğu Asya ve Pasifik (EAP), ve Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika (MNA) 
bölgelerinde sırasıyla 7, 5, 3, ve 2 
tamamlanmış proje vardır (Şekil 6). 

Devam eden projeler arasındaki dağılımlar 
birbirine daha yakındır. LCR bölgesinde 
sadece 4 devam eden proje varken, bu sayı 
AFR‘de 12, ECA’da 7, EAP‘de 7, ve 
SAR’da 2’dir. MNA bölgesinde devam 
eden proje yoktur. MYBS uygulamaları 
için ilk talepler en güçlü LCR bölgesinden 
gelmiştir. LCR bölgesinde modern hazine 
teşkilatları nispeten daha önce kurulduğu 
için (1927’de Şili’den başlayıp, 1995’te 
Honduras’a kadar), MYBS çözümleri daha 
erken benimsenmiştir. LCR bölgesi, 
1990’ların sonlarına doğru teknolojideki 
gelişmelerden faydalanmak için en uygun 
durumdaydı. 

Şekil 5: Biten projelerde süre uzatımı 

Şekil 6: Biten projelerin bölgesel dağılımı 

Şekil 7: Biten + devam eden projelerin bölgesel dağılımı 
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Afrika’da KMY uygulamalarını acilen iyileştirme ihtiyacı ve 1990’ların sonundan itibaren 
önemli ölçüde artan kalkınma fonları, iddialı MYBS projelerinin ortaya çıkmasındaki önemli 
etmenlerdir. Bu MYBS projeleri çok sayıda KMY işlevini kapsayacak şekilde, zaman zaman 
kapasite geliştirme ve gerekli süreç iyileştirmelerine yeterince önem verilmeden tasarlanan, 
nispeten karmaşık bilişim sistemlerine dayalıdır. Çoğunluğu LCR, AFR, ECA ve EAP 
bölgelerinde olmak üzere, toplam 87 tamamlanmış ve devam eden proje vardır (Şekil 7). 

5. Proje Özellikleri 

Bu bölümde, veri tabanındaki projelerin tipleri ve projeleri başlatan Dünya Bankası birimleri 
veya sektörleri araştırılmaktadır. Projeleri doğru olarak karşılaştırabilmek için, her PAD ayrı ayrı 
gözden geçirilerek MYBS projeleri tiplerine göre ayrılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, 
belirlenen kategoriler şunlardır: (i) Dünya Bankası kaynaklı yeni projeler; (ii) mevcut MYBS 
projelerinin genişletilmesi; (iii) koşullarının zor olduğu ülkelerde geliştirilen acil çözümler; (iv)  
mevcut acil çözümlerin genişletilmesi; ve (v) daha önce başka kaynaklarla geliştirilmiş bir 
sistemin iyileştirilmesi için verilen Dünya Bankası desteği. 

Tamamlanmış 55 MYBS projesi arasında, 
yarıdan biraz fazlası yeni MYBS projeleri 
(32), 13 proje ise mevcut sistemlerin 
genişletilmesi ile ilgilidir (Şekil 8). Altı 
proje başarısız olmuştur. Yeni MYBS 
projelerinin çoğu, sistem entegrasyonu ve 
yönetimindeki zorlukları azaltmak için 
geniş kapsamlı (anahtar teslimi) bir 
sözleşme ile geliştirilen, büyük ölçekli, 
ülke çapında BT çözümlerini içerir 
(uygulama yazılımı, merkezi sunucular, 
veri depolama sistemleri, saha donanımı, 
mühendislik sistemleri, ve ağ ekipmanları, 
gibi).  

Devam eden projeler arasında, yeni ve 
genişletilen projelerin dağılımı birbirine 
yakındır. Genelde, acil çözümler ve 
bunların genişletilmesi için daha az oranda 
Dünya Bankası desteği sağlandığı 
görülmektedir. Devam eden projelerin 
çoğunluğu ya yeni MYBS uygulaması, ya 
da mevcut sistemlerin genişletilmesi ile 
ilgilidir. 

Veri tabanındaki MYBS projelerinin çoğu Kamu Sektörü Yönetimi (PSG) grubu ile ilişkili olup, 
bazıları da Finansal Yönetim (FM), Ekonomik Politika (EP), ve Finansal ve Özel Sektör 
Geliştirme (FPD) ağına aittir.  Çeşitli sektörlerdeki ikinci ve üçüncü nesil reformlara paralel 
olarak bilişim sistemlerinin modernizasyonu için artan talep nedeniyle, diğer Banka birimleri 
tarafından başlatılan MYBS projelerin sayısının artması beklenmektedir. 

Şekil 8: Biten + devam eden MYBS projelerinin tipleri 
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6. Amaçlar 

Tüm projelerin ICR ve PAD‘ları gözden 
geçirilerek, temel amacı bir MYBS 
geliştirmek, veya bu alandaki aktiviteleri 
daha büyük bir kamu sektörü veya özerk 
yönetim reform projesinin küçük bir 
parçası olanlar belirlenmiştir. Biten ve 
devam eden projelerin % 55’inde MYBD 
uygulaması ana aktivite olarak 
düşünülmüştür (Şekil 9). Bu sayıların 
bölgesel dağılımı ilginçtir. ECA ve SAR 
bölgelerinde, projelerin odak noktası 
geleneksel olarak çekirdek MYBS 
çözümleri olmuştur. Tersine, Afrika’da ise 
25 projeden sadece 7’si özellikle çekirdek MYBS çözümlerine odaklıdır. En fazla sayıda projeye 
sahip LCR bölgesinde (29), MYBS’nin ana aktivite olduğu 16 proje vardır ve kalan 13 projede 
daha geniş aktivitelerin nispeten küçük bir bölümü bu hedefe odaklıdır. 

Bu projelerde en sık göze çarpan ilave bileşen olarak Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi (Medium 
Term Budgetary Framework veya MTBF) veya Orta Vadeli Harcama Çerçevesi (Medium Term 
Expenditure Framework veya MTEF), 55 biten projenin 29’unda vardır. Diğer temel bileşenler, 
Performans Bazlı Bütçeleme (Performance Based Budgeting veya PBB) 16 projede, İnsan 
Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (Human Resource Management Information Systems veya 
HRMIS) 17 projede, ve Borç Yönetimi (Debt Management System) 11 projede görülür. Daha az 
ölçüde, Kamu Yatırım Yönetimi (Public Investment Management veya PIM), bordro modülü, 
vergi ve gümrük sistemi bileşenleri de MYBS projelerine eklenmiştir. 

MYBS projeleri arasında, sadece Hazine (T) uygulamasına odaklananlarla, MYBS (B+T) 
çözümleri üzerine eğilenlerin ayırt edilmesi önemlidir. Bölgelerde biten projeler 
karşılaştırıldığında, Şekil 10’dan görülebileceği gibi, uygulanan MYBS projeleri (35), Hazine 
projelerinden (20) yaklaşık % 60 daha fazladır. Bölgesel dağılımda LCR ve AFR genelde MYBS 
çözümlerine odaklanmış, EAP, ECA, ve SAR ise öncelikle çekirdek Hazine sistemlerine önem 
vermiştir. Ancak, devam eden projelerde, genelde MYBS çözümlerine doğru bir kayma vardır. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Biten + devam eden projelerde ana 
aktivite olarak MYBS 

Şekil 10: Biten + devam eden projelerde Hazine veya MYBS odaklı çözümler 
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Devam eden ve hazırlanmakta olan projeler arasında, müstakil Hazine sistemleri yerine, daha 
geniş MYBS çözümlerine odaklanma artmıştır. Devam eden 26 MYBS projesine karşı 6 Hazine 
sistemi uygulaması bulunmaktadır (ek olarak, 7 hazırlık aşamasında MYBS projesine karşı, 
sadece 2 Hazine projesi planlanmaktadır). 

7. Kapsam 

MYBS çözümlerini karşılaştırırken bir başka önemli kriter, proje kapsamında sadece merkezi 
birimlerin mi (Hazine, Maliye ve diğer bakanlıklar), yoksa hem merkez, hem de taşra (burada 
Maliye/Hazine teşkilatının bölgesel ve/veya il/ilçe düzeyindeki ofisleri olarak tanımlanmıştır) 
birimlerinin mi yer aldığıdır.21 Projenin odak noktası sadece merkez birimleri olduğunda çözüm 
daha az karmaşıktır, ancak kapsam merkezin ötesinde, bölgesel olarak veya il/ilçelere kadar 
genişletildiğinde uygulama çok daha zorlaşır. Bununla birlikte, 21 ülkede (38 üzerinden) başarı 
ile tamamlanan projeler, hem merkezi, hem de lokal birimlerin gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Şekil 11: Biten + devam eden projelerde MYBS çözümlerinin kapsamı 

  

 

 

 

 

 

Tamamlanan 55 proje arasında, halen 49 sistem günlük çalışmaları tamamen veya kısmen 
destekler durumdadır. Halen faal olan sistemler arasında % 47’si (veya 49 projeden 23’ü) 
merkezi ve lokal birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Şekil 11). Afrika’da, kapasite yokluğu 
ve/veya lokal hükümetlerin BT altyapısındaki eksikler nedeniyle, projeler genelde merkezi 
birimlerin otomasyonuna odaklanmıştır. ECA bölgesinde ise durum bunun tersidir, ve 
tamamlanmış MYBS projelerin tamamı hem merkezi, hem de lokal seviyelerde kullanılmaktadır. 
LCR, EAP, ve SAR, bölgelerinde hem merkezi, hem de merkezi+lokal çözümlere odaklı projeler 
görülür. 

Devam eden projeler arasında farklı bir dağılım ortaya çıkar: bu projelerin % 78’i hem merkez 
hem de lokal birimleri kapsayan geniş kapsamlı MYBS çözümlerine odaklıdır. Bunun nedeni, 
devam eden projelerin neredeyse yarısının mevcut MYBS çözümlerinin genişletilmesi ile ilgili 
olmasıdır. 

  

                                                           
21 Lokal hükümetler ve belediyeler buna dahil değildir.  
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8. Proje Maliyetleri 

MYBS ile ilgili Bilişim Teknolojileri (BT) çözümlerinin maliyeti, operasyon portalı (imzalanan 
sözleşmelerden) ve USR (ICR) içindeki (aktivite bazında gerçek maliyet) bilgilerden elde 
edilmiştir, ve tüm BT aktiviteleri - Bütçe, Hazine, MYBS, ve Diğer Bileşenler (B/T/F/O, yöntem 
bölümünde açıklandığı biçimde) ve ülke çapında iletişim ağı kurulması veya ofislerin veya bilgi 
işlem merkezlerinin rehabilitasyonu için ülke katkısı ile birlikte diğer temel BT harcamalarını 
içerir. 

Veri tabanında yer alan 55 tamamlanmış projede, toplam proje maliyetinin % 75’i Dünya 
Bankası tarafından finanse edilmiştir. Toplam harcama içinde BT çözümlerine ayrılan pay % 44 
oranındadır. Sadece MYBS ile ilgili BT çözümleri için yapılan harcama ise, tüm biten projelerde 
% 23 civarındadır. Bu dağılım, artan miktarda ülke katkısı ve BT çözümleri için ayrılan payın 
artması nedeniyle, devam eden projelerde farklılık göstermektedir. 
 

Tablo 2: MYBS projelerinin maliyeti ve BT harcamaları 

Biten Hazine/MYBS projeleri (55) 

 Tahmin ($ m) Gerçekleşen ($ m) %  
Proje maliyeti 1,363 1,399 103% Gerçekleşen / Tahmin 
DB kaynakları 1,102 1,056 75% DB kaynak / Prj maliyeti 
Toplam BT harcamaları  612 44% Topl BT / Prj maliyeti 
Toplam T/F BT çözümleri  324 23% T/F BT / Prj maliyeti 

 
Biten + devam eden Hazine/MYBS projeleri (87) 

 Tahmin ($ m) Gerçekleşen ($ m) %  
Proje maliyeti 3,419 3,596 105% Gerçekleşen / Tahmin 
DB kaynakları 2,267 1,426 40% DB kaynak / Prj maliye 
Toplam BT harcamaları  1,794 50% Topl BT / Prj maliyeti 
Toplam T/F BT çözümleri  938 26% T/F BT / Prj maliyeti 

Not: Yukarıdaki rakamlar ECA RF TDP (P064508) projesi kaynak/harcamalarını da içerir. 

 
Toplam 51 ülkede 87 biten/devam eden proje için toplam Dünya Bankası (DB) finansmanı  1.4 
milyar USD üzerindedir (Tablo 2). Tamamlanan projelerde BT çözümlerinin toplam maliyeti 
yaklaşık 612m USD’dir (Toplam BT harcamaları), ve bu miktarın 324m USD’lik kısmı özellikle 
MYBS BT çözümleri ile ilgilidir (Toplam T/F BT çözümleri). Toplam BT harcamalarının, 
projedeki tüm BT çözümlerini geliştirmek için (MYBS ve diğer aktiviteler),  hem DB katkısını, 
hem de ülke ortak katkısı ve diğer kaynakları kapsadığını belirtmek gerekir. Ancak, toplam T/F 
BT çözümleri ile ilgili maliyet, sadece MYBS çözümleri için harcanan tutardır. Büyük MYBS 
yatırımları genelde DB tarafından finanse edilmektedir, ve tüm ilgili mal ve hizmetlerin alımları, 
Dünya Bankası ihale kurallarına göre yapılmaktadır. 

Bölgelere göre ayrıştırıldığında, tamamlanmış projelerde dağılım biraz farklıdır (Tablo 3). ECA 
ve SAR bölgeleri toplam proje harcamalarının % 40’ından fazlasını MYBS BT çözümleri için 
yapmışken, bu oran LCR, AFR, ve EAP için % 14-22 arasındadır. Ortalama olarak MYBS BT 
çözümleri için yapılan toplam harcama (324.4m USD), birçok uygulamada toplam proje 
bütçesinin % 25’inden azdır.  



14    Mali Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Genelde, MYBS çözümleri ve diğer proje BT gereksinimlerini de içeren toplam BT harcamaları 
(612.4m USD), proje maliyetinin % 45’ine kadar yükselir. Bu da göstermektedir ki, aslında 
toplam proje bütçesinin önemli bir kısmı (% 55’ten fazlası) KMY reformları ile ilgili 
danışmanlık desteği, kapasite geliştirme, değişim yönetimi ve eğitim harcamaları ile, proje 
yönetimi aktiviteleri için kullanılmaktadır. 

Tablo 3: Biten MYBS projeleri için kaynak ve BT harcamalarının bölgesel dağılımı 

Biten Hazine/MYBS projelerinin toplam ve BT harcamaları (55) 

Bölge # Prj Prj Topl ($ m) DB Kaynak ($ m) BT Harc ($ m) T/F BT ($ m) % T/F 
AFR 13 384.2 305.2 128.3 52.6 14% 
EAP 3 105.8 71.6 66.7 16.3 15% 
ECA 7 160.8 107.4 125.4 70.0 44% 
LCR 25 595.6 441.8 222.9 131.3 22% 

MNA 2 51.0 37.5 20.8 12.6 25% 
SAR 5 101.4 92.5 48.4 41.6 41% 

Toplam 55 1,398.7 1,056.0 612.4 324.4 23% 
 
Proje kaynaklarının başka bir yönü, diğer kalkınma ortaklarının fonları ve hükümet ortak 
finansmanıdır. Tamamlanmış 55 projenin 13’ünde (% 24), MYBS uygulamaları diğer kalkınma 
ortaklarının fonları ile desteklenmiştir. Bu gibi çok sayıda ortak katkı yapılan projelerin % 54’ü 
düşük performans değerlendirmeleri almıştır (başarısız altı projenin üçü bu türdür). AFR ile LCR, 
en fazla sayıda bağış yapılan projenin (5) olduğu bölgelerdir. Avrupa Birliği (EU), İngiliz 
Uluslararası Kalkınmaya Bölümü (DFID), İnter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB), ve 
Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), MYBS projeleri ile ilgilenen başlıca kalkınma 
ortaklarıdır. Uluslararası Para Fonu (IMF) da genelde projelerin hazırlık aşamasında, iyi işleyen 
sistemler geliştirilmesi için gereken altyapının oluşmasına destek vermektedir. Ayrıca, biten 55 
projenin sadece 6’sında (% 10.9) hükümet ortak payı (proje bedelinin % 25’inden fazla) vardır. 

MYBS projelerini destekleyen bağışçı kuruluşlar, 2000’li yılların başından itibaren önemli 
ölçüde artmıştır. Halen, aktif 32 projenin 12’si (% 38) toplam 12 kalkınma ortağı tarafından 
desteklenmektedir. Bu projelerin tümünde, MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulanması için 
önderlik yapan kuruluş Dünya Bankası’dır. AFR, ECA ve EAP bölgelerinde, sırasıyla 5, 4 ve 3 
devam eden MYBS projesi, birden fazla bağışçı kuruluş tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, 
EU, DFID, IDB, USAID, Japonya, Hollanda, Almanya, İsveç, Kanada, İsviçre, Norveç, 
Finlandiya ve Avustralya, MYBS projelerin destekleyen diğer bağışçılardır. Hükümet ortak 
finansmanı (proje bedelinin en az  % 25’i) devam eden 32 projenin 4’ünde (% 12.5) vardır. 

9. Finansman Seçenekleri 

Genel olarak, MYBS projeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için gereken mal 
alımı, yapım işleri ve hizmetleri finanse eden uzun vadeli (5-10 yıl) yatırımlar olarak tasarlanır. 
MYBS projelerine uygun birkaç tip yatırım kredisi vardır: özel yatırım kredisi (SIL), teknik 
yardım kredisi (TAL), ve uyarlanabilir program kredisi (APL). Diğer seçenekler, olağanüstü 
durumlarda kullanılabilen acil kurtarma kredisi (ERL) ve finansal aracılık kredisidir (FIL). Tipik 
olarak bir ile üç yıl arası süren, ve hızlı ödemeli dış finansmanla hükümet politikası ve kurumsal 
reformları desteklemeyi amaçlayan, kalkınma politikası ile ilgili operasyonlar, MYBS tasarım ve 
uygulamalarının finansmanı için uygun değildir. 
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Biten 55 proje arasında, 41 TAL, 11 SIL, 1 APL ve 2 diğer finansman aracı vardır (Şekil 12). Bu 
dağılım son on yılda biraz değişmiştir. Devam eden 32 proje için seçilen finansman araçları 
şöyledir: 14 TAL, 9 SIL, 6 APL ve 3 diğer. 

Bu eğilim, sırasıyla SIL, ve onun türevi olan 
APL ve TAL gibi araçların ağırlıklı olarak 
kullanıldığı Banka’daki diğer sektörlerin 
seçimlerine benzer. MYBS projelerinin % 
86’sı, diğer araçlara göre daha uzun hazırlık 
süreleri ve yakın gözetim gerektiren, uzun 
vadeli SIL veya TAL operasyonları olarak 
tasarlanmıştır. Bu gibi aktiviteler genelde 
fonların geç ödenmesi ile sonuçlanan uzun 
ihale süreçlerini içerir. 

TAL araçlarının bir parçası olan ve birden 
fazla bağışçı tarafından desteklenen fonlarla 
(MDTF) finanse edilen teknik yardım hibesi 
(TAG), devam eden iki MYBS projesinde 
(Arnavutluk ve Gürcistan) kullanılmıştır. 
Finansman hibe yoluyla sağlandığında 
genelde birden fazla faydalanan kuruluş 
olduğundan, bu tür projeler paralel olarak 
birden fazla reformu destekler, ve bu da 
önceliklerdeki değişmeler ve proje yönetimi 
ile koordinasyondaki güçlükler yüzünden 
gecikmelere neden olur. 

Son yıllarda, MYBS BT çözümlerinin geliştirilmesinden önce gerekli ortamın kurulmasını 
(kapasite geliştirme, süreç ve mevzuat değişiklikleri, teknik altyapı) sağlamak için APL 
seçeneğine ilgi artmıştır. Bu tür MYBS projeleri genelde iki aşamalı APL olarak tasarlanır, ve 
MYBS için BT çözümlerinin geliştirilmesi, birinci aşamada belirli koşulların başarı ile 
tamamlanmasına bağlı olarak, ikinci aşamada yer alır. APL seçeneğinin belirgin avantajlarına 
rağmen, MYBS kabiliyetlerinin genişletilmesi ve bunların diğer e-Devlet sistemleri ile 
entegrasyonunun nispeten daha kısa sürelerde (5 yıldan az) gerçekleşmesinin beklendiği gelecek 
nesil KMY reformları için, daha esnek, sonuca odaklı ve uyarlanabilir finansman araçları 
geliştirilmesine ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. 

Dünya Bankası, şu an devam etmekte olan yatırım kredilerinde reform sürecinin bir parçası 
olarak, açıkça tanımlanmış bir sonuç çerçevesine göre belirli sektörlerde hükümet programlarını 
destekleyecek, yeni sonuca bağlı kredi (RBL) araçları üzerinde çalışmaktadır. RBL ile, 
harcamalar ve yatırımlar için ödemeler, beklenen sonuçlara katkıda bulunduğuna inanılan ve 
büyük ölçüde hükümet kontrolünde olan ara ve izlenebilir sonuçlara veya göstergelere göre 
yapılabilecektir. Benzer sonuca bağlı finansman araçları diğer kalkınma ortaklarının desteklediği 
MYBS projelerinde de, ve özellikle Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde vardır. İnter-
Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) MYBS projelerini bu tür politika bazlı kredi (PBL) ile kısa 
süreler için desteklemektedir. Halen 10 ülkede 20 PBL için ortalama kredi ödeme süresi 18 aydır 
(birkaç aydan, üç yıla kadar değişerek), ancak MYBS aktiviteleriyle ilgili bu PBL 
operasyonlarında elde edilen sonuçların detaylı bir değerlendirmesi henüz kamuya açık değildir.  

Şekil 12: MYBS projelerinde finansman seçenekleri 
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10. MYBS Bilişim Teknolojileri Çözümlerinin Maliyeti 

Halen faal olan 49 T/F sistemi için, MYBS BT 
çözümlerinin ortalama maliyeti 6.6m USD’dir 
(Şekil 13). 20 projede T/F sistem maliyeti 4 milyon 
USD’den azdır, ve diğer 20 proje için de 4m ile 
12m arası değişir. USD alım gücünün değişiminde 
yıllık ortalama bir endeks22 kullanıldığında, 
geliştirilen BT çözümlerinin ortalama maliyeti 
(bugünkü değeri) 7.7m USD’dir (projenin kapanış 
yılından bugüne kadar, yapılan ilk yatırıma göre % 
15.8’lik bir artışa karşılık gelmektedir). 

Sistemlerin maliyetindeki dağılım birkaç etkene 
bağlıdır: (i) ülke büyüklüklerindeki değişkenlik; (ii) 
proje bileşenlerinin sayı, kapsam ve tipleri (PIM, 
HRMIS modülleri gibi); ve (iii) T/F sisteminin 
sadece merkezde, veya hem merkezi, hem de lokal 
olarak uygulanması. Diğer fark, Hazır Ticari 
Yazılım (Commercial Off-The-Shelf veya COTS) 
veya Yerel Geliştirilen Yazılım (Locally Developed 
Software veya LDSW) kullanımıdır. Bu yüzden, 
MYBS BT çözümlerinin kapsamındaki farklardan 
ötürü, her projenin toplam BT yatırımını 
karşılaştırmak pratik bir yaklaşım değildir. Daha 
gerçekçi bir karşılaştırma için, toplam MYBS BT 
çözümlerinin maliyeti (COTS ve LDSW farkına 
göre) MYBS kullanıcı sayısı bazında incelenebilir. 

Devam eden projelerde durum biraz daha farklıdır. 
Toplam 32 aktif projede T/F BT sistemlerinin 
otalama maliyeti 12.6m USD’dir (bu örneklemede  
maliyeti 576m USD tutan23 sıra dışı Rusya Federal Hazine Sistemi yer almamıştır). Sistem 
maliyeti en düşük 610k USD (Cape Verde) olabildiği gibi, tipik olarak ortalama 12m USD 
civarındadır. Bu geniş aralık, sistemlerin odaklandığı çözümlerin değişkenliğini (Hazine ve 
MYBS farkı gibi), ve projelerin boyut ve karmaşıklığındaki farklılıkları yansıtır. Genel olarak, 
tamamlanan projelerin ortalama toplam maliyeti (danışmanlık desteği, eğitim, ve proje yönetimi 
ile birlikte) kabaca 25m USD’dir - veri tabanındaki projelerin kapsamındaki değişkenlikler 
yüzünden bu rakamın biraz karmaşık olmasına rağmen. 

İlginçtir ki, maliyet aşımı verilerde sık görülen bir özellik değildir (Şekil 14). Projelerin tahmini 
ve gerçek maliyetlerinin karşılaştırmasına göre, 23 projenin (% 42) gerçek maliyeti tahminlerin ± 
% 5’i civarındadır. 55 projeden sadece 10’u (% 18) tahmini bütçeyi aşmış, 22 proje (% 42) daha 
az maliyetle tamamlanmıştır. Bu bulgu, daha önce Diamond ve Khemani tarafından açıklanan, 

                                                           
22 USD alım gücünün değişiminin hesaplanması için kullanılan kaynak: http://www.usinflationcalculator.com 
23 2012 yılı ortasından tamamlanması beklenen Rusya Federasyonu (RF) Hazine Geliştirme Projesi (TDP), 576m 

USD toplam BT yatırımı ile (196m USD DB kaynağı + 380m USD RF katkısı) Dünya Bankası tarafından 
finanse edilen en büyük Hazine Sistemi uygulamasıdır. 

Şekil 13: MYBS BT çözümlerinin maliyetleri 
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MYBS projelerinin genelde ilk tahminlerden çok 
daha maliyetli olduğu, çok daha uzun sürede bittiği 
ve beklenenden daha fazla sorunla karşılaşıldığı 
gözlemlerinden, maliyet aşımı açısından farklıdır.24 
Bunun nedenlerinden en önemlisi, proje hazırlık 
aşamasında ayrıntılı bir sistem tasarımı ve gerçekçi 
maliyet analizinin yokluğunda, MYBS BT bütçe 
tahmini sırasında nispeten büyük hata paylarının 
(veya öngörülmeyen harcamaların) seçimidir. Bu 
tür projeler tahmin edilen bütçenin içinde 
tamamlanmasına rağmen, başlangıçtaki yüksek 
belirsizlik  nedeniyle  pazar  değerinin  çok üstünde  
bir bedel ödeme riski vardır. Aşağıda sunulan belirli MYBS projelerinin maliyet karşılaştırması 
bu konuya ışık tutmaktadır. Bir başka açıdan, önceki projelerden alınan derslerle, proje hazırlık 
aşamasında detaylı maliyet analizine daha çok önem verilmeye başlanmasıdır. Daha gerçekçi 
tasarım ve daha iyi maliyet analizi, son on yılda hazırlanan birçok MYBS projesinde göze çarpar. 

MYBS BT maliyetleriyle ilgili güvenilir ayrıntılı bilgi yokluğu nedeniyle (bağlanan noktalar, 
sistem kullanıcısı, ve BT bileşenlerinin birim maliyeti) 20 ülkede biten/devam eden 45 yeni T/F 
projesinden (Tip 1) sadece 27’sini karşılaştırma şansı olmuştur. Bununla birlikte, 17 COTS ve 10 
LDSW bazlı çözümün MYBS BT maliyeti ile sistem kullanıcı sayılarının karşılaştırılması ile, 
yeni projelerin tasarımında MYBS BT maliyet analizi sırasında yardımcı olabilecek bazı yararlı 
eğilim çizgileri belirlenmiştir. Şekil 15, 17 COTS tabanlı MYBS çözümü (9 T + 8 F) ile 10 
LDSW tabanlı çözümün (2 T + 8 F) eğim çizgilerini, büyük ve küçük ölçekli projeler için, iki 
ayrı bölümde sunar.25 Beklendiği gibi, kullanıcı sayısı arttıkça, COTS çözümleri LDSW’den çok 
daha maliyetlidir. Ancak, bu eğilimler iki nedenle çok dikkatli yorumlanmalıdır. İlki, kurum içi 
ve sözleşmesiz sistem geliştirmenin doğası gereği, LDSW çözüm maliyetleri gerçek rakamların 
altında belirtilmiş olabilir. İkincisi, MYBS çözümlerinde sistem kullanıcısı tanımındaki 
farklılıklardır. Önceki projelerde, ‘sistem kullanıcısı’, isimleri ile tanımlanan (named user) 
toplam kullanıcı sayısıdır. Daha yeni, web-tabanlı çözümlerde, eş zamanlı (concurrent) 
kullanıcılar MYBS sistem kullanıcısı için daha uygun bir ölçü olarak kabul edilmiştir. 

MYBS BT çözümlerinin kullanıcı başına maliyeti, kullanıcı sayısı arttıkça azalır. 17 COTS bazlı 
çözümde maliyet 15.9k USD/kullanıcı iken, bu rakam LDSW için 9k USD/kullanıcı civarındadır 
(Şekil 16). Kullanıcı başına ortalama maliyet büyük projelerde (Şili, Ukrayna, Türkiye) çok daha 
düşük (3k USD/kull civarında), daha küçük projelerde (Nikaragua, Guatemala, Macaristan) daha 
yüksektir (15k USD/kull üzeri). Toplam MYBS kullanıcı sayısının 250’den az olduğu küçük 
ölçekli projelerde, COTS ve LDSW bazlı çözümlerin toplam maliyeti birbirine yakındır. 

Açıktır ki, uygun MYBS uygulama yazılımının seçimi, toplam sahip olma maliyeti göz önüne 
alınarak yapılan detaylı bir sistem tasarımı ve gerçekçi bir maliyet/fayda analizine dayalı 
olmalıdır. Aşağıdaki eğilimler, bu gibi detaylı analizlerin doğrulanması, ve yolsuzluk veya 
kullanıcı başına MYBS BT maliyetinde aşırı sapma risklerinin azaltılması için yararlı olabilir. 
Yine de, örnek proje kümesinin küçüklüğü ve LDSW maliyetleri ile ilgili tüm bilgilerin mevcut 
olmaması yüzünden, aşağıdaki şekillerdeki eğilimlerin çok dikkatli yorumlanması gereklidir. 

                                                           
24 Jack Diamond ve Pokar Khemani, “Mali Yönetim Bilgi Sistemlerinin Gelişmekte olan Ülkelerde Kullanımı” 

(“Introducing FMIS in Developing Countries”), IMF Çalışma Raporu (Working Paper), Ekim 2005. 
25 MYBS BT maliyeti ve kullanıcı sayısı verileri, MYBS Veri Tabanı ve proje dokümanlarından elde edilmiştir. 

Şekil 14: MYBS projelerinin tahmini ve gerçek 
maliyetleri 

http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
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Şekil 15: MYBS projelerinde HTY (COTS) ve YGY (LDSW) çözümlerinin eğilimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Not: Rusya TDP (P064508) projesi ölçek dışındadır (30,000 kullanıcı; $221.6 m; $7.4 k/kullanıcı) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 16: MYBS projelerinde HTY ve YGY çözümlerinin kullanıcı başına BT maliyeti 
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11. Bilişim Teknolojileri Çözümleri 

MYBS projeleri için seçilen bilişim teknolojileri (BT) çözümü, projenin uygulanmasında önemli 
bir rol oynar. 2000’lerin başına kadar, birçok ülke MYBS BT çözümlerini, uygulama yazılımı, 
veri tabanı ve sunucuların her ofiste ayrı ayrı kurulduğu, istemci-sunucu modeline dayalı dağıtık 
veri tabanı uygulamaları üzerinde geliştirmiştir. MYBS uygulamaları lokal olarak (çevrim dışı) 
çalıştırılmış, ve verilerin birleştirilmesi için tüm veri tabanları bir ağ bağlantısı üzerinden 
merkezde günlük olarak kopyalanmıştır. Bu yaklaşım, 2000 yılından itibaren merkezi web-
tabanlı uygulamaların ortaya çıkmasından sonra terk edilmiştir. 

2000’li yılların başından itibaren, telekomünikasyon altyapısındaki gelişmeler ve geniş bant 
ağlarının yaygınlaşmasına paralel olarak, MYBS projeleri web-tabanlı çözümlere dayalı merkezi 
veri tabanı uygulamaları olarak tasarlanmıştır. Web-tabanlı sistemlerde, uygulama yazılımı, veri 
tabanı ve sunucular merkezde yer alır ve tüm kullanıcılara çevrim içi erişim ülke çapında bir ağ 
üzerinden sağlanır. Bir yedekleme merkezi kurularak tüm merkezi ver tabanları otomatik olarak 
kopyalanır. Web-tabanlı sistemler, dağıtık yapıda çalışmayı desteklemek için etkin merkezi 
çözümler sunarak, MYBS projelerinin süresini ve maliyetini azaltmıştır. 

Şekil 17’deki veriler MYBS BT çözümlerinde istemci-sunucu modelinden web-tabanlı 
sistemlere tarihsel geçiş sürecini yansıtmaktadır. Halen faal olan 49 sistem arasında, 32 çözüm 
(% 65) istemci-sunucu modeline dayalıyken, 17 çözüm (% 35) web-tabanlı platformlar üzerinde 
inşa edilmiştir. Bölgeler arasında karşılaştırma yapıldığında, ECA bölgesinde daha çok web-
tabanlı platformlar seçilmişken, LCR, AFR, SAR, ve EAP bölgelerinde istemci-sunucu modeli 
ağır basmaktadır. Devam eden projeler arasında bu dağılım tersine dönmüştür - 28 projede (% 
87.5) web-tabanlı platformlar kullanılırken, sadece 4 projede (% 12.5) istemci-sunucu modeli 
görülür. 

Şekil 17: MYBS projelerinde uygulama yazılımı (ASW) çözümleri 

    

 

 

 

 

 

MYBS gereksinimleri için geliştirilen uygulama yazılımı (ASW) çözümleri açısından iki ana 
seçenek görülmektedir. 2000’li yılların başına kadar, hazır ticari yazılım paketlerinin 
(başlangıçta özel sektör ihtiyaçları için tasarlanmış) kabiliyetlerindeki sınırlamalar ve ayrıca 
birçok ülkede henüz yeterli BT altyapısının olmaması yüzünden, MYBS kabiliyetleri çoğunlukla 
Yerel olarak Geliştirilmiş Yazılım (Locally Developed Software veya LDSW) ile sağlanmıştır. 
2000’li yıllarda web-tabanlı uygulamaların ortaya çıkmasından sonra, kısmen özelleştirilmiş 
Hazır Ticari Yazılım (Commercial Off-The-Shelf veya COTS) paketlerine (kamu sektörünün 
gereksinimlerine uygun hale getirilmiş) doğru bir kayma başlamıştır. Bununla birlikte, tek bir 
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hazır ticari yazılım paketi ile ülkeye özgü ihtiyaçlar için gereken tüm MYBS işlevlerinin 
sağlanma şansı yoktur. Bu yüzden, 2005 yılından sonra tasarlanan yeni MYBS çözümlerinin 
büyük kısmında, özelleştirilmiş COTS paketleri ile belirli LDSW modülleri (içinde açık kaynaklı 
yazılım da yer alan) birleştirilerek, KMY işlevlerinin daha geniş bir yelpazesinin kapsanması 
amaçlamıştır (Tablo 4). 

Halen faal olan 49 MYBS arasında, LDSW (28) çözümleri COTS’a (21) göre biraz daha fazladır.  
Bölgelere göre analiz edildiğinde, LCR bölgesinde genelde LDSW çözümleri geliştirilirken, AFR 
ve SAR bölgeleri COTS çözümlerine yönelmiştir. EAP ve ECA bölgelerinde her iki çözüm de 
yakın oranlarda görülmektedir. LCR bölgesinde geliştirilen LDSW çözümlerinden çoğu ticari 
ilişkisel veri tabanları üzerine inşa edildiği için, yazılım tipi ile ilgili ayrım çok net değildir. 

Tablo 4: T/F uygulama yazılımı çözümlerinin bölgesel dağılımı 

T/F uygulama yazılımı (faaliyette) 

 

T/F uygulama yazılımı (devam eden projeler) 

Bölge # Prj HTY 
(COTS) 

YGY 
(LDSW) Bölge # Prj HTY 

(COTS) 
YGY 

(LDSW) ? * 

AFR 9 9 - AFR 12 10 - 2 
EAP 3 2 1 EAP 7 6 - 1 
ECA 7 4 3 ECA 7 4 - 3 
LCR 24 1 23 LCR 4 1 3 - 

MNA 1 - 1 MNA - - - - 
SAR 5 5 - SAR 2 2 - - 

Toplam 49 21 28 Toplam 32 23 3 6 
             (*) ASW çözümü henüz tasarlanmadı/geliştirilmedi 

 
Devam eden 32 projede, LDSW den COTS çözümlerine doğru bir kayış görülmektedir. COTS 
çözümlerini seçen bölgeler arasında AFR, EAP ve ECA, sırasıyla 10, 6 ve 4 proje ile öne 
çıkmaktadır. Bu yüzden, 81 biten ve devam eden projeye bakıldığında, COTS (44) çözümleri 
LDSW’den (31) daha fazladır. Devam eden projelerde LDSW’den COTS çözümlerine kayışın 
nedenlerinden biri, hazır ticari yazılım paketlerinin azalan maliyetleri ve gelişen özellikleri 
(MTBF, PIM, bordro, satın alma, ve borç yönetimi gibi) olabilir - bu arada çözüm geliştirenler bu 
gibi projelerin başlangıcında yazılımın kamu sektörü gereksinimlerine uyarlanması için dik bir 
öğrenme eğrisi ile karşılaşmışlardır. Zamanla firmalar kendi hazır ticari yazılım paketlerinin 
kullanım özelliklerini önemli ölçüde geliştirmişlerdir. Bununla beraber, birçok yetenekli ülke 
LDSW çözümlerine güvenmek için gerekli beceriye sahiptir, ve bu çözümleri kullanmaya devam 
etmişlerdir. 
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12. İhale Yöntemleri ve Sözleşmeler 

MYBS projelerindeki ihale paketlerinin toplam sayısı, BT çözümleri için hazırlanan büyük 
Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB) işlemlerinin süresi 12-18 ay arasında değişebildiğinden, 
aktivitelerin zamanında tamamlanmasında önemli rol oynar. Operasyon portalındaki verilere 
göre26 tamamlanmış 52 MYBS projesinde, ortalama ihale sayısı 46’dır (Şekil 18). Bu 52 
projeden sadece 14’ü toplam olarak 20’den az ihale paketi ile uygulanmış, ve bu projelerin % 
70’inde süre uzatımı olmamış veya kısa bir ilave süre (9 aydan az) gerekmiştir. Toplam 20’den 
fazla ihale içeren tamamlanmış MYBS projelerinde daha uzun süre uzatımları (18 aydan fazla) 
gözlenmiştir. Biten projelerdeki ihale sayıları açısından bölgesel dağılımlar oldukça farklıdır. 
LCR bölgesi, biten projelerde en fazla sayıda ihale ve imzalanan sözleşme ile öne çıkar (22 LCR 
projesinden 14’ü, veya % 64’ü, 40’dan fazla ihale içerir). Diğer bölgelerdeki projelerde genelde 
40’dan az ihale paketi vardır.  

Şekil 18: Biten projelerde toplam ihale sayısı 

Toplam ihale sayılarının bölgesel dağılımı 

Toplam ihale Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> 100 6 1 

  
5 

  
80 - 100 3 

   
3 

  
60 - 80 2 1 

  
1 

  
40 - 60 6 

   
5 

 
1 

20 - 40 21 10 1 3 6 
 

1 
< 20 14 1 2 4 2 1 4 

Proje sayısı 52 13 3 7 22 1 6 
 
Yeniden ihaleye çıkma, ihale iptali veya sözleşme gerektirmeyen bazı aktiviteler (çalışma 
ziyaretleri, eğitim gibi) nedeniyle, biten MYBS projelerindeki toplam sözleşme sayısı, genelde 
toplam ihale sayısından farklıdır (Şekil 19).  MYBS BT çözümleri veya danışmanlık desteği ile 
ilgili birçok önemli sözleşme ile ilgili bilgiler web üzerinden yayınlanır (operasyon portalı).  
Ancak, bu sözleşmelerdeki değişiklikler ve ilgili fiyat farkları genelde yayınlanmaz. Bu yüzden, 
toplam sözleşme sayısı ve kesinleşmiş gerçek maliyet bilgileri, gerektiğinde daha detaylı bir 
analiz için doğrulanmalıdır. 

Şekil 19: Biten projelerde imzalanan sözleşmelerin toplam sayısı 

İmzalanan sözleşmelerin bölgesel dağılımı 

Sözleşmeler Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> 100 5 

   
5 

  
80 - 100 4 2 

  
2 

  
60 - 80 3 

   
3 

  
40 - 60 6 1 

  
4 

 
1 

20 - 40 17 7 1 3 6 
  

< 20 17 3 2 4 2 1 5 
Proje sayısı 52 13 3 7 22 1 6 

                                                           
26 Operasyon portalında devam eden ihaleler veya imzalanan sözleşmelerle ilgili bilgiler bazı projeler için eksik 

olabilir, veya ihale paketi tipleri bazen farklı gösterilebilir. Bu nedenle, eğer tüm devam eden aktiviteler veya 
imzalanan sözleşmelerle bilgiler henüz portale yansıtılmamışsa, gerçek MYBS BT maliyeti bazı projeler için şu 
an görünen rakamlardan daha fazla çıkabilir. 
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13. Projelere Destek için Ayrılan Banka Kaynakları 

USR (ICR) bilgilerine dayalı olarak, MYBS projelerinin hazırlanması ve uygulanması için tahsis 
edilen ekip zamanı (hafta olarak) ve Dünya Bankası bütçesi (BB), bölgesel farklılıkları ve 
bunların projelerin süresi ve başarılı olarak tamamlanmasına etkisini belirlemek üzere analiz 
edilmiştir. 54 tamamlanmış proje için (bir ICR halen yazılmaktadır) personel zamanının dağılımı 
Şekil 20’de gösterilmiştir.27 Ortalama olarak, MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulanması 
sırasında 188 hafta ekip zamanı harcanmıştır. Biten 54 projeden 33’ü (% 61) için, uygulama 
sırasında ekip elemanlarının 200 haftadan az katkısı olmuştur. 

Şekil 20: Biten projelere tahsis edilen toplam ekip zamanının (hafta) dağılımı 

Ekip Zamanının (hafta) bölgesel dağılımı 
Ekip Zamanı Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 

> 400 2 1 
 

1 
   

300 - 400 4 1 
  

3 
  

200 - 300 15 7 
 

2 6 
  

100 - 200 23 3 2 3 13 1 1 
< 100 10 1 1 1 3 

 
4 

Proje sayısı 54 13 3 7 25 1 5 
 

Ekip zamanının bölgesel dağılımı göstermiştir ki, MYBS projeleri için harcanan zaman EAP, 
ECA ve SAR bölgelerinde diğerlerine oranla çok daha azdır (12/15 veya projelerin % 80’i, 200 
haftadan az bir ekip zamanı ile tamamlanmıştır) ve genelde bunun projelerin performansına 
olumsuz bir etkisi olmamıştır. AFR bölgesinde, projelerin % 69’unda 200 haftadan fazla ekip 
zamanı girdisi gerekmiştir. Ancak, bu desteklerin sonuçları karışıktır. Benzer şekilde, LCR 
bölgesinde projelerin % 36’sında 200 haftadan fazla ekip zamanı harcanmıştır, ancak 25 biten 
projenin performansı karşılaştırıldığında nispeten daha iyi görünmektedir. 

MYBS projelerinin hazırlık ve uygulanması için tahsis edilen Banka Bütçesi (BB) büyük 
değişkenlik gösterir, ve biten projelerde ortalama bütçe 708,000 USD civarındadır (Şekil 21). 

Şekil 21: Biten projelere tahsis edilen toplam Banka Bütçesinin bölgesel dağılımı 

Banka Bütçesinin (milyon USD) bölgesel dağılımı 
BB Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 

> $ 1.6 m 1 
  

1 
   

$ 1.2 - 1.6 m 5 3 
  

1 1 
 

$ 0.8 - 1.2 m 12 4 
 

2 5 
 

1 
$ 0.4 - 0.8 m 22 4 2 3 11 

 
2 

< $ 0.4 m 13 2 1 1 7 
 

2 
Proje sayısı 53 13 3 7 24 1 5 

 

                                                           
27 ICR belgelerinde belirtilen toplam ekip zamanı (hafta), tüm ekip elemanlarının katkıları ve ilave mesailer her 

zaman hesaba katılamayacağı için, MYBS projelerinin hazırlanma ve uygulaması için harcanan gerçek 
zamandan  daha az olabilir. 



Bölüm II.  Betimleyici Veri Analizi    23 

 

 
Biten 53 projenin USR (ICR) bilgilerine göre, projelerin % 66’sı (35/53) 800k USD’den az bir 
Banka bütçesi ile tamamlanmış, ve bu projelerin % 50’sinde süre uzatımı olmamış veya kısa bir 
ilave süre (9 aydan az) gerekmiştir. Mevcut verilerden ortaya çıkan bölgesel dağılıma göre AFR 
bölgesindeki projelerin % 54’ü (7/13) için 800k USD üzerinde BB harcanmıştır. MYBS projeleri 
için ayrılan BB diğer bölgelerde genelde 800k USD’nin altındadır. 

Biten 53 projenin hazırlık ve uygulama süreçlerini desteklemek için harcanan ortalama yıllık BB 
yaklaşık 92k USD’dir (Şekil 22). Biten projelerin yaklaşık % 60’ı (32/53) için yılda 100k 
USD’den az bir kaynak (BB) harcanmıştır. Bölgesel dağılımlar göstermektedir ki, AFR 
bölgesinde biten projelerin çoğu (% 54) için yıllık 100k USD üzerinde BB gerekmiştir. MYBS 
projeleri için  harcanan yıllık BB diğer bölgelerde genelde 100k USD’nin altındadır. 

Şekil 22: Biten projelere harcanan ortalama yıllık Banka Bütçesi 

Yıllık Banka Bütçesinin (milyon USD) bölgesel dağılımı 
BB / year Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> $ 200 k 1 1 

     
$ 150 - 200 k 3 1 

 
1 1 

  
$ 100 - 150 k 17 5 

 
3 6 1 2 

$ 50 - 100 k 24 5 2 2 12 
 

3 
< $ 50 k 8 1 1 1 5 

  
Proje sayısı 53 13 3 7 24 1 5 
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14. Ödeme Planları 

Geniş kapsamlı MYBS projeleri (Tip 1) önemli oranda BT yatırımı içerir ve bu çözümlerin 
tasarım, ihale ve geliştirme süreçleri zaman alır. Dahası, bu çözümler diğer KMY reform 
aktiviteleri ile uyumlu hale getirilmelidir, ve MYBS uygulamasının ön koşulları olarak, belirli iş 
süreçlerinin iyileştirilmesi, yasal ve işletimsel çerçeveler ile diğer parametrelerin belirlenmesi 
için önemli miktarda danışmanlık desteği gerekir. Bu yüzden, MYBS projeleri yavaş ödeme 
yapılan operasyonlardır ve tipik ödeme eğrisi aşağıda gösterilmiştir (Şekil 23): 

Şekil 23: MYBS projelerinin tipik ödeme eğrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Orijinal’ ödeme planının başlangıç tarihi, DB Yönetim Kurulu’nun onay tarihidir. Ancak, 
ödemeler normal olarak projenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar. Ödeme planının ilk hali proje 
müzakereleri sırasında hazırlandığından ve bu plan operasyon portalında yer alan ödeme planı 
grafiklerine ‘orijinal’ tahmin olarak yansıtıldığından, proje ekipleri gerçekçi olmayan beklentileri 
önlemek için, anlaşma imzası için gerekli zamanı ve normalde bu imzadan sonra 3 ay içinde 
tamamlanması beklenen yürürlüğe girme sürecini dikkate almalıdır. Yürürlüğe girme sürecindeki 
potansiyel gecikmeleri doğru tahmin etmek mümkün değildir (genelde parlamentodaki onay 
süreci yüzünden) ve ilk ödeme planı tahminlerinin uygulamanın önemli aşamalarında gerekli 
değişiklikleri yansıtmak üzere revizyonu gerekir (yürürlüğe giriş, yeniden yapılanma, proje bitiş 
tarihinin uzatımı gibi). Bu yüzden, tüm ödeme eğrileri için en az bir ‘revizyon’ gerekir ve 
‘gerçek’ ödemeler gelişmelere göre bu eğri üzerinde otomatik olarak güncellenir.  

Biten 55 projenin ödeme eğrileri, projelerin yeniden yapılandırılması ve süre uzatımı etkilerinin 
ödemeler üzerindeki etkisini göstermek için ilave notlarla birlikte Ek 7’de sunulmuştur. Bu 
projelerde, orijinal ve revize edilen ödeme tahminleri arasında sistematik ve sürekli bir tutarsızlık 
olduğu gözlenmektedir. Aynı şekilde bazı devam eden projelerde de bu özellikler görülmektedir. 
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Bu durum, gerçekçi olmayan uygulama ve ihale planlarına dayalı iyimser ödeme tahminleri yanı 
sıra, ilk maliyet tahminlerindeki nispeten geniş hata payları (veya öngörülmeyen harcamalar) 
yüzünden de olabilir. 

Genelde, projelerin yeniden yapılandırılması (55 projeden 22’si) ödeme oranlarının ve 
uygulamam performansının iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur. Yeniden yapılandırılan 22 
projenin 16’sında (% 73) proje kapsamı ve aktivitelerindeki değişiklikler, ödeme oranlarında 
hızlı bir artışla sonuçlanmıştır. Kalan 6 projede (% 27), proje kapsam ve aktivitelerindeki 
değişiklikler biraz geç, proje bitiş tarihine yakın yapılmış veya iyi tasarlanmamış olduğundan, 
yeniden yapılandırmanın etkisi daha az görülür. Benzer şekilde, biten 55 projenin 44’ü (% 80), 
proje bütçesinde önemli artışlar olmadan, çoğunlukla kalan aktivitelerin tamamlanması amacıyla 
uzatılmıştır. 

Tablo 5: Projelerin yeniden yapılanması ve süre uzatımında bölgesel farklılıklar 

Biten projelerin yeniden yapılanma ve uzatımı Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
MYBS projelerinde süre uzatımları 44 11 2 6 20 2 3 
MYBS projelerinde yeniden yapılanma 22 7 1 2 10 1 1 
Geniş kapsamlı MYBS projelerinin toplam sayısı (Tip 1) 32 6 3 7 14 1 1 
Ülke çapında uygulamaların (M+L) toplam sayısı 23 0 2 7 11 0 3 
Merkezi uygulamaların toplam sayısı (M) 26 9 1 0 13 1 2 
Faaliyette olan MYBS çözümlerinin toplam sayısı 49 9 3 7 24 1 5 

Toplam proje sayısı 55 13 3 7 25 2 5 
 

Ödeme oranlarının (proje harcamaları için ilgili ülkenin belirlenmiş banka hesabına zaman içine 
aktarılan para anlamında) izlenmesi önemli olmakla beraber, Banka veya ilgili ülke tarafından 
yapılan gerçek harcamaların durumu (biten veya kabulü yapılan aktivitelerle ilgili faturaların 
ödeme sürecinin takibi) ile toplam taahhüt miktarı (imzalanmış sözleşmelerin toplam bedeli) da 
yakından takip edilmelidir. 
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15. Tasarım ve Uygulamada Bölgesel Farklılıklar 

Farklı bölgeler tarafından benimsenen tasarım ve uygulama yaklaşımları Tablo 6’da 
özetlenmiştir. Tabloda, her bölgede için projelerle ilgili ülke sayısı (Ülke), toplam proje sayısı 
(Prj), Hazine veya MYBS çözümleri üzerine odaklanma tercihi (T/F), sistemlerin kapsamı: 
merkezi (M), veya hem merkezi, hem de lokal birimler (M+L), çoğunlukla seçilen uygulama 
yazılımı türü (ASW), projede MYBS’nin ana bileşen mi olduğu, yoksa daha geniş bir kapsam 
içinde nispeten küçük bir yer mi kapladığı (T/F Ana Bileşen), sadece T/F BT çözümleri ile ilgili 
ihale paketlerinin sayısı (T/F SA), ve son olarak bir BT uzmanının Dünya Bankası ekibinde (TT) 
veya danışman olarak (Dan) yer alıp almadığı (Ekipte BT) hakkında bilgiler vardır. 

Tablo 6: MYBS uygulamalarında bölgesel farklılıklar 

Hazine/MYBS proje tasarım ve uygulamaları: Bölgesel yaklaşımlar 

Bölge Ülke Prj T/F Kapsam ASW T/F Ana Bileşen T/F SA Ekipte BT 
LCR 13 29 T >> F M >> M+L YGY (LDSW) Karışık > 3 TT + Dan 
ECA 12 14 T >> F M+L HTY + YGY Evet <=3 TT 
AFR 14 25 F M HTY (COTS) Hayır > 3 Dan 

MNA 2 2 F M HTY (COTS) Hayır > 3 Dan 
EAP 7 10 T M+L HTY (COTS) Karışık <=3 TT + Dan 
SAR 3 7 T M+L HTY (COTS) Evet <=3 Dan 

Toplam 51 87 < Biten + devam eden projeler   
 
En fazla sayıda biten/devam eden proje sayısı ile LCR (29), ilk aşamada MYBS yerine Hazine 
sistemlerine odaklı projeler, önce merkezi birimlerin otomasyonu ve Yerel Geliştirilen Yazılım 
paketlerine ağırlık verilmesi gibi yaklaşımlarla, diğer bölgelerden öne çıkar. Genel olarak LCR 
projelerinin hedefi karışıktır, ve bazı projeler sadece T/F çözümlerine odaklanmışken, 
diğerlerinin ana amacı, örneğin MTEF, vergi veya gümrük otomasyonudur. Projelerdeki toplam 
ihale sayısı genelde oldukça fazladır (üçün üstünde), ve Dünya Bankası ekiplerinde hem ekip 
elemanı hem de danışman olarak teknik uzmanlık mevcuttur.  

İkinci en fazla sayıda proje ile (25) AFR bölgesindeki temel yaklaşımlar, ana amaç sadece 
MYBS olmasa bile, merkezi seviyede MYBS çözümleri geliştirmek olmuştur. Bu sistemler için, 
genelde Hazır Ticari Yazılım paketleri tercih edilmiştir, ve üçten fazla ihale ile bu çözümler 
uygulanmıştır. BT çözümlerinin geliştirilmesi sırasında teknik uzman desteği, Dünya Bankası 
personeli tarafından değil, harici danışmanlar tarafından sağlanmıştır. Hem AFR, hem de LCR 
bölgelerindeki birçok ülkede bugüne kadar en az iki T/F proje uygulaması olmuştur. 

ECA bölgesinde, ana bileşeni T/F olan, ve hem merkezi hem de lokal ünitelerde bir Hazine 
sistemi kurulmasını amaçlayan 14 proje vardır. Bu sistemler için genelde COTS ve LDSW 
çözümlerinin karışımı olan yazılım paketleri, bir veya iki ihale süreci sonunda geliştirilmiştir. 
DB ekiplerinde KMY reformları ve kapasite geliştirme projelerinin tasarım ve uygulanmasından 
deneyimli bir BT uzmanı görev yapmıştır. 

EAP bölgesindeki genel yaklaşım karışıktır, ve bazı projelerde T/F sistemlerine ağırlık verilirken 
diğerlerinde durum farklıdır. Merkez ve lokal ünitelerde otomasyon için genelde COTS bazında 
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hazine sistemi yazılımı tercih edilmiştir. ECA bölgesindeki gibi, BT çözümleri için ihale sayısı 
azdır. BT uzmanlık desteği, hem DB ekipleri, hem de danışmanlar tarafından sağlanmıştır.  

EAP‘daki yaklaşımlara oldukça benzer şekilde, SAR bölgesinde de merkez ve lokal üniteler için 
COTS bazında hazine sistemleri geliştirilmesine önem verilmiş, ancak farklı olarak bu projelerin 
ana bileşeni T/F çözümleri olmuştur. İhale paketlerinin sayısı da nispeten düşüktür ve BT 
uzmanlığı için genelde danışmanlardan yararlanılmıştır.  

Son olarak, en az sayıda T/F projesi (2) ile göze batan MNA bölgesinde, arasında T/F sistemleri 
de olan geniş kapsamlı reform projeleri tasarlanmıştır. Bu sistemlerin amacı daha çok merkezi 
üniteler için COTS bazında MYBS çözümleri geliştirilmesidir. Toplam ihale sayısı genelde 
yüksek olup, BT uzmanlık desteği, hem DB ekipleri, hem de danışmanlar tarafından 
sağlanmıştır.  

Bölgesel yaklaşımlardaki bu farklılıklar, Dünya Bankası ekiplerinin farklı bölgesel/ülkeye özel 
gereksinimlere, bazı bölge/ülkelerde çok etkili olan çeşitli çözümlerle cevap verdiğini 
göstermektedir. Birkaç iddialı proje, temel altyapı ve kurumsal kapasite kurulmadan önce KMY 
reformları için geniş kapsamlı çözümlere odaklandığı için, özellikle Afrika'da başarısız olmuştur. 
Ancak, bu projelerin çoğu halen kullanımda olan KMY sistemleri ile sonuçlanmıştır.  

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) kaynakları ile uygulanan MYBS projelerinin bir özeti Ek 6 
içinde sunulmuştur. Biten 55 MYBS projesinin 23’ü IDA ülkelerindedir (Afrika'da 12 proje 
tamamlanmıştır). Benzer şekilde, devam eden 32 projeden 23’ü IDA ülkelerinde yürütülmektedir 
(Afrika'da 12 aktif proje). IDA finansmanının neredeyse % 66’sı (1,133m USD’nin, 747m 
USD’lik bölümü) şimdiye kadar Afrika’da biten/aktif MYBS projelerine tahsis edilmiştir. Bu 
yatırımlara rağmen, genelde kapasite ve altyapı sınırlamaları yeterince dikkate alınmadan 
uygulanmaya başlanan iddialı MYBS çözümleri nedeniyle, Afrika T/F projelerinde başarısızlık 
oranı en yüksek bölgedir (12 biten projeden 4’ünde, kullanıma uygun bir KMY sistemi ortaya 
çıkarılamamıştır). 
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Bölüm III. Proje Performansı 

 

Bu projeler değişik kriterlere göre nasıl performans göstermişlerdir? 

Projelerde başarı ve başarısızlıklara etki eden önemli faktörler nelerdir? 

 

Bu bölümde, veri tabanındaki biten MYBS (FMIS) projelerinin performansı değişik boyutları ile 
incelenmektedir. Başarı ve başarısızlıkların analizi tartışmaya açık bir konudur, ve çoğu zaman 
aynı proje ile ilgili iki farklı bakış açısı oldukça farklı yorumlara yol açabilir. Proje performansı 
ile ilgili daha zengin bir anlayışa sahip olmak için, proje dokümanlarında geleneksel olarak 
bulunan göstergelerin ötesinde, tasarım ve uygulama aşamalarındaki başarı ve başarısızlığın 
analizi için kullanılan çeşitli ölçütleri bu bölümde sunulmaktadır. 

Proje Değerlendirme Belgeleri (PAD), Uygulama Sonuç Raporları (ICR) ve Bağımsız 
Değerlendirme Grubu (IEG) değerlendirmelerinden faydalanılarak, ve MYBS çözümlerinin 
sonuçta faal hale gelip gelmediği, ya da projenin etkisi ve sürdürülebilirliği göz önüne alınarak, 
projeler değişik boyutlarıyla analiz edilmiştir. İlk kısımda ICR performans değerlerine, ikinci 
kısımda da IEG değerlendirmelerine bakılmış, üçüncü kısımda ise geliştirilen MYBS 
çözümlerinin operasyonel durumu gibi ilave ölçütler dikkate alınmıştır. Kalan kısımlar, her proje 
bileşeni bazında veya projenin tümü açısından başarı ve başarısızlıklara neden olarak belirlenen 
ve ICR’larda sık sık söz edilen faktörler, projeler arasında beliren genel özellikler, ve özel 
sektördeki uygulamaların performansı ile karşılaştırmaları kapsar. 

16. USR (ICR) Değerlendirmeleri 

USR (ICR), proje performansının Banka ve Borçlanan (Borrower) ülke tarafından yapılan iç 
değerlendirmelerinde kritik bir aşamadır. Genelde projenin bitiş tarihini takip eden 6 aylık süre 
içinde hazırlanır. ICR içinde, planlanana göre (PAD içinde belirtildiği gibi) proje tarafından 
başarılanlar ayrıntılı olarak açıklanır, ve projelerin tasarım, uygulama ve sonuçları açısından 
öğrenilen dersler yansıtılır. ICR dokümanının hazırlanmasına katkı yapan üç taraf vardır. Proje 
ekipleri ve danışmanlar Banka tarafından finanse edilen tüm projelerin ilk taslak raporlarını 
hazırlar. Borçlanan ülke bu raporun tamamlanmasına katkı yapar ve kendi son değerlendirme 
raporunu hazırlar. Bağımsız Değerlendirme Grubu (IEG) ise tüm ICR‘ların bağımsız bir 
değerlendirmesini rapor hazırlandıktan bir süre sonra ayrıca tamamlar. ICR içinde yer alan 
değerlendirmelerin tanımları Tablo 7’de sunulmuştur.28 

  
                                                           
28 ICR puanlama sistemi Ağustos 2006’da iki açıdan değiştirilmiştir: (i) Etki (Outcome) puanlaması projenin 

kurumsal gelişmeye etkisini açıkça kapsayarak, ayrıca bir Kurumsal Gelişim (Institutional Development) 
puanlamasına gerekliliği ortadan kaldırmış; ve (ii) değerlendirme sırasında projenin kalkınmaya etkisi ile ilgili 
belirsizlikleri özel olarak değerlendiren yeni bir Kalkınma Etkisiyle ilgili Risk (Risk to Development Outcome) 
puanlaması (dört puanlı bir ölçekle), Sürdürülebilirlik (Sustainability) puanlamasının yerine geçmiştir. 
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Bu çalışmada, ICR değerlendirmelerindeki proje uygulama performansı, projenin etkileri, 
sürdürülebilirliği ve diğer yönler gözden geçirilmiştir. ‘Sürdürülebilirlik’ (‘sustainability’) ve 
‘gelişmeye etki’ (‘development impact’) dışındaki tüm değerlendirmeler, altı puanlı bir ölçekte 
[HS, S, MS, MU, U, HU], oldukça başarılı (highly satisfactory veya HS) ile oldukça başarısız 
(highly unsatisfactory veya HU) arasında değişir.29 Biten 55 projeden elli dördü bu analizde yer 
almaktadır.30 Ortaya çıkan genel görüntü, projelerin çoğunluğunun ICR performansının birçok 
boyutta ‘başarılı’ (‘satisfactory’ veya S) olarak değerlendirildiğidir. Bu bazı yanlı iç 
değerlendirmelerin yansıması olabilir, ve bu görüntü ICR değerlendirmelerinin IEG tarafından 
gözden geçirilmesinden sonra biraz değişmektedir. 

Tablo 7: USR (ICR) değerlendirmeleriyle ilgili tanımlar 

 

Projelerin çoğunda (55 projeden 39’u, veya % 71’i), en son hazırlanan Uygulama Durum Raporu 
(Implementation Status Report veya ISR) ve ICR içinde, MYBS BT bileşenlerinin performansı 
olumlu biçimde değerlendirilmiştir (başarılı ve üstü). Altı proje HS ve 33 proje S puanı almıştır. 
Diğer yandan, 16 proje başarılı seviyesinden daha düşük puanlar almışlardır.  

                                                           
29 Her seviyenin altı puanlı ölçeğe göre ayrıntılı tanımları için USR Hazırlama Kuralları (ICR Guidelines) içinde 

40’ıncı sayfaya bakınız. 
30 Veri tabanına Haziran 2010’da eklenen en son biten proje (P050706) için henüz ICR hazırlanmamıştır. 

USR (ICR) Değerlendirmeleri Tanımlar 

Proje Kalkınma Hedefi                  
Project Development Objective (PDO) Projenin kalkınma hedeflerine ulaşma derecesi. 

Uygulama Performansı (UDR’den) 
Implementation Performance (in ISR) 

Uygulamadaki genel ilerleme derecesi, proje yönetimi, finans 
yönetimi, satınalma, izleme ve değerlendirme, ve ortak finansman 
durumu. 

Sürdürülebilirlik                            
Sustainability 

Projenin ekonomik ömrü boyunca, proje hedefleriyle ilgili olarak 
elde edilen veya gerçekleşmesi beklenen kazanımların 
sürdürülebilmesi olasılığı. 

Kurumsal Gelişime Etki    
Institutional Development Impact 

Projenin, ilgili kuruluş veya ülkenin insan ve finans 
kaynaklarından etkin biçimde yararlanma kabiliyetinin 
geliştirilmesine katkı derecesi. 

Projenin Etkisi                                                 
Outcome 

Projenin en önemli hedeflerine verimli olarak ne ölçüde ulaşıldığı 
veya ulaşmasının beklendiğinin değerlendirmesi. 

Kalkınma Etkisiyle ilgili Risk         
Risk to Development Outcome  

Değerlendirme sırasında, projenin kalkınmaya etkisinin veya 
beklenen etkilerin elde edilememe (veya gerçekleşememe) riski. 

Dünya Bankası Performansı                             
Bank Performance  

Banka tarafından sağlanan hizmetlerin, başlangıçta projenin 
kalitesini temin etmek ve uygun bir denetimle (kredinin süresinin 
bitmesinden sonra desteklenen aktivitelerin düzenli olarak devamı 
için gerekli geçiş düzenlemeleri ile birlikte), proje kalkınma 
hedefleri doğrultusunda, uygulamanın etkin yürütülmesini 
destekleme derecesi. 

Borçlanan Ülke Performansı    
Borrower Performance  

Borçlanan ülkenin (hükümet ve uygulayan birim) hazırlık 
sürecinin ve uygulamanın kalitesini sağlama, ve  proje kalkınma 
hedefleri doğrultusunda, anlaşma koşullarını yerine getirme 
derecesi. 

http://intresources.worldbank.org/INTOPCS/Resources/380831-1169678650776/ICR_Guidelines_Final_rev05_25_10.pdf
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Proje Kalkınma Hedefleri açısından 
(Project Development Objectives veya 
PDO) projelerin çoğunluğunda (42/55 
veya % 76) ISR ve ICR puanları S veya 
üzerindedir. Bu projelerin büyük kısmı 
(40) S olarak değerlendirilmiş, sadece iki 
projeye HS puanı verilmiştir. Biten 13 
proje S’den daha düşük puanlar almıştır. 
Projelerin % 76’lık bölümü için (42/55) 
Uygulama Performansı  (Implementation 
Performance) başarılı (S) olarak 
belirlenmiş, ancak bunlardan sadece biri  
ISR ve ICR içinde oldukça başarılı (HS) 
olarak değerlendirilmiştir. 

Projenin en önemli hedeflerine verimli 
olarak ne ölçüde ulaşıldığı veya 
ulaşmasının beklendiğinin göstergesi olan 
Proje Etkisi (Project Outcome) puanı, 54 
projenin 36’sında, veya % 67’sinde, 
Başarılı (Satisfactory) olarak belirtilmiştir. 
Etki puanları 18 projede S’den daha 
düşüktür. Proje Etkisi puanlarının bölgesel 
dağılımı Şekil 24’te sunulmuştur. AFR ve 
EAP bölgelerinde birkaç proje için 
Başarısız (Unsatisfactory) derecesi 
verilmiştir. LCR en fazla sayıda başarılı 
(S) sahip projenin (17) olduğu bölgedir. 

Projenin, ilgili kuruluş veya ülkenin insan ve finans kaynaklarından etkin biçimde yararlanma 
kabiliyetinin geliştirilmesine katkı derecesini belirten Gelişmeye Etki (Development Impact) 
değerlendirmesinin bölgesel dağılımı, dört puanlı bir ölçeğe göre [ Yüksek/High (H), 
Önemli/Significant (S), Orta/Moderate (M), ve Önemsiz/Negligible (N) ] Şekil 25’te 
sunulmuştur. 10 proje Yüksek (% 16.7), 20 proje Önemli (% 37.5) olarak değerlendirilirken, 24 
proje Orta derecede (% 45.8) etkili bulunmuştur. Orta derecede etkili projelerin çoğunluğu AFR 
ve LCR bölgelerindedir. 

Sürdürülebilirliği (sustainability) değerlendirmek için projeler dört puanlı bir ölçeğe göre 
[Oldukça Muhtemel/Highly Likely (HL), Muhtemel/Likely (L), Pek Mümkün Değil/Unlikely 
(UN), ve Hiç Mümkün Değil/Highly Unlikely (HUN)]. Projelerin çoğunluğu Muhtemel (L) 
kategorisine girmektedir (42/54 veya % 78). Beş proje Oldukça Muhtemel, yedi proje ise 
sürdürülebilirlik açısından Pek Mümkün Değil derecesini almışlardır. 

Banka ve Borçlanan ülke performansı tüm projelerde birbirine benzemektedir. Projelerin % 
61’inde, Banka ve Borçlanan ülke performansı Başarılı (S) ve üstü dereceler almıştır. Projelerin 
% 39’unda bu dereceler Kısmen Başarılı (MS) veya daha düşüktür. Beşten az proje hem Banka 
hem de Borçlanan ülke performansı aşısından Oldukça Başarılı (HS) olarak değerlendirilmiştir. 

Şekil 25: USR (ICR) içinde Proje Etkisi 
puanlamasının bölgesel dağılımı 

Şekil 24: USR (ICR) içinde Gelişmeye Etki 
puanlamasının bölgesel dağılımı 
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17. BDG (IEG) Değerlendirmeleri 

Bağımsız Değerlendirme Grubu (IEG), ICR değerlendirmelerini son olarak gözden geçirir ve 
benzer artı puanlı bir ölçekle (‘gelişmeye etki’ ve ‘kalkınma etkisiyle ilgili risk’ dışında) ve ilave 
olarak Değerlendirilmedi (Not Rated veya N/R) gibi bir puan da kullanarak, bağımsız bir yeniden 
değerlendirme yapar. Mevcut 48 ICR ve 43 IEG değerlendirmesinde yer alan proje etkisi, 
sürdürülebilirlik, gelişmeye katkı, ile Banka ve Borçlanan ülke performansının karşılaştırılması 
sonucunda, projelerin yarıdan biraz fazlasının IEG gözden geçirmesi sonrası kendi 
derecelerinden daha düşük puanlar aldığı ortaya çıkmıştır. Üç proje her açıdan daha yüksek puan 
almış, dört proje karışık yükselen ve azalan puanlara sahip olmuş, yedi projenin puanlarında 
değişiklik olmamış, ve 12 biten projenin (7 ICR hazırlanmakta) IEG tarafından yeniden gözden 
geçirilmesi henüz başlamamıştır. ICR proje ekiplerin kendi değerlendirmesi olduğundan, IEG 
tarafından yapılan yeniden değerlendirmede farklılıklar görülmesi mantıklıdır. 

IEG‘nin proje etkisi, gelişmeye etki, 
başlangıçtaki kalite, ve sürdürülebilirlik 
değerlendirmelerinin bir analizi bu özelliği 
yansıtır. IEG, Proje Etkisi açısından 43 
projeden 15’ine (% 35) Başarılı (S) veya 
üstü puan vermiştir, ve bu, ICR içinde % 
76 oranındaki S veya HS puanlarından 
önemli oranda azdır. En büyük kayma, 10 
projeye IEG tarafından S yerine MS puanı 
verilmesidir. IEG Proje Etkisi puanlarının 
bölgesel dağılımı Şekil 26’da sunulmuştur.  

IEG proje Sürdürülebilirlik dereceleri altı 
puanlı bir ölçektir.31 Biten projelerin % 
56’sına (24/43) verilen puan Muhtemel 
veya Oldukça Muhtemel olup, bu 
ICR‘lardaki % 78 oranından azdır. 
Gelişmeye Etki derecesi için IEG aynı dört 
puanlı ölçeği kullanır.32 Biten 43 projeden 
18’ine (% 42) Önemli, ikisine de Yüksek 
puanı verilmiştir. 10 proje Orta, ve 2 proje 
için de Önemsiz puanı vardır. 11 proje bu 
açıdan değerlendirilmemiştir (Şekil 27). 

Banka ve Borçlanan ülke  performansı da 
ICR derecelerine göre biraz daha düşüktür.  
Her  iki  açıdan  da  projelerde sırasıyla 
% 60.5 ve % 53.5 oranında Başarılı veya üstü puanlar görülmektedir. Üçten az projede hem 
Banka hem de Borçlanan ülke performansı HS olarak değerlendirilmiştir.  

                                                           
31 Sürdürülebilirlik puanları: Oldukça Muhtemel (HL), Muhtemel (L), Pek Mümkün Değil (UN), Hiç Mümkün 

Değil (HUN), Belirsiz/Uncertain (U), ve Değerlendirilmedi/Not Rated (N/R) veya Non-Evaluable (N/E). 
32 Gelişmeye Etki puanları: Yüksek (H), Önemli (S), Orta (M), ve Önemsiz (N); ayrıca Değerlendirilmedi (N/R) 

Şekil 26: BDG (IEG) raporlarında Proje Etkisi 
puanlamasının bölgesel dağılımı 

Şekil 27: BDG (IEG) raporlarında Gelişmeye Etki 
puanlamasının bölgesel dağılımı 
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IEG projelerin başlangıçtaki kalitesini de değerlendirir. Bu boyut, projenin ne derecede ulusal 
stratejilere (Ülke Kalkınma Stratejisi) uygun tasarlandığını, kalkınma hedeflerindeki açıklığını, 
ve benzer çalışmalardan geçmişte alınan derslerin projeye yansıtılma oranını belirler. Biten 43 
projeden 22’si (% 51) bu açıdan Başarılı, bir proje ise Oldukça Başarılı bulunmuştur. Ancak, iki 
proje Kısmen Başarılı, altısı Kısmen Başarısız, ve onikisi ise Başarısız bulunmuştur. 

MYBS projelerinin performansıyla ilgili daha zengin bir anlayışa sahip olmak için, bu bölüm 
performansın değerlendirilmesinde çeşitli boyutları dikkate almıştır. ICR değerlendirmelerine 
göre projelerin çoğu birçok açıdan ‘Başarılı’  performans sergilemiştir. Bu görünüm IEG gözden 
geçirmelerinden sonra biraz değişmektedir. IEG tarafından değerlendirilen projelerin yaklaşık % 
64’ünde (29/43) ICR puanları S’den MS e doğru bir azalma gösterir. Diğer yandan, biten 55 
projeye bakıldığında, geliştirilen toplam 49 T/F sistemi (% 89) halen faal durumdadır, ve bu da 
sonuç elde edilmesi ve sürdürülebilirlik açısından, bu projelerin büyük çoğunluğunun teknik ve 
operasyonel amaçlarına ulaştıklarını gösterir. Gelecekte bu sistemlerin performans analizinde, 
Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (PEFA) değerlendirmelerinde kullanılan göstergelerden 
bazıları, sistemlerin işlevleri ve performanslarını ölçmek için kullanılabilir. 

18. Sistemlerin İşletimsel Durumu 

Proje geliştirme sonuçları ile sıkı sıkıya bağlantılı bir başka önemli başarı kriteri, mali yönetim 
bilgi sisteminin proje sonunda operasyonel olup olmadığıdır (Ek 11).  

Biten 55 proje arasında, geliştirilen 49 
sistem (% 89) halen tümüyle veya pilot 
uygulama olarak faal durumdadır. 
Operasyonel sistemler arasında, 20 Hazine 
ve 29 MYBS çözümü vardır (Şekil 28). 
Bunlardan 27 sistem ülke çapında T/F 
operasyonlarını, 22 pilot T/F uygulaması ise 
genelde birkaç merkezi birime destek 
vermektedir. LCR bölgesinde, peş peşe 
uygulanan projelerle T/F sistemlerinin 
kapsamı ve kabiliyetleri genişletilmiştir. 
İlginçtir ki, altı başarısız girişimin hepsi (% 
11) MYBS projeleridir: dört proje AFR, 
birer proje ise MNA ve LCR bölgelerinde. 

Başarıyı ölçmek için diğer temel kriterler, projenin zamanında ve bütçeye uygun tamamlanıp 
tamamlanmadığıdır. Bir önceki bölümde açıklandığı gibi, biten MYBS projelerinde süre uzatımı 
yaygındır. Biten 55 projeden 44’ü (% 80) ortalama 2.2 yıl uzatılmıştır. Kısa hazırlık süreleri, 
ihalelerdeki gecikmeler, teknik zorluklar ve politik çalkalanmalar bu uzatmaların ana 
nedenleridir. Maliyet aşımı açısından, verilere göre projelerin büyük çoğunluğu planlanan bütçe 
içinde tamamlanmıştır. Projelerin gerçekleşen ve planlanan harcamaları karşılaştırıldığında, 23 
projenin gerçek maliyeti tahminlerin % 5 üstünde veya altındadır. Biten 55 projeden sadece 10’u 
tahmini bütçelerini aşmış, 22 proje ise bütçelerinin altında kalmıştır. Özetle, MYBS projelerinin 
yaklaşık % 82’si bütçeleri içinde tamamlanmıştır. Veri tabanındaki tüm MYBS projelerinin son 
durumu Ek 12’de özetlenmiştir.  

Şekil 28: Hazine/MYBS projelerinin 
işletimsel durumu 
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19. Proje Hazırlama Sürecindeki Yaklaşımlar 

Dünya Bankası ekipleri tarafından biten ve devam eden projelerin hazırlık sürecinde izlenen 
yaklaşımlar da, önemli hazırlık aktiviteleriyle ilgilenme derecesine göre analiz edilmiştir (her 
proje için bu analizin detayları, MYBS Veri Tabanının ‘T/F Eval’ bölümünde yer almaktadır). 
Kamu Mali Yönetimi temel işlevleri ve kapasitesinin ön değerlendirmesi, gerçekçi bir MYBS 
tasarımının geliştirilmesi, kapasite geliştirmeye odaklanma, tüm aktiviteleri kapsayan yeterince 
detaylı bir uygulama planı, gerçekçi bir maliyet analizi, planlanan aktivitelerle ihale/ödeme 
planları arasındaki bağlantı, mevcut ülke sistemlerinin kullanımı, ve diğer önemli boyutlar Proje 
Değerlendirme Belgeleri ve Operasyon Portalındaki bilgilere dayalı olarak kontrol edilmiştir.  Bu 
boyutlar, daha sonra bu çalışma içinde sunulan, MYBS projelerinin tasarım ve uygulanması için 
yapılan önerilerle uyumlu olarak seçilmiştir (bakınız: Bölüm V, Kısım 31). 

Tablo 8’de gösterildiği gibi, biten projelerin yaklaşık % 60’ı (33/55), mevcut kapasite ve 
süreçlerin hazırlık aşamasında analiz edildiği uygun bir KMY değerlendirmesiyle başlamıştır.   
Ancak, hazırlık döneminde en azından başlaması yararlı olabilecek diğer önemli aktiviteler, 
sistematik olarak projelerin uygulama aşamasına kadar başlatılmamıştır. Projelerin % 91’inden 
fazlası KMY sistem tasarımı veya MYBS BT çözümleri için ihale dokümanlarının hazırlanması 
(özellikle Uluslararası Rekabetçi İhale veya International Competitive Bidding - ICB) ile ilgili 
çalışmaları hazırlık döneminde başlatmamıştır. Dahası, proje yönetimi, satınalma veya finans 
yönetimi için ülke sistemleri proje süresince çok nadiren kullanılmıştır. Biten projelerin büyük 
bölümünde, hazırlık döneminde bir KMY Reform Stratejisi veya Kuramsal Tasarım 
geliştirilmemiştir (biten projelerin sırasıyla % 75 ve % 85’inde). Son olarak, biten projelerin % 
78’i başlangıçta bir BT Modernizasyon Stratejisine sahip olamamıştır (43/55). 

Diğer yandan, çoğu zaman hazırlık aşamasında geliştirilen ve uygulama aşamasında kullanılan 
bazı yönler de vardır. Biten projelerde % 50’den fazla oranda, Bütçe Sınıflandırması (BC) ile 
uyumlu bir birleştirilmiş Hesap Planı (Chart of Accounts veya CoA) hazırlık veya uygulama 
aşamasında tasarlanmış veya geliştirilmiş, ve T/F sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır.  
Uygulama güçlüklerini azaltmak için proje süresince teknik koordinasyon mekanizması 
kurulmuştur. Bir kilit BT ekibi kurulmuş ve hazırlık ve uygulama aşamalarında personel 
eğitimine önem verilmiştir. Birçok projede ayrıca eğitimli elemanlardan oluşan bir Proje 
Uygulama Birimi (Project Implementation Unit veya PIU) kurulmuştur. Son olarak, hazırlık 
aşamasında izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmiştir. 

Benzer şekilde, devam eden 32 projede gözlenen proje hazırlık yaklaşımları Tablo 9’da 
sunulmuştur. Devam eden projelerle ilgili verilerden ortaya çıkan yaklaşımlar, biten projelerde 
gözlenenlerle birbirine çok benzemektedir. İki temel farktan biri, biten projelerin % 53’ünde 
hazırlık aşamasında bir donör koordinasyon mekanizması yokken, devam eden projelerde bu 
sayının önemli oranda azalması ve aktif projelerin sadece % 16’sında donör koordinasyon 
mekanizması olmayışıdır. Bu yeni projelerde, bağışçı kuruluşların kendi stratejilerini ve 
yaptıkları yardımları daha iyi koordine etmeleri, ve yardımlarının etkinlik ve katma değerini 
artırmaları gerektiği şeklinde bir genel ortak anlayışı yansıtır. İkinci fark, biten projelerin % 75’i 
bir KMY reform stratejisine sahip değilken, aktif projelerde bu oran sadece % 48 dolayındadır. 

MYBS tasarım ve uygulamasından öğrenilen dersleri paylaşmak için, MYBS projeleriyle 
ilgilenen proje ekipleri için bir Kontrol Listesi ve basitleştirilmiş bir MYBS Anketi, Ek 2’de 
referans dokümanları olarak sunulmuştur. 
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Tablo 8: Biten 55 projede MYBS proje hazırlama sürecindeki yaklaşımlar 

Temel Unsurlar Açıklama Yaklaşım #1  Sıklık Yaklaşım #2 Sıklık Yaklaşım #3 Sıklık 
PFM 
Değerlendirmesi 

Hazırlık aşamasında mevcut kapasite ve süreçlerin 
gözden geçirilmesi KMY ön değerlendirmesi yok 22 Hazırlık sırasında PEFA 

değerlendirmesi kullanıldı 0 MYBS Anketi / diğer 
değerlendirme araçları 33 

PFM 
Stratejisi 

Hazırlık aşamasında KMY Reform Stratejisi 
geliştirilmesi KMY Stratejisi yok 41 KMY Stratejisi mevcut 13 KMY Stratejisi hazırlık sırasında 

geliştirilip kabul edildi 1 
Kavramsal 
Tasarım 

Kavramsal Tasarım (fonks tas, eksikler, BPR, kap gel 
ihtiyaçları, yasal/kurumsal çerçeve, hareket planı) Hazırlanmadı 47 Kavramsal Tasarım mevcut 1 Kavramsal Tasarım hazırlık 

döneminde geliştirildi 7 
Kapasite 
Geliştirme Hazırlık aşamasında kapasite geliştirme TA/eğitim veya kapasite 

geliştirme çabası yok 18 Hazırlık aşamasında KMY 
kapasite gel için TA/eğitim 37  

 
Birleştirilmiş 
CoA/BC 

Bütçe Sınıflandırması (BC) ile uyumlu birleştirilmiş 
Hesap Planı (CoA)  Birleştirilmiş CoA yok 14 Birleştirilmiş CoA kullanımda 12 T/F sistem tasarım/uygulama 

için geliştirildi ve kullanımda 29 
HTH (TSA) 
Kurulması Hazine Tek Hesabı (Treasury Single Account / TSA) TSA yok 14 TSA kullanımda 14 Proje sırasında tasarlandı, T/F 

sistemi ile birlikte kullanımda 27 
Donör 
Koordinasyonu 

Donör Koordinasyon mekanizması hazırlık 
aşamasında kuruldu 

Donör koordinasyon 
mekanizması yok 29 Projeyi Uygulayan Kuruluşta 

Donör Koord Birimi var 7 Sadece donör koordinasyon 
toplantıları 19 

BT 
Değerlendirmesi 

Mevcut BT kapasitesinin hazırlık aşamasında 
gözden geçirilmesi Yapılamadı 27 BT kapasitesi DB ekibi 

tarafından gözden geçirildi 28 BT kapasite raporlarına bakıldı 
(CoBIT, ITIL, gibi) 0 

BT 
Stratejisi 

Hazırlık aşamasında BT Modernizasyon 
Stratejisinin geliştirilmesi BT Stratejisi yok 43 BT Stratejisi mevcut 11 BT Stratejisi hazırlık sırasında 

geliştirilip kabul edildi 1 
Sistem 
Tasarımı 

Sistem Tasarımı  (fonks & tekn şart, BT mimarisi, 
uygul planı, sıralama, maliyet-fayda analizi) Hazırlanmadı 51 Sistem Tasarımı mevcut 1 Sistem Tasarımı hazırlık 

döneminde geliştirildi 3 
Ayrıntılı Maliyet 
Analizi 

İhale Planı (PP) ile bağlantılı ayrıntılı maliyet analizi 
hazırlanması Hazırlanmadı 29 Ayrıntılı maliyet analizi (PP ile 

bağlantılı) hazırlandı 26  
 

Ayrıntılı 
Uygulama Planı 

Tüm aktiviteleri içeren ayrıntılı bir uygulama planı 
hazırlanması Hazırlanmadı 30 Ayrıntılı uygulama planı (PP/ 

öde planı ile bağlı) hazırlandı 25  
 

İhale 
Dokümanları 

MYBS ile ilgili ihale dokümanlarının (ICB) 
hazırlanması Hazırlanmadı 52 ICB dokümanları hazır 0 ICB dokümanları prj hazırlık 

döneminde hazırlandı 3 
Teknik 
Koordinasyon 

Teknik koordinasyon mekanizması hazırlık 
döneminde kuruldu 

Teknik koordinasyon 
mekanizması yok 4 Projeyi Uygulayan Kuruluşta 

Teknik Koord Birimi var 15 Sadece teknik koordinasyon 
toplantıları 36 

Teknik Kapasite 
Geliştirme 

Hazırlık aşamasında teknik kapasite geliştirme 
çalışmaları 

Teknik kapasite geliştirme 
çabası yok 4 BT birimi/kapasite var. 

TA/eğitim verildi. 22 Kilit BT ekibi kuruldu ve pers 
haz/uyg sırasında eğitildi 29 

Prj Yönetim 
Kapasitesi 

Proje Uyg Birimi (PIU) ve prj yönetme kapasitesi 
hazırlık aşamasında kuruldu PIU/kapasite yok 1 PIU mevcut 9 PIU kuruldu ve personel 

hazırlıklar sırasında eğitildi 45 
Prj Yönetimi için 
Ülke Sistemleri Proje yönetimi için ülke sistemlerinin kullanımı Proje yönetimi için ülke 

sistemi yok 53 Prj yönetimi için mevcut ülke 
sistemi kullanıldı 2 Prj yönetimi için ülke sistemi 

iyileştirildi ve kullanıldı 0 
İhale için Ülke 
Sistemleri İhale için ülke sistemlerinin kullanımı İhale için ülke sistemi yok 54 İhale için mevcut ülke sistemi 

kullanıldı 1 İhale için ülke sistemi iyileştirildi 
ve kullanıldı 0 

Fin Yönetimi için 
Ülke Sistemleri Finans yönetimi için ülke sistemlerinin kullanımı Finans yönetimi için ülke 

sistemi yok 53 Finans yönetimi için mevcut 
ülke sistemi kullanıldı 2 Finans yönetimi için ülke sistemi 

iyileştirildi ve kullanıldı 0 
İzleme ve 
Değerlendirme İzleme ve değerlendirme (M&E) mekanizması M&E mekanizması yok 1 Mevcut M&E mekanizması 

kullanıldı 5 M&E mekanizması hazırlık 
sırasında geliştirildi 49 

  



36    Mali Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

 
Tablo 9: Devam eden 32 projede MYBS proje hazırlama sürecindeki yaklaşımlar 

Temel Unsurlar Açıklama Yaklaşım #1  Sıklık Yaklaşım #2 Sıklık Yaklaşım #3 Sıklık 
PFM 
Değerlendirmesi 

Hazırlık aşamasında mevcut kapasite ve süreçlerin 
gözden geçirilmesi KMY ön değerlendirmesi yok 2 Hazırlık sırasında PEFA 

değerlendirmesi kullanıldı 7 MYBS Anketi / diğer 
değerlendirme araçları 23 

PFM 
Stratejisi 

Hazırlık aşamasında KMY Reform Stratejisi 
geliştirilmesi KMY Stratejisi yok 15 KMY Stratejisi mevcut 14 KMY Stratejisi hazırlık sırasında 

geliştirilip kabul edildi 3 
Kavramsal 
Tasarım 

Kavramsal Tasarım (fonks tas, eksikler, BPR, kap gel 
ihtiyaçları, yasal/kurumsal çerçeve, hareket planı) Hazırlanmadı 25 Kavramsal Tasarım mevcut 3 Kavramsal Tasarım hazırlık 

döneminde geliştirildi 4 
Kapasite 
Geliştirme Hazırlık aşamasında kapasite geliştirme TA/eğitim veya kapasite 

geliştirme çabası yok 7 Hazırlık aşamasında KMY 
kapasite gel için TA/eğitim 25  

 
Birleştirilmiş 
CoA/BC 

Bütçe Sınıflandırması (BC) ile uyumlu birleştirilmiş 
Hesap Planı (CoA)  Birleştirilmiş CoA yok 1 Birleştirilmiş CoA kullanımda 13 T/F sistem tasarım/uygulama 

için geliştirildi ve kullanımda 18 
HTH (TSA) 
Kurulması Hazine Tek Hesabı (Treasury Single Account / TSA) TSA yok 2 TSA kullanımda 14 Proje sırasında tasarlandı, T/F 

sistemi ile birlikte kullanımda 16 
Donör 
Koordinasyonu 

Donör Koordinasyon mekanizması hazırlık 
aşamasında kuruldu 

Donör koordinasyon 
mekanizması yok 5 Projeyi Uygulayan Kuruluşta 

Donör Koord Birimi var 10 Sadece donör koordinasyon 
toplantıları 17 

BT 
Değerlendirmesi 

Mevcut BT kapasitesinin hazırlık aşamasında 
gözden geçirilmesi Yapılamadı 14 BT kapasitesi DB ekibi 

tarafından gözden geçirildi 18 BT kapasite raporlarına bakıldı 
(CoBIT, ITIL, gibi) 0 

BT 
Stratejisi 

Hazırlık aşamasında BT Modernizasyon 
Stratejisinin geliştirilmesi BT Stratejisi yok 23 BT Stratejisi mevcut 1 BT Stratejisi hazırlık sırasında 

geliştirilip kabul edildi 8 
Sistem 
Tasarımı 

Sistem Tasarımı  (fonks & tekn şart, BT mimarisi, 
uygul planı, sıralama, maliyet-fayda analizi) Hazırlanmadı 27 Sistem Tasarımı mevcut 1 Sistem Tasarımı hazırlık 

döneminde geliştirildi 4 
Ayrıntılı Maliyet 
Analizi 

İhale Planı (PP) ile bağlantılı ayrıntılı maliyet analizi 
hazırlanması Hazırlanmadı 20 Ayrıntılı maliyet analizi (PP ile 

bağlantılı) hazırlandı 12  
 

Ayrıntılı 
Uygulama Planı 

Tüm aktiviteleri içeren ayrıntılı bir uygulama planı 
hazırlanması Hazırlanmadı 22 Ayrıntılı uygulama planı (PP/ 

öde planı ile bağlı) hazırlandı 10  
 

İhale 
Dokümanları 

MYBS ile ilgili ihale dokümanlarının (ICB) 
hazırlanması Hazırlanmadı 29 ICB dokümanları hazır 0 ICB dokümanları prj hazırlık 

döneminde hazırlandı 3 
Teknik 
Koordinasyon 

Teknik koordinasyon mekanizması hazırlık 
döneminde kuruldu 

Teknik koordinasyon 
mekanizması yok 1 Projeyi Uygulayan Kuruluşta 

Teknik Koord Birimi var 10 Sadece teknik koordinasyon 
toplantıları 21 

Teknik Kapasite 
Geliştirme 

Hazırlık aşamasında teknik kapasite geliştirme 
çalışmaları 

Teknik kapasite geliştirme 
çabası yok 0 BT birimi/kapasite var. 

TA/eğitim verildi. 17 Kilit BT ekibi kuruldu ve pers 
haz/uyg sırasında eğitildi 15 

Prj Yönetim 
Kapasitesi 

Proje Uyg Birimi (PIU) ve prj yönetme kapasitesi 
hazırlık aşamasında kuruldu PIU/kapasite yok 0 PIU mevcut 5 PIU kuruldu ve personel 

hazırlıklar sırasında eğitildi 27 
Prj Yönetimi için 
Ülke Sistemleri Proje yönetimi için ülke sistemlerinin kullanımı Proje yönetimi için ülke 

sistemi yok 29 Prj yönetimi için mevcut ülke 
sistemi kullanıldı 3 Prj yönetimi için ülke sistemi 

iyileştirildi ve kullanıldı 0 
İhale için Ülke 
Sistemleri İhale için ülke sistemlerinin kullanımı İhale için ülke sistemi yok 31 İhale için mevcut ülke sistemi 

kullanıldı 1 İhale için ülke sistemi iyileştirildi 
ve kullanıldı 0 

Fin Yönetimi için 
Ülke Sistemleri Finans yönetimi için ülke sistemlerinin kullanımı Finans yönetimi için ülke 

sistemi yok 30 Finans yönetimi için mevcut 
ülke sistemi kullanıldı 2 Finans yönetimi için ülke sistemi 

iyileştirildi ve kullanıldı 0 
İzleme ve 
Değerlendirme İzleme ve değerlendirme (M&E) mekanizması M&E mekanizması yok 1 Mevcut M&E mekanizması 

kullanıldı 3 M&E mekanizması hazırlık 
sırasında geliştirildi 28 
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20. Başarı Faktörleri 

Resmi değerlendirmeler, literatür incelemeleri, proje dokümanları, ve ekip liderleri ile 
görüşmelere dayanarak, bir dizi faktörün MYBS projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında 
özellikle ilgili olduğu düşünülmektedir - siyasi taahhüt ve yeterli BT sistemleri, diğerleriyle 
birlikte bunlar arasındadır. Biten 55 projenin Uygulama Sonuç Raporları (ICR), benzer başarı 
faktörlerini belirlemek üzere incelenmiştir - proje veya bileşenlerinin sonuçta başarılı olup 
olmadığı önceden bilinmeden. ICR içinde sık sık belirtilen faktörlerin analizi ve bölgesel 
dağılım, Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10: Biten MYBS projelerinde gözlemlenen başarı faktörleri 

Biten projelerde başarı faktörleri Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
Kapasite geliştirme ve eğitim üzerinde  yoğunlaşma 33 6 3 5 15 1 3 
Banka ekibini yakın gözetim ve denetimi 32 4 3 7 16  2 
Uygun siyasi ortam ve kendini reforma adamış liderler 31 4 2 5 18  2 
Esnek proje yönetimi 28 4 2 3 15  4 
Reformlar için uygun ortamın varlığı (BT, İK, muhasebe) 15 1 2 3 8  1 
Yeterli bir hazırlık dönemi ve tasarımda netlik 13 4   8  1 
İyi proje yönetimi ve koordinasyon 12 1 2 3 4  2 
Dış etmenler (kontrol edilemeyen) 6   2 3  1 

Toplam proje sayısı 55 13 3 7 25 2 5 
 

Bu başarı faktörleri arasında, ICR içinde en sık söz edilen ilk dördü aşağıdaki gibidir: 

1) kapasite geliştirme ve eğitim planlarına yeterince önem verilmesi, 

2) projelerin Dünya Bankası tarafından yakından gözetim ve denetimi,  

3) güçlü liderlik ve elverişli bir siyasi ortam, ve 

4) projenin tasarım ve uygulanma süreçlerinin yönetiminde yeterli ölçüde esneklik. 

ECA ve LCR bölgeleri dışında, tüm bölgelerde yukarıdaki faktörler açısından benzer öncelikler 
ortaya çıkmıştır.  LCR bölgesinde, en önemli faktör olarak siyasi ortam ve kendini reforma 
adamış liderler, ikinci sırada ise yakın Dünya Bankası gözetim ve denetimi belirtilmiştir. Diğer 
yandan, ECA bölgesinde, yakın Dünya Bankası gözetim ve denetimi ICR içinde en çok belirtilen 
faktördür.  

MYBS projeleri ile ilgili literatürün çoğu (Ek 1), özellikle yerleşik bütçe ve hazine süreçlerinde 
ve sistemlerde reform için güçlü liderliğin ve uzun vadeli politik taahhütlerin önemi açısından, 
bu bulguları desteklemektedir. Proje tasarımı aşamasından, hatta çoğu zaman projenin geliştirme 
sürecinden, proje uygulama ve bakım aşamalarına kadar, en üst düzey liderliğin ilgi ve 
taahhüdünün olmaması, sık sık proje başarısı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği engelleyen en 
önemli etkenlerden biri olarak gösterilmektedir.  
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21. Başarısızlığa Etki Eden Faktörler 

Diğer yandan, biten 55 projenin ICR’ları, sistemlerin bütün olarak veya bileşenleri açısından 
başarısız olmalarına etki eden faktörleri belirlemek için de incelenmiştir. Projenin başarısına en 
çok etki eden faktörlerin aynadaki yansıması olarak, yetersiz insan kaynakları kapasitesi 33/55 
projede (% 60) en çok belirtilen faktördür. Kurumsal/yapısal direnç, belirtilen ikinci en sık 
görülen etken olmuştur. Üst yönetimde güçlü liderliğin olması, projelerde bu gibi dirençlerin 
aşılmasında önemlidir. Son olarak, proje tasarımının kompleksliği ile zayıf bir proje hazırlık ve 
planlama süreci, 22/55 projede (% 40) belirtilen önemli etkenler arasındadır. AFR bölgesinde 
başarısızlığa etki eden temel faktör yetersiz insan kaynakları iken, LCR için hem kurumsal 
direnç, hem de kompleks proje tasarımıdır. Biten projelerde başarısızlığa etki eden faktörlerin 
tekrar etme derecesi ve bölgesel dağılımları Tablo 11’de sunulmuştur.  

Tablo 11: Biten MYBS projelerinde başarısızlığa etki eden faktörler 

Biten projelerde başarısızlığa etki eden faktörler Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
Yetersiz kapasite / proje ekiplerindeki eğitim eksikleri 30 10 2 5 8 1 4 
Kurumsal / yapısal direnç 23 4  5 12 1 1 
Zayıf proje hazırlığı ve planlaması 22 9 1 2 7 1 2 
Kompleks proje tasarımı / çok sayıda ihale paketi 22 9 1  12   
Kurumsal yapının entegrasyona uygun olmaması 20 7 2 2 5  4 
Yetersiz BT altyapısı 18 7 1 1 4 1 4 
Liderlik / kendini reforma adamış yönetici eksikliği 17 4 2 2 6 1 2 
Proje ekibinde gereken becerilerin yokluğu 17 8 2  6 1  
Uygun olmayan teknolojik seçimler 13 4  2 6 1  
Etkin olmayan proje koordinasyonu 9 5  2 2   
Dış etkenler (siyasi istikrarsızlık, felaketler) 8 2   2  4 
Uygulama yetkisinin tarifindeki belirsizlikler 6 3   1 1 1 

Toplam proje sayısı 55 13 3 7 25 2 5 
 
22. Performans Modelleri 

Göreceli olarak sınırlı sayıda, zengin ancak benzeşmeyen veriler yüzünden (biten 55 ve devam 
eden 32 projeden), MYBS projelerinin özellikleri ile beklenen sonuçlar veya performans 
arasındaki bağlantıyı açıklamak için anlamlı korelasyonlar geliştirmek zordur. Ancak, başarılı ve 
başarısız projelerdeki genel performans modelleri belirlenebilir. Bu modeller bir sonraki 
bölümde yer alan tezleri güçlendirmekte ve öğrenilen dersleri ve önerilen tasarım ve uygulama 
yaklaşımını da pekiştirmektedir. Bu bölümde sunulan modeller şu soruları da cevaplamaya 
yöneliktir: hangi çözüm, ne gibi bir durumda, hangi soruna uygundur? Güçlükler de şu soru 
yanıtlanarak vurgulanır: sıkça rastlanan tasarım eksiklikleri nelerdir? 

MYBS projelerinin tasarımında karşılaşılan güçlükler Şekil 29’da vurgulanmıştır. Başarısız 
girişimlerin çoğu, Afrika bölgesindeki nispeten iddialı MYBS projeleridir (6 projeden 4’ü). Bu 
projelerin hazırlık süreleri kısadır (çoğu durumda 16 aydan az), ve bir KMY stratejisine dayalı 
kavramsal tasarımın olmaması, bileşenler ve aktivitelerle ilgili ayrıntıların yokluğu, aktivitelerin 
uygun sıralandığı bir uygulama planı olmaması, gerçekçi olmayan ihale planları ve ödeme 
tahminlerinden anlaşılacağı gibi, temel proje tasarım aşamalarına odaklanma yetersizdir. MYBS 
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çözümlerinin tasarım ve uygulamasıyla ilgili aktiviteler, projenin yürürlüğe girmesinden sonra 
başlatılmıştır. Dahası, beklenen proje bitiş tarihine yaklaşıldığında, proje ekipleri ayrılan bütçe 
veya zamanın, proje amaçlarını gerçekleştirmek için yetersiz olduğunun farkına varmışlardır. 
Sonuçta, proje uygulaması sırasında MYBS çözümlerinin sadece tasarımı tamamlanabilmiş  
(süre uzatımlarına ve yeniden yapılanmaya rağmen) ve bilişim sistem çözümlerinin geliştirilmesi 
için herhangi bir kaynak veya süre kalmamıştır. Hükümet iradesinin eksikliği de yetersiz proje 
performansına etki eden ana faktörlerden biri olmuştur.  

Şekil 29: Başarısız MYBS (FMIS) projelerinde performans modelleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biten 55 projedeki hazırlık süreçlerinin değerlendirmesi sonucu, bu projelerin yaklaşık % 70’inin 
bilişim sistem çözümlerinin geliştirilmesinden önce ülkeye özel KMY reform ihtiyaçlarına 
uygun bir problem tanımı için tutarlı bir MYBS tasarım yaklaşımı (Bölüm V, Kısım 31’de 
açıklanan yöntemle karşılaştırıldığında) izlemediği görülmektedir. Proje uygulama sürecinde 
karşılaşılan zorlukların çoğu, tasarım aşamasında bazı temel unsurlara yeterince odaklanarak 
önlenebilirdi. Bu konuda örnekler arasında, MYBS tasarımının KMY reform ihtiyaçları ile 
uyumlu olması, ayrıntılı uygulama planları hazırlanması, bilişim sistemlerinin sürdürülebilirliği 
için kapasite geliştirmeye önem verilmesi, gerçekçi ihale planları/ödeme tahminleri, ve ihale 
dokümanlarının proje yürürlüğe girmeden önce hazırlanmış olması sayılabilir. 

Başarı ile tamamlanmış veya devam eden projelerde, MYBS projesinin tipine göre birkaç model 
ortaya çıkar. Bu projelerin sonuç ve performansları analiz edilirken, Tip 1 (ilk geliştirilen sistem 
veya mevcut sistemin yerine geçen çözüm için yeni bir proje olarak tasarlanıp uygulanan) veya 
Tip 2 (mevcut bir sistemin kapsam ve/veya kabiliyetlerinin genişletilmesi) MYBS projeleri 
üzerinde durulmuştur. Tip 3 ve 4 (acil durumlarda teknik yardım projeleriyle geliştirilen veya 
sonradan genişletilen MYBS çözümleri) projeler istisnai durumlar olduğundan, modellerin 
belirlenmesinde sapmaları önlemek için dikkate alınmamıştır. 

MYBS projelerinin tasarımına altı bölgenin yaklaşımındaki değişkenlikler ve hazır olma 
düzeylerindeki farlılıklar, gecikmelerin çoğunu ve bazı maliyet aşımlarını açıklar. Bununla 
birlikte, başarıyla tamamlanan 32 Tip 1 projede (geniş kapsamlı MYBS projeleri) iki performans 
modeli görülmektedir ve bunlar Şekil 30’da vurgulanmıştır.  

6 başarısız 
MYBS prj 

 Süreler: projelerin % 67’sinde (4/6) 
 Kısa hazırlık süresi (< 16 ay) 
 Proje yürürlüğe girişte gecikme (> 6 ay) 
 Uzun uygulama süreleri (> 6 yıl) 
 Uzatma ve yeniden yapılanma  

 Proje tasarımı:  projelerin % 83’ünde (5/6) 
 Ön değerlendirme/eksiklik analizi yok 
 Herhangi bir KMY stratejisiyle ilgili değil 
 Kavramsal tasarım / sistem tasarımı yok 
 T/F ana aktivite değil 

 Hazırlık: projelerin % 67’sinde (4/6) 
 Ayrıntılı bileşen / aktivite listesi yok 
 Uygulama planı / aktivite önceliği yok 
 Gerçekçi olmayan ihale planı 
 Gerçekçi olmayan tahmini ödeme planı 

   Başarısızlık modelleri: 
 Ülke ihtiyaçları ve kapasitesi ile uyumlu 

olmayan, iddialı MYBS tasarımı 
 İlave kaynak ve zaman yokluğu 
 Gecikme ve siyasi taahhüt eksikliği 

yüzünden kaybedilen donör kaynakları  
 MYBS tasarlandı ancak uygulanamadı 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          4                             1         1             
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 İlk olarak, tamamen faal 17 MYBS çözümünün çoğu (10 T + 7 F) benzer özelliklere 
sahiptir. Bunlar arasında, KMY reform ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, ana aktivite 
olarak MYBS’ye odaklı proje, ülke çapında merkezi ve lokal işlemleri destekleme (M+L) 
ve ayrıntılı uygulama planları vardır. Yine de, yetersiz hazırlık ve gerçekçi olmayan 
ihale/ödeme planları yüzünden bu aktiviteler beklenenden daha uzun süre almıştır. 

 İkinci olarak, 15 pilot/kısmen faal MYBS çözümünün (4 T + 11 F) analizi daha uzun 
hazırlık dönemi ve KMY ihtiyaçları ile uyuma daha az odaklanma olduğunu gösterir. 
Çeşitli teknik ve politik nedenlerle, bu sistemler sadece bazı kritik KMY ihtiyaçları için 
pilot veya kısmen faal çözümler olarak geliştirilmiştir. Bu gibi projeler genelde MYBS 
kapsam ve kabiliyetlerini genişletmek için peş peşe birkaç operasyonla devam etmiştir. 

Başarıyla ‘tamamlanan’ 13 Tip 2 projede (mevcut bir sistemin kapsam ve kabiliyetlerinin 
genişletilmesi) gözlenen performans modelleri aşağıda özetlenmiştir: 

 Tamamen faal sekiz MYBS çözümünün çoğu (2 T + 6 F), daha önce ispatlanmış 
çözümler genişletilirken mevcut kurumsal kapasite yüzünden daha iyi hazırlanmış, ve 
daha hızlı uygulanmıştır. Ancak, KMY performansını iyileştirmenin süre ve maliyeti, 
birkaç peş peşe operasyon yüzünden daha yüksektir. 

 İkinci performans modeli, yine MYBS kapsamını genişletmek için peş peşe uygulanan 
projelerle nispeten daha kısa sürelerde hazırlanıp uygulanan beş pilot/kısmen faal MYBS 
çözümüyle ilgilidir. Ancak, bu projelerin KMY performansını artırmaya etkisi sınırlıdır. 

Teknolojik mimari [web-tabanlı (WB) veya istemci-sunucu (CS)] ve seçilen uygulama yazılımı 
tipi [hazır ticari yazılım (COTS) veya yerel geliştirilen yazılım (LDSW)] BT çözümlerindeki 
ilerlemelere uygun bir değişim göstermiş, ve Tip 1 veya Tip 2 MYBS projelerinin sonuç veya 
performansına önemli ölçüde etki etmemiştir. 

Devam eden 32 MYBS projesinin, bitenlere göre daha iyi tasarlandığı görülmektedir. Birikmiş 
deneyimlere dayalı olarak, devam eden aktiviteler hazırlık döneminde problemi doğru 
tanımlamaya yeterli zaman ayrılarak daha iyi tasarlanmıştır, ve ülke ihtiyaçları ile kapasitesine 
daha uygundur (Şekil 31). 

 Devam eden 14 Tip 1 projenin (2 T + 12 F) çoğu KMY reform ihtiyaçlarına ve kapasite 
geliştirmeye yeterince odaklanarak, çok daha iyi tasarlanmıştır (bu projelerin % 80’i, 
özellikle ECA bölgesinde tutarlı bir MYBS tasarım yaklaşımı izlemiştir). Bu aktiviteler, 
web-tabanlı çözümlerden ve daha düşük uygulama maliyeti ve süresinden faydalanarak 
ülke çapında (M+L) operasyonlarda kullanılacaktır. Bu devam eden 14 MYBS projesinin 
KMY uygulamaları ve politika kararlarında önemli iyileştirmeler sağlaması bekleniyor. 

 Daha önce genelde AFR ve LCR bölgelerinde  tamamlanan projelerin devamı olan aktif 
15 Tip 2 proje (3 T + 12 F) vardır.  Bunlarda, önceki operasyonlara göre, tasarım 
sırasında KMY reformlarına uyuma daha fazla önem verildiği görülmektedir. Ancak, bazı 
projeler nispeten kısa sürede hazırlandığı ve MYBS kapsamının genişletilmesi için 
hazırlanan sistem tasarımı ve maliyet analizi fazla ayrıntılı olmadığı için, BT 
çözümlerinin geliştirilmesi sırasında bazı sorunlar çıkması muhtemeldir. Bu projelerin 
çoğu, BT çözümlerinin geliştirilmesinden önce, büyük olasılıkla bir yeniden 
yapılandırma gerektirecektir. 

Devam eden 32 projede web-tabanlı COTS çözümlere doğru açık bir kayma vardır. Genelde, 
biten ve devam eden projelerde gözlenen performans modelleri, daha önce listelenen başarıya 
veya başarısızlığa etki eden faktörlerle karşılaştırıldığında tutarlıdır.  
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Şekil 30: Biten MYBS projelerinde performans modelleri (Tip 1 ve 2) 
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 76%   88% 88% 82% 76%    71% 82%   65% 
76%  24% 35%     29% 18%     41%  

47% 60%   73%       73% 93%  53%  
  13% 13%  40% 0% 40% 33% 0%      40% 

 75% 63%  88%  88% 50% 50%   50% 88%  50% 50% 
75%   12%  38%    0%       

    60%        100%    
60% 20% 40% 0%  40% 0% 20% 20% 0%  40%   40% 20% 

   

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
         3                             2                      

Tip 2: Mevcut T/F sisteminin  
genişletilmesi 

13 
Tip 2 

2 Hazine 

11 MYBS 

 
 

 
 

 8 tamamen faal T/F: 

5 pilot/kısmen faal T/F: 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
                                        8                                  

Maliyet ve süre aşımı 
(peş peşe projeler) 

KMY performansı kısmen 
iyileştirildi 
 

6 F Tam Faal 

5 F Pilot/Kısm 

2 T Tam Faal                   2 LDSW 
                  2 CS 

 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          5        1                  8         1             

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          1        2       7        6                     1             

Kısa hazırlık nedeniyle 
Gecikmeyle tamamlandı 

KMY performansı kısmen 
iyileştirildi 

Tip 1: Yeni geniş kapsamlı T/F 
tasarım ve uygulaması 

32 
Tip 1 

14 Hazine 

18 MYBS 

 
 

 
 

15 pilot/kısmen faal T/F: 

 17 tamamen faal T/F: 

 5 COTS + 6 LDSW 
 7 WB    + 7 CS  

 

11 F Pilot/Kısm 

4 T Pilot/Kısm                   4 LDSW 
 1 WB    + 3 CS  

 

7 F Tam Faal  1 COTS + 6 LDSW 
 3 WB    + 4 CS  

 

10 T Tam Faal  7 COTS + 3 LDSW 
 6 WB    + 4 CS  

 

                  6 LDSW 
 2 WB    + 4 CS  

 

 4 COTS + 1 LDSW 
                  5 CS  
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Şekil 31: Devam eden MYBS projelerinde performans modelleri (Tip 1 ve 2) 
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AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          2        4        6                    

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          1                  1                     

Tip 1: Yeni geniş kapsamlı T/F 
tasarım ve uygulaması 

14  
Tip 1 

2 Hazine 

12 MYBS 

 
 

 
 

2 T aktif  1 COTS + 1 ? 
 2 WB      

 

 7 COTS + 5 ? 
 11 WB  + 1 ?  

 

12 F aktif 

KMY perform önemli 
iyileştirmeler bekleniyor 
 

KYM perform önemli 
iyileştirmeler bekleniyor 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          1        1                                         1                                  

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
         6         2                  4                      
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Tip 2 

3 Hazine 

12 MYBS 

 
 

 
 

3 T aktif  3 COTS 
 2 WB    + 1 CS     

 

 9 COTS + 3 LDSW 
 11 WB  + 1 CS  

 

12 F aktif 

Tip 2: Mevcut T/F sisteminin   
genişletilmesi 

MYBS kapsam ve işlevi 
genişletilecek 

Hazine sisteminin kapsamı 
genişletilecek 
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23. Özel Sektör Projeleri ile Karşılaştırma 

Daha önce de belirtildiği gibi, kamu sektörü projelerinde kullanılan hazır ticari yazılım (COTS) 
paketlerine dayalı MYBS çözümlerinin çoğu, aslında özel sektörde benzer ihtiyaçları karşılamak 
için tasarlanmıştır. Bu nedenle, genel olarak projelerde başarı veya başarısızlığa etki eden 
faktörleri vurgulamak için özel sektördeki benzer bilişim sistemi uygulamalarının bir 
değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur. 

Özel sektörde MYBS benzeri bilişim sistemleri, ‘Kurumsal Kaynak Planlama’ (KKP) 
(Enterprise Resource Planning / ERP) çözümleri olarak adlandırılmaktadır. 

ERP çözümleri, bir şirketteki tüm departmanları ve fonksiyonları, farklı departmanların özel 
ihtiyaçlarına hizmet edebilir tek bir bilgisayar sistemi sayesinde entegre etmek için 
tasarlanmıştır.33 ERP modülleri genellikle Finans, İnsan Kaynakları (İK), Üretim ve Depo 
Yönetimi kabiliyetlerini içerir. Çoğu durumda, özel şirketler ERP çözümlerini Finans ve İK 
modülleri ile uygulamaya başlayıp, yurtiçi ve yurtdışı iş ihtiyaçları için yavaş yavaş tam bir 
pakete doğru genişleterek sürdürürler. 

Kamu sektörü projelerinde olduğu gibi, ticari ERP yazılım paketleri şirketlerin iş süreçlerinde 
önemli ve masraflı bir değişiklik gerektirir. Çoğu durumda, bu tür değişikliklerin uygulanması 
birkaç yıl sürer. ERP çözüm ortakları genellikle çekirdek modülleri üç ile altı ay içinde 
uygulamaya hazır hale getirme sözü verirler. Bu durum, ERP çözümünün çok pahalı bir 
muhasebe sistemi gibi algılanabileceği küçük firmalar için geçerli olabilir. Geniş kapsamlı bir 
ERP uygulaması için, iş süreçlerinin değiştirilmesi ve personelin yeni kural ve işlemler hakkında 
eğitilmesi gerekir. Bu tür karmaşık ERP dönüşüm projeleri genellikle, özel firmalardaki yüksek 
BT okur-yazarlık oranına ve sürece destek veren çok sayıda nitelikli danışmana rağmen, 
ortalama olarak bir ile üç yıl arasında uygulanabilmektedir. 

‘Bulutsal bilgi işlem’ (cloud computing) ve ‘hizmet olarak yazılım’ (Software-as-a-Service veya 
SaaS) gibi, Internet üzerinden sağlanan esnek erişim ve iş yapma olanakları ERP paketlerin 
uygulama zamanını azaltabilir.34 Bununla birlikte, değişen iş süreçleri ve şirket kültürü, uzun bir 
süre ister. Ayrıca, gizli ya da kritik bilgilerin uzaktaki 'güvenilir' sunucular üzerinde depolanması 
dikkatle ele alınmalıdır. Birçok şirket, verimliliği artırmak ve operasyonlarının maliyetini 
azaltmak için, mobil hizmetler ve gelişmiş web uygulamalarından (web 2.0) faydalanmaktadır. 
Kamu sektöründe, mali yönetim bilgi sistemlerine özgü veri depolama ve bilgi güvenliği 
ihtiyaçları için gerekli özel düzenlemelerin yanı sıra, sorunun boyutu (nispeten çok daha fazla 
sayıda eş zamanlı kullanıcı ve ağ üzerinden bağlanan nokta sayısı) nedeniyle, bu yeni eğilimlerin 
yansımaları henüz görünmemektedir. Bununla birlikte, bu gibi yenilikçi çözümlerle ilgili 
fırsatları keşfetmek için ECA (eMoldova) ve diğer bölgelerde ağırlıklı olarak e-Devlet projeleri 
ile son zamanlarda başlatılan birkaç Dünya Bankası kaynaklı girişim vardır. 

ERP paketlerinin toplam sahiplenme maliyeti ile ilgili olarak adından sık söz edilen, ve META 
Grup tarafından (Gartner tarafından 2005 yılında satın alınmıştır), donanım, yazılım, 
danışmanlık hizmetleri ve iç personel harcamaları ile iki yıllık bakım masrafları da dikkate 
alınarak 2002 yılında tamamlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, incelenen 63 firma arasında - 
değişik sektörlerden küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarla birlikte - ortalama toplam 

                                                           
33 “KKP Tanım ve Çözümleri” (“ERP Definition and Solutions”), CIO Dergisi, Nisan 2008’de güncellenmiş hali.  
34 Yazılım modülleri üçüncü parti tarafından sağlanır, ve müşteriler paylaşılan ERP paketine web üzerinden erişir. 

http://www.cio.com/article/40323/ERP_Definition_and_Solutions
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sahiplenme maliyeti 15 milyon USD civarında olmuştur (en yükseği 300 milyon USD, ve en 
düşüğü 400,000 USD).35 

Değişik boyutta 1,680’den fazla üretim şirketini kapsayan 2007 Aberdeen Group anketinin 
sonuçlarına göre, bir ERP uygulamasının boyutu (kullanıcılar ve nokta sayısı) ile toplam maliyet 
arasında bir korelasyon bulunmuştur. Rapora göre, "bir şirket büyüdükçe, yazılım ve hizmetlerin 
toplam maliyeti de artan kullanıcı sayısı ile birlikte artar".36 Örneğin, 1 milyar dolardan fazla 
geliri olan büyük şirketlerin, toplam ERP harcamaları için ortalama olarak yaklaşık 6 milyon 
dolar ödemesi beklenebilir. Bu durum, kamu sektörü içindeki uygulamalar ile karşılaştırılabilir. 

İlginç bir şekilde, değişime karşı iç direnç, özel sektör ERP projelerinde başarısızlığa etki eden 
temel faktörlerden biri olarak sıkça belirtilir. Bir başka başarısızlık faktörü, paket yazılımların 
yüksek oranda özelleştirilmesi (customization) sonucunda ERP çözümünün daha istikrarsız ve 
bakımı zor hale gelmesidir. Beklendiği gibi, bunlar aynı zamanda kamu sektöründe de görülen 
başarısızlık örneklerine benzemektedir. 

Belirli bir yazılım üreticisine kilitlenme riski (vendor lock-in) ve aşırı özelleştirme gibi sorunlar, 
son on yıl içinde açık kaynak kodlu (open-source) ERP çözümlerinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.37 Bugün hazır ticari yazılım paketleri ile rekabet eden açık kaynak kodlu çözümler 
vardır,38 ve daha iyi özelleştirme seçenekleri ve esnek destek sistemlerinin yanı sıra düşük 
maliyetler nedeniyle, özel sektörde entegre açık ERP çözümlerinin kullanımına karşı artan bir 
ilgi olduğu görülmektedir. Gartner araştırmalarına göre, “açık kaynak kodlu yazılım, başlıca BT 
çözümleri ve üreticilerin teknolojik yenilikleri arasında bilinen bir seçenek olmuştur, ancak onun 
dönüşüm potansiyeli henüz tam olarak fark edilmemiştir”.39 Birçok piyasa analizcisinin belirttiği 
gibi, açık kaynak kodlu ERP çözümlerinin önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesi 
beklenmektedir. 

 

                                                           
35 “İşletim sistemi/platform seçiminin KKP uygulama, kullanım ve yönetim maliyetine etkisi” (“The Impact of 

OS/Platform Selection on the Cost of ERP Implementation, Use and Management”), Meta Grup, Temmuz 2002. 
36 “Orta ölçekli şirketlerde ERP toplam sahiplenme maliyeti” (“The Total Cost of ERP Ownership in Mid-Size 

Companies”), Aberdeen Grup, Temmuz 2007. 
37 “KKP için açık kaynak kodlu yazılım bir cevap mıdır?” (“Is Open-Source the Answer to ERP?”), CIO Dergisi, 

Şubat 2007. 
38 Ücretsiz/Serbest Açık Kaynak Kodlu Yazılım listesi (Wikipedia) 
39 Gartner-Predicts 2011: “Açık kaynak kodlu yazılım: Tahtın arkasındaki güç” (“Open-Source Software, the 

Power Behind the Throne”), 23 Kasım 2010.  

http://www.soft-consult.net/filesoftconsult.nsf/Grafik/2002TCOERPOS/$file/2002TCOERPOS.pdf
http://www.soft-consult.net/filesoftconsult.nsf/Grafik/2002TCOERPOS/$file/2002TCOERPOS.pdf
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/4362/SI-erp-cost-mid.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/4362/SI-erp-cost-mid.aspx
http://www.cio.com/article/28812/Is_Open_Source_The_Answer_to_ERP_
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open_source_software_packages
http://www.gartner.com/technology/research/predicts/
http://www.gartner.com/technology/research/predicts/
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Örnek projelerin analizi, MYBS (FMIS) tasarım ve uygulamalarının inceliklerini ayrıntılı 
niteliksel bilgilerle belgelemek ve incelemek için ideal bir yöntemdir. Dahası, örnek projeler, 
hem hipotez geliştirme ve test etmeye, hem de bir projenin başarı ya da başarısızlığına katkıda 
bulunan içsel ve dışsal faktörlerin derinlemesine bir açıklamasını sunmaya yarayabilir. Son 
olarak, bireysel projeler yerine ülke deneyimlerine dayalı örnek projelerin sunumu ile, karmaşık 
T/F sistemlerinin geliştirilmesine bütünsel bir bakış açısı sağlanabilir. Bu bölüm, daha önce 
sunulan nicel betimleyici veri analizi ve proje performans analizini tamamlamayı amaçlar. 

MYBS projeleri arasından örnek projeler seçilirken, aşağıdaki kriterler uygulanmıştır: 

• Başarı/başarısızlık: Proje etkisi (outcome) ve kurumsal gelişmeye etki (development 
impact) yanında, MYBS BT bileşeninin performansı açısından son derece başarılı veya 
başarısız projeler. 

• Kapsam: Merkezi hükümetin ötesinde uygulanan projeler (günlük işlemleri ve politika 
kararlarını destekleyen ülke çapında MYBS uygulamaları). 

• Çeşitlilik: Farklı bölgelerde ve farklı düzeylerde Gayrı Safi Yurtiçi Hasılaya (Gross 
Domestic Product) sahip ülkelerde uygulanan projeler. 

• Sahiplenme: Geleneksel Proje Uygulama Birimi (Project Implementation Unit veya PIU) 
desteğiyle, değişik ajanslar yerine kilit KMY kuruluşları tarafından uygulanan projeler. 

Halen literatürde belgelenmeyen örnek projeleri belirlemeye de çalışıldı. Bu kriterlere göre 
aşağıdaki örnek Hazine/MYBS (Treasury/FMIS) projeleri bu çalışma kapsamında yer aldı: 

Doğu Asya ve Pasifik 
 Moğolistan 

Avrupa ve Orta Asya 
 Türkiye 

 Arnavutluk 

Latin Amerika ve Karayipler 
 Guatemala 

Güney Asya 
 Pakistan 

Her örnek proje iki açıdan incelenmektedir: ilk olarak, MYBS Veri Tabanında bulunan örnek 
projelere ait verilerin kısa bir özeti, ve ikinci olarak, bu projelerin uygulanmasında doğrudan 
görev yapmış bireylerin bakış açısı ile öykü tarzında bir anlatım. Her örnek projenin öykü 
tarzında anlatımı aşağıdaki formata göre organize edilmiştir: (i) genel bilgiler (amaçlar, 
motivasyon); (ii) tasarım (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin 
özellikleri); (iii) uygulama (belirlenen çözüm, süreçler, maliyet, süre, kullanıcı sayısı, işlevsel 
durum); (iv) etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme); ve (v) etkenler 
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(başarıya/başarısızlığa etki eden faktörler). Birlikte, bu iki bakış açısı, uygulama sırasında neyin 
işe yarayıp yaramadığının daha incelikli olarak anlaşılmasına olanak sağlamıştır. 

Bu bölümde Afrika'dan herhangi bir örnek proje bulunmasa da, MYBS reformları ile ilgili 
mevcut literatür vurgulanmaya değer bazı örnek projeler içermektedir.40 Kalkınma ortaklarından 
(donörlerden) destek olan ülkelerin, özellikle bütçe ve harcama yönetimi reformları başta olmak 
üzere, KMY ile ilgili iyileştirmelere odaklanmaya başlaması ile, Afrika'da MYBS reformları 
1990'ların başında ortaya çıkmıştır. Afrika'daki bu reformlara ilişkin literatürde, diğer ülkeler 
yanında, Tanzanya, Gana, Uganda, Malavi, Kenya, ve Burkina Faso’dan çeşitli örnek projeler 
referans olarak yer alır. Diamond ve Khemani tarafından Gana üzerinde yapılan çalışma, bir 
derinlemesine bakış sunma aşısından özellikle yararlıdır. 1996 yılında, Gana hükümeti, MTEF 
uygulaması ile birlikte Bütçe ve Kamu Harcama Yönetimi Sistemi (BPEMS) adlı bir MYBS 
çözümü geliştirilmesini de içeren, Kamu Mali Yönetimi Reformu Programını (PUFMARP) 
başlattı. Projede, tutarlı bir strateji ve ilgili taraflar arasında sahiplenmenin yokluğundan dolayı 
büyük gecikmeler ve aksilikler yaşandı.  

Bu bölümde sunulan örnek projelere ek olarak, Latin Amerika’da MYBS çözümlerinin aşamalı 
olarak geliştirilmesini yansıtan, Guatemala ve Nikaragua’da arka arkaya uygulanan dört projenin 
temel özelliklerinin karşılaştırıldığı bir zaman çizelgesi Ek 5’te yer almaktadır. 

  

                                                           
40 Diğer ayrıntılar için bakınız: (i) Jack Diamond ve Pokar Khemani, “Gelişmekte olan ülkelerde MYBS” 

(“Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries”) IMF Çalışma Raporu, 
Ekim 2005, ve (ii) Afrika Bölgesi Çalışma Raporu Serisi No. 25, “Mali Yönetim Sistemlerinin Tasarım ve 
Uygulaması: Bir Afrika perspektifi” (“Design and Implementation of Financial Management Systems: An 
African Perspective”) Ocak 2002.  

http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/02/09/000094946_02012504134956/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/02/09/000094946_02012504134956/Rendered/PDF/multi0page.pdf
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24. Moğolistan  

 
Bu kısımda, Moğolistan’daki MYBS uygulaması iki açıdan incelenmektedir: ilk olarak MYBS 
Veri Tabanındaki verilere göre, sonra da projelerin uygulanmasına doğrudan katılmış uzmanların 
bakış açılarından. Bu iki bakış açısının birlikte, proje uygulamasının ayrıntılarının daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacağı düşünülmüştür. 

MYBS Veri Tabanı içinde yer alan bilgilerine göre, Dünya Bankası, Moğolistan'da ilki Haziran 
1998'de onaylanan üç MYBS projesine destek vermiştir (P051855, P077778, P098426). 
Projelerin ikisi halen devam etmektedir, ve bu nedenle, ICR ve IEG değerlendirmeleri henüz 
hazırlanmamıştır. 2005 yılında tamamlanan ilk proje için, değişik ICR performans puanları 
‘Başarılı’ ile ‘Oldukça Başarılı’ arasında değişir (Tablo 12). IEG değerlendirmeleri, ‘Kısmen 
Başarılı’ olarak düşürülen Proje Etkisi (outcome) puanı dışında, ICR puanları ile nispeten 
tutarlıdır. Üç projenin toplam maliyeti 27.2m USD (7.9m + 5.3m + 14.0m USD) ve toplam 
MYBS BT çözümlerinin maliyetleri ise şu ana kadar 11.2m USD (4.1m + 5.3m + 1.8m USD) 
civarındadır. 

Tablo 12: Moğolistan’daki MYBS projesinin USR ve BDG değerlendirmeleri 

P051855 - Fiscal Accounting Technical Assistance Project (FMIS) 
Finans Muhasebesi için Teknik Yardım Projesi (MYBS) 

Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Başarılı 
Büyük Ölçüde Olası 

Yüksek 
Başarılı 
Başarılı 

Kısmen Başarılı 
Büyük Ölçüde Olası 

Yüksek 
Başarılı 
Başarılı 

 

Proje dokümanlarının gözden geçirilmesinden ortaya çıkan bazı temel bulgular: (i) güçlü 
hükümet desteği ve istikrarlı politik ortam, uygulamanın başarısına katkıda bulunur; (ii) hazırlık 
döneminde kapasite geliştirme ve teknik yardım için ülkeye özgü bir eylem planı geliştirilmesi 
gereklidir; (iii) Banka proje ekibinin yeterli düzeyde gözetim ve denetim yapması gereklidir; ve 
(iv) proje tasarımının erken evrelerinde, gerekli çekirdek teknik kapasitenin oluşturulması ve BT 
uygulamalarına hazır olma derecesinin değerlendirmesine odaklanmak önemlidir.  

Proje sonuç raporunda belirlenen zorluklar arasında yetersiz kurumsal kapasite, organizasyon 
yapısındaki eksiklikler, ve proje ekibinde yeterli BT kabiliyetlerinin olmaması vardır. Bu 
güçlüklere ek olarak, kısa hazırlık süresi, ihale sürecindeki gecikmeler, sistem geliştirilmesi 
sırasında ortaya çıkan ilave yazılım geliştirme ihtiyaçları, ve son olarak mevcut operasyonlardan 
yeni sisteme geçişte yaşanan sıkıntılar (kapasite kısıtları; veri taşıma; veri ve raporların 
doğrulanması) aşağıdaki öyküsel anlatım içinde yer almaktadır (Örnek Proje-1). 
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Örnek Proje-1 : Moğolistan’daki Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi (GFMIS) 

I. Genel bilgiler (amaçlar, motivasyon) 

Moğolistan'da KMY reformu 1993 yılında başladı. Reformun temel amaçları, mali disiplini bir bütün olarak 
korumak, kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre tahsisi, hizmetlerin etkin sunumunu özendirmek ve mali 
saydamlık ve mali sorumluluğun güçlendirilmesidir. Bu çerçevede, hükümetin politika önceliklerini bütçe 
kaynakları ile birbirine bağlayan bir orta vadeli bütçe çerçevesinin (MTBF) uygulanmaya başlanması, bütçe 
kapsayıcılığının geliştirilmesi, kural ve süreçlerin modern ve etkin hale getirilmesi, Hazine Tek Hesabı (TSA) 
sisteminin başlatılması, ve raporlamanın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Hükümet, maliye ve vergi politikalarının 
uyumu sayesinde, makroekonomik istikrar, mali sürdürülebilirlik, mali dengenin iyileştirilmesi, sosyal hizmetlere 
erişimin artması, ve kamu harcamalarında yoksulları koruyucu yönlerin artırılmasına niyet etmiştir. Bu reformlar, 
Dünya Bankası ve diğer donörler tarafından sağlanan teknik yardımlarla desteklendi. Dünya Bankası bu KMY 
reformlarını üç ardışık projeyle destekledi: Mali Muhasebe Teknik Yardım Projesi (Fiscal Accounting TA Project) 
(P051855: 1998-2005), Ekonomik Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Kredisi (Economic Capacity Building TA Credit 
veya ECTAC) (P077778: 2003-2011) ve Devlet Yönetimine Destek Projesi (Governance Assistance Project) 
(P098426: 2006-2012). İlk proje başarıyla tamamlandı. Son iki proje halen devam etmekte. 

II. Tasarım (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin özellikleri) 

Kamu sektöründe yönetim yetersizliklerini gidermek için, hükümet 1997 yılında, bütçe disiplinini yeniden 
sağlamak açısından önemli bir araç olarak Kamu Sektörü Mali Yönetim Kanunu önerdi. Kanunun kapsam ve 
taleplerinin, Moğolistan’da mevcut kapasite ve altyapıyı aştığı kabul edilmekle birlikte, hükümetin bu gündemi 
uygulama isteği güçlüydü. Uzun bir tartışmadan sonra, revize edilmiş Kanun 2002 yılı Haziran ayında Parlamento 
tarafından kabul edildi. Yeni Kanunun uygulanmasında kapasite eksikliklerini göz önüne alarak, Dünya Bankası 
hükümet ile birlikte uygulama ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi için çalıştı. Kanun, hükümete yardım eden 
bütün donörler için odak noktası haline geldi ve bunun sonucu olarak, tutarlı bir çerçeve etrafında donör 
aktivitelerinin uyumlu hale getirilmesinde önemli rol oynadı. KMY reformları için yapılan yardımlar, genelde Banka 
tarafından diğer donörlerle işbirliği içinde hazırlanan 2002 Kamu Harcamaları ve Mali Yönetim Değerlendirmesi 
(PER) raporuna dayalıdır. Hükümet ile, bu değerlendirmenin bulgularına ve KMY kapasitesinde belirlenen eksiklerin 
analizine dayalı bir sıralı eylem planı üzerinde mutabık kalınmıştır. 

İlk proje, devlet muhasebesi, hazine, borç ve nakit yönetimi, denetim, yönetim becerileri ve ilgili disiplinlerin 
yanı sıra, bir kamu mali yönetim bilgi sistemi (GFMIS) uygulaması için danışmanlık desteği ve eğitim sağlamak için 
hazırlanmıştır. GFMIS başlangıçta bütçe yürütme, TSA işlemleri, nakit ve borç yönetimi, mali taahhütlerin kontrolü, 
muhasebe ve raporlama ile, Maliye Bakanlığı iç kontrol ve dış denetim ihtiyaçlarını destekleyen bir çekirdek Hazine 
Sistemi olarak tasarlanmıştır. Devamındaki projeler ise, bir bütçe hazırlama modülü (MTBF desteği ile), satınalma 
ve performans izleme fonksiyonları, ve insan kaynakları yönetim bilgi sistemi (HRMIS) eklenmesi ile, mevcut hazine 
sisteminin bir çekirdek MYBS çözümüne doğru genişletilmesi için dizayn edilmiştir. 

III. Uygulama (belirlenen çözüm, süreçler, maliyet, süre, kullanıcı sayısı, işlevsel durum) 

GFMIS uygulaması aşağıdaki adımları kapsamıştır: (i) TSA kurulması; (ii) hesaplarının birleşik bir hesap planı 
geliştirme; (iii) yazılımın bütçe kontrolleri, dil ve mali yönetim açısından Moğolistan’daki ortama uyarlanması; (iv) 
personelin eğitimi; ve (v) değişim yönetimi için destek. İlk proje, büyük güçlüklere ve hükümetin karşılaştığı  
zorluklara rağmen, toplam 5.3 milyon USD bir maliyetle, orijinal amaçlarına ulaştı. GFMIS uygulaması 5.2m USD 
(3.6m Mali Muh TY ve 1.6m USD ECTAC projesinden) bedelle tamamlanmıştır. Borç yönetimi sistemi (DMFAS) 
0.537m USD harcanarak hayata geçirildi. İlk projenin GFMIS bileşeni, iki yıllık bir dönemi kapsayan üç ihale süreci 
geçirdi. Bu projede önemli gecikmelere neden oldu ve hükümetin ilgisinin azalmasına yol açtı. Buradan alınan ders, 
BT ihalelerinin zamanında ve başarı ile tamamlanabilmesi için, ihale kurallarını ve uygulanacak sistemleri önceden 
iyice öğrenmenin çok önemli olduğudur. 

Moğolistan hükümeti, GFMIS uygulama yazılımı olarak Free Balance (Oracle RDBMS üzerinde çalışan) 
çözümünü seçti. Tüm Hazır Ticari Yazılım (COTS) paketlerinde olduğu gibi, yerel işlevsel ve raporlama 
gereksinimlerini karşılamak için bir dereceye kadar özelleştirme gerekti. İki seçenek vardı: (a) COTS çözümünü 
kuruluşun iyileştirilmesi beklenen süreçlere uygun hale getirmek; veya (b) kuruluşun iş süreçlerini COTS çözümüne 
uydurmak. Moğolistan, yazılımı biraz özelleştirerek ve bazı kurumsal uygulamaları değiştirerek bir orta yol seçti. 
Buradaki ders, her iki seçenekte de beklentileri tam olarak karşılamak mümkün değildir. İyi düşünülmüş bir orta yol 
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ile, köklü veya iyileştirilen kurumsal süreçleri tamamen değiştirmeden de etkili bir yazılım uygulaması mümkündür. 
2002 yılındaki yeniden yapılanma sırasında, Moğolistan’daki 329 en düşük düzeyde idari merkezinin (soum) 

tümünde, 21 il merkezinde (aimag) ve Ulan Batur (Ulaanbaatar) şehri ile dokuz alt bölümünde (ilçeler) hazine 
daireleri kurulmuştur. Şu anda, 294 soum, tüm aimag ofisleri ve Ulan Batur şehri ile tüm ilçelerinde GFMIS erişimi 
vardır. GFMIS erişimini kısıtlayan ana engel, bazı soum ofislerinde güvenilir elektrik enerjisinin yokluğudur. Merkezi 
hazine sistemi, hem merkezi hem de yerel yönetimlerdeki okul ve klinikler ile birlikte, yaklaşık 5,000 bütçe 
kuruluşu tarafından kullanılmaktadır. Lisanslı sistem kullanıcılarının toplam sayısı 750’dir, ve yerel olarak 
geliştirilen sistemlerle ara yüzler sayesinde dışarıdan erişim sağlanır. 

Bundan sonraki projeler, bu çekirdek hazine sisteminin genişletilmesi ve MYBS ihtiyaçlarını karşılamak için 
diğer KMY bilgi sistemleri ile bağlantıların kurulmasına odaklanmıştır. Yeni bütçe hazırlık bilgi sisteminin (BPIS) 
2010 yılında pilot uygulama olarak, ve bir sonraki yıl da tüm ülkede yaygın olarak kullanımı beklenmektedir. 
Satınalma, bağış bilgi sistemi, HRMIS ve ücret modülü gibi yerel olarak geliştirilmiş uygulamaların, 2011 yılında 
GFMIS ile entegre olması bekleniyor. 

IV. Etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme) 

GFMIS yaklaşık altı yıl (dört süre uzatımı) gibi uzun ve zor bir uygulama döneminden sonra, 2005 yılı Ocak 
ayında başarı ile faaliyete geçmiştir. Hükümet, sistemin kabul belgesini 15 Nisan 2005 tarihinde imzaladı. GFMIS, 
merkezi ve bölgesel düzeyde, bütçe yürütme ve hesap verilebilirliğini geliştirilmiş, doğru ve zamanında raporlamayı 
sağlamış, bütçe gözetim ve izlemesini geliştirmiş, ve muhasebe ve iç denetim kapasitesini güçlendirmiştir. Satıcı 
ödemeleri güvenilir ve gecikmeden yapılır hale gelmiş, banka hesaplarında bir artış olmamış, ve toplam nakit 
bakiyeleri ve akışları daha doğru ve kontrollü raporlanıp izlenebilmiştir. 

Sistem özellikleri, kamu kaynaklarının yönetimini iyileştirmek, bütçe kontrollerini artırmak ve mali disiplinin 
güçlendirilmesi için genişletilmektedir. Bütçe sınıflandırması ve GFMIS hesap planı arasındaki tutarsızlıklar, ve 
soum seviyesinde bütçe kuruluşları için yeterli veri olmaması yüzünden, GFMIS tüm muhasebe ihtiyaçları için 
kullanılamaz ve henüz tek raporlama aracı değildir. Dünya Bankası, maliye politikası ve MTBF ile, iç denetim 
çerçevesinin geliştirilmesi için teknik yardım sağlamaktadır. Devam eden faaliyetlerin, borç yönetimi ve kamu 
yatırım programını güçlendirilmesi, dağıtık yapıda bütçe yürütmeyi desteklemesi, kamu hizmeti harcamalarının 
etkinliğini artırması, ve kamu sektörü muhasebe reformunu sağlamlaştırması beklenmektedir. 

V. Etkenler (başarıya/başarısızlığa etki eden faktörler) 

Moğolistan'daki GFMIS uygulaması sırasında bazı sorunlar tespit edilmiştir: (a) teknik gereksinimleri 
geliştirmek ve sistem uygulamasını yönetmek için hükümetin bilgi teknolojileri kapasite eksikliği; (b) karmaşık bir 
sistem uygulanması yönetmek ve sürdürmek için kapasite eksikliği; ve (c) iş süreçlerinin değişimi ve bunların 
entegre sistemler tarafından desteklenen uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesindeki zorluklar. Bu 
kapasite boşlukları, ihtiyaç analizi yapan, şartnameleri geliştiren ve ihaleler sırasında destek veren danışmanlarla 
doldurulmuştur. Uygulamanın yönetilmesi ve uzmanlara teknik eğitim verilmesi için ilave danışmanlık desteği 
sağlanmıştır. Hükümet ayrıca, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nda BT işlevleri için yeterince kaynak ve personel tahsis 
etmeyi de kabul etmiştir. 

ICR içinde, projenin güçlü bir şekilde sahiplenilmesi ve istikrarlı bir siyasi ortam, proje performansını etkileyen 
en önemli faktörler olarak listelenmiştir. Hazırlık döneminde kapasite geliştirme ve teknik destek ihtiyaçları için 
uygun bir ülkeye özgü bir eylem planı hazırlanması da önemlidir. Banka personelinin yeterli düzeyde denetleme ve 
izleme yapması, böylesine zor bir ortamda bir başka kritik unsur olarak belirtilmektedir. Proje tasarımının erken 
aşamalarında teknik kapasite geliştirme ve BT uygulamasına hazır olma durumunun değerlendirilmesi üzerine 
yoğunlaşılması, gerçekçi bir proje tasarımı için çok önemlidir. Son olarak, kapsamlı MYBS projelerinde bilişim 
çözümlerinin uygulanmasında yüksek bir risk vardır. Sistemin fonksiyonel ve teknik gereksinimleri ve özelleştirme 
ihtiyaçları sistem geliştirilmeden önce çok iyi anlaşılmalı, ve mevcut sistemden yeni bir sisteme geçiş süreci, 
kompleks bir sistemin yeterli kapasite olmadan ve veri ile raporlar yeterince doğrulanmadan, erken uygulamaya 
sunulmasını önlemek için dikkatli planlanmalıdır. Moğolistan'da kamu sektörü reformlarını destekleyen sonraki 
projeler (ECTAC ve GAP), KMY uygulamalarını geliştirirken bu dersleri dikkate almaktadır. 

Kaynak: Shabih Ali Mohib [Dünya Bankası EAP PREM ve FM ekipleri tarafından hazırlanan inceleme: “Moğolistan: 
KMY için Kapasite Geliştirme”, Aralık 2004], ve David T. Gentry [yerleşik IMF bütçe ve hazine danışmanı]. 
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25. Türkiye   

 

Bu bölümde, ilk olarak MYBS Veri Tabanında yer alan Türkiye'de hazine sisteminin gelişimiyle 
ilgili verilerin incelenmesi yer almakta, ve daha sonra projenin uygulanmasına doğrudan katılan 
uzmanların bakış açısından öyküsel bir anlatımla projenin analizi yapılmaktadır. 

Türkiye’de KMY alanında, 1995 yılında onaylanan ve 2002 yılında tamamlanan, sadece bir 
Dünya Bankası kaynaklı proje (P035759) vardır. Projenin tüm maliyeti 78.5 milyon USD’dir. 
Birkaç yıllık uygulamadan sonra Maliye Bakanlığı (MB) ve Dünya Bankası 1999 yılında 
projenin yeniden yapılandırılmasına karar verdi, ve Maliye Bakanlığı, kendi bütçesinden 
sağladığı kaynaklarla ayrı bir aktivite olarak modern bir Hazine sistemi geliştirmek için, Kamu 
Harcama Yönetimi (PEM) bileşeninin uygulamasını başlattı. Proje fonları, ilgili danışmanlık 
desteği ile birlikte, gümrük bilgi sistemi ve borç yönetimi sisteminin geliştirilmesi desteklemek 
üzere kullanıldı. Hazine sistemi (say2000i), MB tarafından yürütülen bir paralel uygulamayla  
geliştirildi, ve toplam BT maliyeti 15.7 milyon USD oldu. 

ICR değerlendirmesinde banka performansı ve borçlanan ülke performansı ‘Başarılı’ ve 
sürdürülebilirlik puanı ‘Olası’ iken, kurumsal gelişime etki derecesi ‘Önemli’ olarak 
belirtilmiştir (Tablo 13). Öte yandan, IEG’nin incelemesinden sonra projenin etkisi ile ilgili puan 
‘Kısmen Başarılı’ olarak düşürülmüş, kurumsal gelişime katkı derecesi ‘Yüksek’ olarak 
yükseltilmiş ve ülke performansı ‘Yetersiz’ bulunmuştur. 

Tablo 13: Türkiye’deki MYBS projesinin USR ve BDG değerlendirmeleri 

P035759   - Public Finance Management Project (Treasury System) 
Kamu Mali Yönetim Projesi (say2000i) 

Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Başarılı 
Olası 

Önemli 
Başarılı 
Başarılı 

Kısmen Başarılı 
Olası 

Yüksek 
Başarılı 
Yetersiz 

 
Proje belgelerine dayanan ana bulgular şunlardır: (i) yeterli hazırlık ve gerçekçi sistem tasarımı, 
(ii) projenin erken aşamalarında teknik kapasite geliştirme ve BT uygulaması için hazır olma 
durumunun değerlendirilmesine önem verilmesi; (iii) proje ekibinin uygulama sırasında yeterli 
düzeyde gözetim ve denetim yapması; ve (iv) önceden mevcut olan BT altyapısı. Aşağıdaki 
incelemeye göre (Örnek Proje-2), projenin uygulanma sürecinde bir başka önemli unsur olarak 
MYBS BT çözümlerinin geliştirme sürecini kısaltmak için ilgili ihalelerde ülke sistemlerinin 
(ICB yerine) kullanıldığı belirtilmektedir. 

Proje sonuç raporunda vurgulanan bazı zorluklar arasında, kısa hazırlık süresi, projenin 
başlangıcında düşük BT okuma-yazma oranı, ve kurumsal direnç yer almaktadır. Bu örnek proje 
incelemesi, hükümetin projeyi sahiplenmesindeki ve KMY reform önceliklerindeki değişimlerin 
yanı sıra, projenin ilk tasarımının kompleksliğini diğer güçlükler olarak belirtir.  



Bölüm IV.  Örnek Projelerin İncelemesi    51 

 

Örnek Proje-2 : Türkiye’de Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemlerindeki Gelişmeler 

I. Genel bilgiler (amaçlar, motivasyon) 

Son on yıl içinde, Maliye Bakanlığı (MB) Muhasebat Genel Müdürlüğü (MGM veya GDPA), kritik Kamu Mali 
Yönetimi (KMY) süreçlerinin çoğunu bilişim teknolojileri (BT) alanındaki ilerlemelerden yararlanarak 
modernleştirmiş ve tamamen otomasyona geçirmiştir. Maliye Bakanlığının modern MYBS çözümlerinin kökleri, 
1995 yılında başlatılan ve Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen Kamu Mali Yönetim Projesinde (PFMP) 
bulunabilir. Birkaç yıllık uygulamadan sonra, MB ve DB 1999 yılında projenin yeniden yapılandırılmasına karar 
verdi, ve Maliye Bakanlığı, kendi bütçesinden sağladığı kaynaklarla ayrı bir aktivite olarak modern bir Hazine 
sistemi geliştirmek için, Kamu Harcama Yönetimi (PEM) bileşeninin uygulamasını başlattı. Bu karar esasen, 2000 
yılı başlarında görülen yüksek enflasyon ve mali istikrarsızlığı atlatmak için acil PFM reformları uygulamayı taahhüt 
eden koalisyon hükümetinin zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle alınmıştır. Projenin ana hedefi, gelecekte süreçlerin 
iyileştirilmesi için temel olarak kullanılabilecek entegre ve uygun maliyetli bir sistem aracılığıyla, KMY 
uygulamalarında karar destek mekanizmaları, şeffaflık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesidir. 

II. Tasarım (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin özellikleri) 

Acil kamu harcama yönetimi (PEM) reform ihtiyaçlarına kısa vadede çözümler sunmak için, MB Mart 1999’da 
say2000i - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sisteminin tasarımını başlattı. 1999 başlarında, operasyonların çoğu 
elle yürütülmekte ve nispeten eski bir bilişim platformu üzerinde uzun bir merkezi konsolidasyon süreci 
gerektirmekteydi. Başlangıçta mevcut süreçlerin otomasyonu amaçlandığı için, say2000i sisteminin prototipi hızla 
geliştirildi (6 ay içinde). Ankara'da başarılı bir pilot uygulamadan sonra, süreçlerin iyileştirilmesi ile birlikte ülke 
çapında bir çözümün geliştirilmesine 2000 yılı başlarında karar verildi. Fonksiyonel ve teknik şartnameler ile ihale 
dokümanlarının hazırlanması, ilave pilot uygulamalar, hesap planının revizyonu, TSA işlemlerinin ve raporlamanın 
iyileştirilmesi gibi çalışmalar, önemli kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerine paralel olarak, 2000 yılında yapıldı. 

say2000i sistemi, MB’nin tüm birimlerini kapsayacak şekilde kurulan güvenli bir ülke çapında özel sanal ağ 
(VPN) üzerinden erişilebilir bir merkezi web tabanlı uygulama olarak tasarlandı. Sistemin 2002 bütçesinin 
yürütülmesi için hazır olması öngörüldü, ve tüm BT çözümlerinin geliştirilmesi için yaklaşık 15 milyon USD kaynak 
ayrıldı. Uygulama yazılımı, yerel Oracle danışmanları desteği ile geliştirildi. Tüm MB Muhasebat Genel Müdürlüğü 
personelini (15,000 civarında; BT okur-yazarlık oranı % 15) eğitmek için, 360 eğitmen yetiştirilmesini ve  yenilenmiş 
bir eğitim merkezinin kullanımını (her biri 20 öğrenci alan 3 bilgisayarlı sınıf) içeren bir eğitim programı geliştirildi. 
BT uzmanlarından (yaklaşık 40) oluşan bir çekirdek ekip, uygun teşviklerle istihdam edilerek sistem geliştirme, 
yönetim ve destek rollerini üstlenmek üzere hazırlık aşamasında eğitilmiştir. Sistem tasarımını tamamlamak, bir 
prototip geliştirip pilot uygulamalar ile denemek ve bilişim çözümlerinin geliştirilmesinden önce kurumsal 
kapasiteyi güçlendirmek için yaklaşık iki yıllık bir süre gerekmiştir. 

III. Uygulama (belirlenen çözüm, süreçler, maliyet, süre, kullanıcı sayısı, işlevsel durum) 

Bakan ve Muhasebat Genel Müdürü gibi yüksek düzeylerin taahhütleri, say2000i projesinin başarılı bir şekilde 
uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır. İhale aşaması, bir yıllık bir hazırlık süreci (dört ihale dokümanı MB web 
sitesinden 1999 yılında yayımlandı ve 2000 yılının ortalarına kadar geniş bir katılımla 17 kez revize edildi) 
sonrasında, ülke kamu ihale kurallarına göre 6 ay içinde tamamlandı. Tüm bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri 
için imzalanan dört ayrı sözleşmenin toplam maliyeti 2000 yılında yaklaşık 15.7m USD oldu. MB ayrıca, muhasebe 
bürolarının yeni görünümü ve kamu çalışanlarının imajını yenilemek için 5 milyon USD daha harcamaya karar 
verdi. Kamu harcamaları yönetimi, muhasebe ve raporlama ihtiyaçları için (ilk aşamada 6,000 eşzamanlı kullanıcıya 
81 il ve 850 ilçedeki 1,456 Saymanlıkta hizmet veren), say2000i planlandığı gibi Ocak 2002’de faaliyete geçti. 

2002-2006 arasında, say2000i sisteminin işlevleri (personel veri tabanı ve bordro ile sağlık harcamaları), 
kapsamı ve teknik altyapısı büyük ölçüde genişletildi (1,464 Saymanlıkta 12,000 eşzamanlı kullanıcıya erişim). Bu 
yaklaşım KMY sistemlerinin şeffaflık ve kapsamında önemli gelişmelere yol açtı. Bu süreç aynı zamanda kalan PFM 
reformların uygulanması için de uygun bir ortam sağladı. Muhasebat BT Dairesinin yetenekleri de, kurum içi 
geliştirilen modern web tabanlı uygulama yazılımı ve açık-kaynak kodlu çözümlere giderek daha fazla odaklanmak 
ve gelecekte daha geniş bir yetkili bütçe kullanıcısı ve denetçi grubuna güvenli çevrim içi erişim sağlamak için, 2002 
yılından itibaren genişletildi. Bu arada 2001 yılında yapılan yerinde incelemelere ve anketlere göre, Muhasebat 
Genel Müdürlüğü personelinin (yaklaşık 15,000) BT okur-yazarlık oranının % 15’ten % 65'e yükseldiği belirlendi. 
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Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi (KBS), 2006'dan itibaren say2000i sisteminin genişletilmiş hali 
olarak yaklaşık 46,000 Harcama Biriminin (HB) kullanımına sunuldu. KBS halen, ülke çapında 110,000'den fazla 
kullanıcıya hizmet vermektedir. 2006 yılında, kamu çalışanlarının (yaklaşık 1.8 milyon) maaşları merkezi bir 
sistemle hesaplanmaya başladı. 2007 yılında, açık kaynak kodlu bir maaş hesaplama modülü, Internet üzerinden 
tüm HB’lerin erişimine açıldı. 2008 yılında, KEOS (Muhasebat, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından 
uygulanan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi), tüm merkez muhasebe birimlerinin doğrudan günlük ödemeler için 
kullanılmaya başladı. Ayrıca, Gümkart uygulaması (Muhasebat, Gümrük Müsteşarlığı ve Vakıfbank), gümrük 
vergilerinin ödenmesini merkezileştirdi. KBS-Genel Yönetim Mali İstatistikleri Uygulaması tüm Yerel Yönetimlerden 
muhasebe raporlarının toplanması için kullanılmaktadır. KBS Bütçe Uygulama Raporları modülü, 2006 yılından bu 
yana tüm merkezi ve yerel bütçe kullanıcıları için bütçe yürütme performansı hakkında çevrim içi bilgi sağlar. Mali 
istatistikleri say2000i/KBS ile uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş, ve 2006 yılından bu yana uluslararası 
kuruluşlara (IMF, Dünya Bankası ve Eurostat) sistem kaynaklı olarak sunulmuştur. Web üzerinden yayınlanan tüm 
bütçe raporları, güvenilir MYBS veri tabanlarından aylık otomatik güncelleme için merkezi veri tabanları ile 
bağlantılıdır. Saymanlıkların HB ile tam entegrasyonu için tasarlanmış yeni KBS modüllerinin (HB Ödeme Emirleri, 
Taşınır Varlıklar Yönetimi, vb.) geliştirilmesi, 2009 yılında başlatılmıştır. 

KMY modernleşme çabalarının bir parçası olarak, MB Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO), tüm 
bakanlıklar ve merkezi devlet kurumları için web tabanlı merkezi bir bütçe hazırlama ve izleme sistemini (e-Bütçe) 
2006 yılında geliştirdi. e-Bütçe sistemi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü (KMYK) Kanunu’nun yeni düzenlemeleri ile 
ilgili temel ihtiyaçları karşılamak için çok sayıda modül içerir. KBS ve e-Bütçe ara yüzü, bütçe ödenekleri, ödeme 
emirleri ve uygulama sonuçları ile ilgili günlük bilgi alışverişini önemli ölçüde geliştirdi. 2008 yılında, MB Strateji 
Geliştirme Birimi (SGB), bakanlıklar ve merkezi kuruluşlar arasında KMY ihtiyaçlarını destekleyen bir dağıtık web 
tabanlı bir uygulama SGB.net uygulamasını başlattı. 

IV. Etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme) 

Kilit MYBS uygulamalarının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve gittikçe genişletilmesi, kamuda kaynak tahsisi ve 
kullanımı etkinliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Çekirdek bütçe hazırlama, yürütme, 
muhasebe ve raporlama fonksiyonlarının entegrasyonu ile diğer KMY sistemleri arasındaki bağlantılar (Vergi, 
Gümrük, Satınalma, Bordro, Borç ve Varlık Yönetimi), etkin bir biçimde ülke çapında günlük operasyonları 
destekleyen ve performansı izleme ile ekonomik politika oluşturulması için değerli bilgi sağlayan güvenilir bir 
MYBS çözümü ortaya çıkarmıştır. Bir süre önce tamamlanan Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (PEFA) 
değerlendirmesi (Aralık 2009), daha kapsamlı bir KMY sistemi için olası genişlemelerle birlikte, bu başarıların altını 
çizmektedir. 

V. Etkenler (başarıya/başarısızlığa etki eden faktörler) 

1960'ların başından beri MB Genel Müdürlükleri, KMY süreçlerine etkili bir teknik destek sağlamak amacıyla 
(Hazine Tek Hesap işlemleri Merkez Bankası ile birlikte 1972 yılında başlatıldı) güçlü kurum içi yazılım geliştirme, 
sistem yönetimi ve yardım masası kabiliyetleri geliştirmeye karar vermişlerdir. MGM, Muhasebat Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nda çalışan yetkin uzmanlardan oluşan bir çekirdek ekiple (şu anda 77) ve garanti anlaşmaları 
çerçevesinde çeşitli BT tedarikçilerinin verdiği teknik destekten yararlanarak, tüm bilişim sistemlerinin sürekliliğini 
sağlamayı başarmıştır. Böylece, güçlü bir taahhüt, yenilikçi çözümler ve kritik MB birimlerde geliştirilen teknik 
kabiliyetler, MYBS çözümlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilirliğinde çok önem rol oynamıştır. 

Gelişmiş yetenekleri ile say2000i/KBS, e-Bütçe ve SGB.net, ve dış PFM sistemleri ile bağlantılar, en temel 
MYBS gereksinimlerini kapsamaktadır. MB, KMY uygulamalarını geliştirmek ve 2012 yılına kadar tam entegre bir 
MYBS çözümü oluşturmak için birkaç ek modül geliştirmektedir (HB ödeme emirleri, tüm faturaların kaydı, taşınır 
varlıklar, elektronik ödemeler, taahhüt yönetimi). PFM reformları ve BT uygulamalarının çoğunun şimdiye kadar 
MB bütçesinden finanse edildiğini de not etmek önemlidir. MB yetkilileri ayrıca uluslararası kabul gören 
uygulamalar doğrultusunda uygun BT standartları ve yönetim modelinin geliştirilmesine ve devam eden e-devlet 
(e-Türkiye) programı ile koordinasyona önem vermektedir. 

Kaynak: Cem Dener [İkinci Programsal Kamu Harcama Değerlendirmesi (P117633) kapsamında Mayıs 2010’da 
tamamlanan KMY sistemlerinin değerlendirme sürecindeki bulgulara dayalı olarak] 
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26. Arnavutluk 

 

Arnavutluk'taki ilk KMY projesi 2000-2006 arasında ve 5.2 milyon USD’lik bölümünün Hazine 
BT sisteminin geliştirilmesine harcandığı, toplam 8.8 milyon USD maliyetle tamamlandı. İlk 
proje tasarımı Hazine sisteminin bir pilot uygulamasını içeriyordu. Ancak hükümet daha sonra 
kapsamı genişletmeye ve ülke çapında bir Hazine sistemi uygulamaya karar verdi. Hazine BT 
çözümleri Aralık 2006’da tamamlandı, ancak yeni Hazine sistemi, bir dizi teknik ve operasyonel 
zorluk yanında, hükümetin sisteme yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle 2009 yılına kadar 
kullanımda değildi. 

Genel olarak, ICR ve IEG değerlendirmeleri (Tablo 14) bu projenin başarılı olmadığını 
göstermektedir. ICR proje etkisi değerlendirmesi ‘Kısmen Başarılı’ iken, IEG incelemesinden 
sonra bu puanı ‘Kısmen Başarısız’ olarak değiştirildi. ICR sürdürülebilirlik puanı ‘Olası Değil’ 
olarak belirtildi. 

ICR içinde yer alan bazı temel bulgular arasında kendini reforma adamış bir liderliğin gerekliliği 
ile proje ekibinin yakın gözetim ve denetiminin önemi yer almaktadır. Proje uygulamasının son 
aşamalarında BT kapasitesinin iyileştirilmesine odaklanılması bir başka önemli unsurdur. 

Proje dokümanlarında belirtildiği gibi, karşılaşılan zorluklar bu bulguların bazılarını 
yansıtmaktadır: 

• Yetersiz hazırlık, teknik zorluklar ve kapasite sorunları; 
• Uzun ihale aşaması; 
• 2005 yılında seçimlerden sonra proje önceliklerindeki değişiklikler; ve 
• Banka proje ekibindeki sık değişiklikler. 

Tablo 14: Arnavutluk’taki MYBS projesinin USR ve BDG değerlendirmeleri 

P069939  - Public Administration Reform Project (Treasury System) 
Kamu İdaresinde Reform Projesi (Hazine Sistemi) 

Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Kısmen Başarılı 
Olası Değil 

Yüksek 
Kısmen Başarılı 
Kısmen Başarılı 

Kısmen Başarısız 
n/a 
n/a 

Kısmen Başarılı 
Kısmen Başarılı 
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Örnek Proje-3 : Arnavutluk Maliye Bakanlığı Hazine Sistemi 

I. Genel bilgiler (amaçlar, motivasyon) 

Arnavutluk Maliye Bakanlığı Hazine Sistemi (AMoFTS), Kamu Yönetimi Reformu Projesi (PARP) kapsamında, 
Arnavutluk Hükümetinin (GoA) kamu harcama yönetimi (PEM) ile birlikte bir insan kaynakları yönetimi sistemi 
geliştirilmesini ve politika oluşturma ve koordinasyonunu da içeren iddialı reform programını desteklemek üzere 
1999 yılı ortalarında başlatıldı. Mart 2000’de onaylanan proje, iki yıllık bir uzatma döneminden sonra (8.5m USD 
IDA kredisi + 0.47m USD GoA katkısı ile) Aralık 2006’da tamamlandı. Bu uygulama, daha sonra bir dizi politikaya 
dayalı ayarlama operasyonları ve kapsamlı ekonomik ve sektör çalışmalarıyla, ve diğer kalkınma ortakları 
tarafından finanse edilen KMY reform aktiviteleriyle tamamlanmıştır. Bir hazine sisteminin geliştirilmesi faaliyetler 
içinde kısaca belirtildiyse de, projenin başlangıcında ana amaç bu değildi. 

II. Tasarım (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin özellikleri) 

Projede üç ana bileşen vardı: (i) kamu harcamalarının yönetimi (PEM); (ii) insan kaynakları yönetimi; ve (iii) 
politika oluşturma ve koordinasyon. PEM uygulamalarında iyileştirmeler ve Merkez Hazine Ofisi (CTO) ve Tiran 
Hazine Bölge Müdürlüğünde (TTDO) denenmesi planlanan bir pilot hazine sisteminin geliştirilmesi, mütevazı bir 
bütçe ile (2 milyon USD) dört yıl içinde tamamlanması öngörülen temel faaliyetler olarak proje kapsamına alındı. 
Diğer PEM reformları ile ilgili destek, makro-ekonomik tahminler, MTEF, muhasebe reformları, satınalma ve Maliye 
örgütünün yeniden yapılanması (3.2m USD) üzerine odaklandı. İkinci bileşen, bir başka önemli BT faaliyeti olarak, 
insan kaynakları yönetim bilgi sistemi (HRMIS) ve bordro modülü geliştirilmesiydi. 

Hazine modernizasyon faaliyetleri birinci bileşen altında iki aşamada gruplandı: 
Aşama 1 - Hazine için kısa vadeli iyileştirmelerin uygulanması (‘quick wins’): Yeni bir bütçe sınıflandırmasının 

geliştirilmesi, MoF/CTO ve TTDO personeli için kapasite geliştirilmesi, ve CTO ile TTDO arasında bir ağ bağlantısının 
kurulması, Hazine modernleşmesinin ilk aşamasında yer aldı. 

Aşama 2 - Hazine BT sistemlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Hazine sisteminin geliştirilmesi: Hazine ve genel 
kamu maliyesi sistemi için bir plan ve modernizasyon planının geliştirilmesi, yeni Hazine sisteminin fonksiyonel ve 
teknik tasarımı, BT altyapısının kurulması ve uygulama yazılımı geliştirilmesi, bir sonraki aşamada yer aldı. 

III. Uygulama (belirlenen çözüm, süreçler, maliyet, süre, kullanıcı sayısı, işlevsel durum) 

Başlangıçta, projenin Aralık 2004’te tamamlanması planlandı. Ancak, ‘quick-wins’ uygulamalarında yaşanan 
gecikmeler nedeniyle, sadece ilk aşamadaki hazine modernizasyon faaliyetleri 2004 yılında tamamlanmıştır. 2004 
yılı sonunda Banka proje ekibinin kompozisyonunda (yeni TTL ve BT uzmanı geldi) değişiklik oldu. Projede herhangi 
bir yeniden yapılanma olmadı, ancak ikinci aşama için ayrılan fonlar yetersiz olduğundan, yeni ekip ve Maliye 
Bakanlığı karşılıklı olarak, çeşitli aktivitelerde revizyon ve bütçenin yeniden tahsisi üzerinde anlaştılar. Proje bu 
değişikliklerden sonra hız kazandı ve iki BT sözleşmesi (toplam yaklaşık 5m USD) 2005 sonlarında rekabetçi ihale 
süreçleri sonunda imzalandı (Oracle Financials hazır ticari yazılım paketine dayalı web tabanlı bir uygulama 
yazılımı, ve ilgili tüm merkezi sunucular, veri depolama üniteleri ve ağ donanımı). 

HRMIS ve bordro çözümleri, yerel firmalardan destek alan DOPA Bilgi İşlem Dairesi tarafından bir kurum içi 
yazılım olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. DOPA zaten 2000 yılında AB hibe faaliyetlerin bir sonucu olarak bir 
personel veri tabanı geliştirmişti. Bu proje sayesinde mevcut veri tabanının kabiliyetleri web tabanlı bir ortama 
aktarıldı ve Tiran’daki tüm bakanlıklar yüksek hızlı, güvenli bir ağ (GovNet) üzerinden sisteme bağlandı. HRMIS ve 
bordro hesaplamalarının pilot uygulaması 2006 yılında yapıldı, ve sistem Ocak 2007’de tam kapsamlı uygulamaya 
hazırdı. 

Uygulama sırasında yaşanan zorluklara rağmen, Maliye Bakanlığı yetkilileri, 2006 yılı sonunda bir çekirdek 
Hazine Sistemi (AMoFTS) geliştirmeyi başardı, ve sistem Ocak 2007’de 35 hazine bölge ofisinde (yaklaşık 300 
eşzamanlı kullanıcı için) operasyonel hale geldi. AMoFTS aynı zamanda yeni İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi 
Sistemine (HRMIS) de bağlandı, ancak hükümetin önceliklerindeki değişiklikler nedeniyle çeşitli girişimlere rağmen 
HRMIS tam aktif hale getirilemedi. 2007 yılı başlarında, 83,000 personelden sadece 1,600’ü bordro hesaplaması 
yapılmadan veri tabanına kaydedilebildi (sadece Maliye Bakanlığı personeli için deneme yapıldı). 
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IV. Etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme) 

Tamamen işlevsel bir Hazine Sistemi, önemli zorluklarla geliştirilmesine rağmen (yetersiz hazırlık, beklenenden 
daha uzun ihale aşamaları, 2005 yılında seçimlerden sonra önceliklerde değişiklikler, teknik zorluklar ve kapasite 
sorunları), bütçe uygulamalarının etkinleştirilmesi açısından etkisini henüz tam olarak gösterememiştir. Yeni sistem 
(AMoFTS) daha çok teknik zorluklar nedeniyle (sık elektrik kesintileri, ağ bağlantı sorunları, çözüm sunucu ve 
tedarikçi firmaların kötü servis kalitesi) 2007 yılında sadece kısmen kullanıldı. Maliye Bakanlığı, bu teknik 
zorlukların üstesinden gelmek için bir eylem planı geliştirdi ve bu plan, 2007 yılı sonuna kadar teknik sorunların 
düzeltilmesinde büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak, devreye alınamayan bankacılık/elektronik ödeme (TSA) ara 
yüzü ve diğer kurumsal ve işlevsel eksikliklerden kaynaklanan operasyonel zorluklar nedeniyle, AMoFTS 2008 
bütçesinin yürütülmesi sırasında kullanılamadı. 

Bu arada, GoA ihtiyaçlarını (ve AB ile bütünleşme gereksinimlerini) karşılayan bir izleme ve raporlama sistemi 
tasarlamak ve Bakanlıkların zamanında periyodik bütçe raporları sunmasına yardımcı olmak için, Maliye Bakanlığı 
Nisan 2008’de Entegre Planlama Sistemi (IPS) projesini başlattı. IPS projesi, yeni MTBF ve Kamu Yatırım Yönetimi 
modülleri yanı sıra, Strateji ve Donör Koordinasyon Dairesinin (DSDC) ihtiyacı olan IPS Bilgi Sistemi (IPSIS) ve Dış 
Yardım Yönetim Bilgi Sistemi (EAMIS) modüllerinin, AMoFTS üzerine inşa edilecek bir Arnavutluk MYBS çözümü 
(AFMIS) kapsamında Eylül 2011’e kadar geliştirilmesini içermektedir. 

Kalan AMoFTS işlevsel ve operasyonel sorunlarının çözümü için 2009 yılında yapılan başka bir girişim büyük 
ölçüde başarılı oldu. 2010 Nisan ayında tüm hazine ofisleri tam otomasyona geçerek, sadece AMoFTS ile çalışmaya 
başladı. AMoFTS kabiliyetlerinden tam olarak 2010 yılı sonunda faydalanılmaya başlanması, ve AFMIS çözümüne 
doğru genişlemenin, bütçe hazırlama ve yürütme süreçlerinde mevcut eksikliklerin giderilmesi ve PEM 
uygulamalarını iyileştirmek için, 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. 

V. Etkenler (başarıya/başarısızlığa etki eden faktörler) 

Genel olarak, hazine modernleşme aktivitelerinin tasarımı ECA bölgesinde kullanılan MYBS tasarım 
metodolojisi ile uyumluydu. Ancak, başlangıçta hazırlık süresi çok kısaydı ve hazine modernizasyonu için önerilen 
proje faaliyetleri, uygulama için gerçekçi bir bütçe tahmini ve zaman çerçevesi üretmek için yeterince ayrıntılı 
değildi. Benzer şekilde, HRMIS ve bordro modüllerinin tasarım ve uygulaması, başlangıçta diğer donör faaliyetleri 
içinde yer alması nedeniyle öngörülmemişti. 

Mayıs-Haziran 2003’teki dönem ortası gözden geçirme (mid-term review) sırasında, Hazine Sistemi 
uygulamasının başlangıçta tahsis edilenden daha fazla kaynak gerektireceği anlaşıldı. Güçlendirilmiş bütçe 
harcama yönetimi için yeterli destek sağlamak için, GoA ve Dünya Bankası Hazine Sistemi için tahsis edilen kaynağı 
yaklaşık iki katına çıkararak, Ağustos 2004’te kaynak tahsislerini yeniden yapılandırmak için anlaştılar. Bu düzeltici 
faaliyetler, proje ekibinde değişiklikler, yakın gözetim ve kaliteli teknik danışmanlık ile tamamlandı, ve ülke çapında 
bir Hazine Sistemi uygulanmasının 20 ay içinde (Mart 2005-Aralık 2006) tamamlanması ile sonuçlandı. Proje ekibi, 
kapasitenin geliştirilmesi yanında, AMoFTS çözümünü sadece bir operasyonel platform olarak değil, aynı zamanda 
kritik bir karar destek mekanizması, ve icracı bakanlıklar ve halkın beklentilerini karşılamak üzere güvenilir ve 
gerçekçi bütçe tahminleri ve uygulama sonuçları üretebilen bir araç olarak da kullanılmasının değeri ile ilgili olarak 
Maliye Bakanlığı yönetiminde farkındalığın artırılması için önemli bir zaman geçirdi. Hükümetin AMoFTS 
sisteminden elde edilen ilk mali tablosu 2010 yılında açıklandı . 

Source: Cem Dener [Şubat 2010’da tamamlanan Hazine sistemi operasyonlarının değerlendirmesinin yanı sıra, 
Nisan 2008’den beri devam eden Entegre Planlama Sistemi (P105143) gözetim aktivitelerine dayalı olarak] 
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27. Guatemala 

 

Guatemala’da, 1995 yılından beri ikisi halen devam eden dört Dünya Bankası projesi vardır. İlk 
iki proje, değerlendirmeler sonucunda genel olarak tatmin edici ‘Başarılı’ puanlar almıştır. Her 
iki proje arasında ICR ve IEG değerlendirme puanları genelde tutarlıdır (daha fazla ayrıntı için 
Tablo 15’e bakınız). İlk proje (P007213), BT sistemi için harcanan 5.6 milyon USD ile birlikte, 
toplam 10.3 milyon USD’ye mal oldu. İkinci proje ise (P048657), MYBS BT çözümleri için 
harcanan 7.6 milyon USD ile birlikte, toplam 17.5 milyon USD maliyetle tamamlandı. 

ICR dokümanlarının gözden geçirilmesi sonucu, tamamlanan bu iki projeden ortaya çıkan temel 
bulgular, ilk olarak uygun bir siyasi ortam ve kararlı liderlik, ve ikinci olarak da yakın Banka 
ekibi gözetimi ve esnek proje yönetiminin önemidir. 

Belirlenen ana zorluklar şunlardır: 

• MYBS bilişim çözümleri için kurumsal kapasite geliştirmeye yetersiz odaklanma; 

• Uygulama sırasında önceliklerin değişmesi ve faaliyetlerin revizyonu; ve 

• Proje faaliyetleri ve MYBS çözümlerinin geliştirilmesi için danışmanların aşırı kullanımı. 
 

Tablo 15: Guatemala’daki MYBS projelerinin USR ve BDG değerlendirmeleri 

P007213 - Integrated Financial Management Project (FMIS) 
Entegre Kamu Mali Yönetim Projesi (MYBS) 

Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Başarılı 
Olası 

Önemli 
Başarılı 

Büyük Ölçüde Başarılı 

Başarılı 
Olası 

Önemli 
Başarılı 

Büyük Ölçüde Başarılı 

 
P048657 - Integrated Financial Management Project II (FMIS) 

Entegre Kamu Mali Yönetim Projesi II (MYBS) 
Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Başarılı 
Büyük Ölçüde Olası 

Önemli 
Başarılı 
Başarılı 

Başarılı 
Olası 

Önemli 
Başarılı 
Başarılı 
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Örnek Proje-4 : Guatemala’daki KMY Modernleştirme Projeleri 1997 -2010 

I. Genel bilgiler (amaçlar, motivasyon) 

Dünya Bankası Guatemala’da Kamu Mali Yönetimi (KMY) reformlarını desteklemeye, Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF I) adlı ilk KMY modernizasyon projesi ile 1997 yılında başladı. Bu uygulamayı, yeni 
modüller ve kabiliyetlerin eklendiği, SIAF II ve SIAF III adında iki proje izledi. Ana hedef, bütçe döngüsünü daha 
verimli, şeffaf, hesap verebilir hale getirmek, ve hükümetin çeşitli düzeylerindeki anahtar bilgileri otomatik olarak 
birleştirebilmekti. Sistemin ana ilkesi, kamu maliyesinin merkezde Maliye Bakanlığının (MoF) tarafından kontrolü 
ve sistemin dağıtık yapıda icracı bakanlıklar tarafından kullanılmasıydı. Çekirdek bütçe ve hazine fonksiyonlarının 
yanı sıra, mal ve hizmet alımı, stok hareketlerinin kaydı, insan kaynakları yönetimi, ve borç yönetimi gibi idari 
işlemleri yürüten kuruluşları desteklemek için, Maliye Bakanlığı SIGES adında bir yönetim modülü geliştirdi ve 
kullanmaya başladı. Guatemala KMY modernizasyon projelerinin bir ayırt edici özelliği, özellikle projenin başında, 
yerel yetenekler ve uluslararası uzmanlığın bir araya getirilmesiyle kurum içinde hazırlanan bir stratejiye göre 
aktivitelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu yaklaşım, diğer birçok Latin Amerika ülkesinde görülebilir. 

II. Tasarım ve uygulama (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin özellikleri) 

Bir dizi ilk zorlukların aşılmasından sonra, Guatemala PFM modernleşme çabaları nispeten iyi ilerlemiştir. 
Uygulama stratejisi, çekirdek Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) sistemine farklı işlevlerin eklenmesine 
dayanmaktadır. SIAF II projesiyle, orijinal uygulama, hala istemci-sunucu mimarisine dayalı olan SICOIN adlı yeni bir 
sistemle değiştirildi, ancak genel merkezi devlet kurumları ile dağıtık yapıda çalışan ve özerk kuruluşlar gibi yeni 
birimler de sistemi kullanmaya başladı. Buna ek olarak, 1998 yılında Vergi İdaresi Denetmenliği (SAT) oluşturulması 
sırasında, toplanan vergi ve harçların konsolidasyonu ve merkezi devlet kurumlarının ticari banka hesaplarının 
temizlenmesi ve kapatılmasına dayalı olarak, Hazine tarafından Tek Hazine Hesabı (STA) uygulaması başlatıldı. Bu 
konsolidasyonla, Hazine ofisleri, devlet tedarikçilerine ve kamu çalışanlarına elektronik ödemeler yapmaya başladı. 
Sonuç olarak, likidite kaynakları hakkında bilgi kalitesi geliştirildi, ve merkezi devlet kurumlarının ödemelerdeki 
öncelikler buna göre belirlendi. 

Üçüncü aşamada (SIAF III), dağıtık yapıdaki özerk birimlerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra SIAF’ın 
belediyeler için geliştirilen (istemci-sunucu mimarisine dayalı) sürümü sayesinde belediyelerin de merkezi 
hükümetle bağlantısı için, sistemin BT mimarisi web tabanlı bir platforma yükseltilerek KMY modernleşme 
çabalarında önemli ilerleme kaydedildi. Son olarak, MoF, güvenilir telekomünikasyon altyapısına sahip belediyeler 
tarafından kullanılan ve belediye mali yönetim desteği de sağlayan SICOINGL adlı gelişmiş bir web uygulamasını 
hizmete sokmaya karar verdi. 

Guatemala’da KMY sistemlerinin modernizasyonu için ilk denemede bir dizi güçlükle karşılaşıldı: sistemin 
işlevselliği (MoF ve ilgili bakanlıkların geliştirdiği benzer işlevli farklı sistemler) ve BT sınırlamaları. Guatemala, 
ücretsiz sunulan ve uluslararası bir firma tarafından Arjantin için geliştirilen bir yerel/kurum içi yazılım paketini 
kendi sistemine uyarladı. Ancak, istemci-sunucu BT mimarisinde, MoF (SICOIN) ile merkezi hükümetin bakanlık ve 
sekreterliklerinin kullandığı sistemden (SIAFITO)41 gelen bilgilerin birleştirilmesi için iki ayrı uygulama paralel 
kullanıldı. Web tabanlı platforma geçtikten sonra bu sorun giderildi. Bu yaklaşımın işe yaraması için aşılması 
gereken bir başka zorluk, kamu sektörü maaş ölçekleri ile proje danışmanlarının ücretleri arasındaki farktı. 

III. Etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme) 

Merkezi SICOIN sistemi içinde farklı uygulamaların entegrasyonu ve sistemin kapsamının genişletilmesi 
öncelikliydi. Bu anlamda, bütçe, muhasebe ve hazine sistemlerinin yanı sıra, merkezi SICOIN içinde bir bakıma 
entegre olmuş yönetim sistemleri giderek konsolide edilmiştir. Tamamen web tabanlı bir platform üzerinde 
modernize edilmiş yeni SICOIN çözümü, icracı kuruluşların sistem ile çevrim içi etkileşimini sağlar. Bu ise, 
kuruluşların bütçelerini dağıtık bir ortamda hazırlama, değiştirme, ve yürütmelerini sağlayarak hizmet sunumunun 

                                                           
41 MoF tarafından uygulanan SICOIN sistemi (muhasebe sistemi) merkezi hükümetin mali ve finansal durumunu yansıtan mali 

rapor ve bilgileri üretmek için çok sayıda finansal işlemi kaydeder ve birleştirir. SICOIN sistemi, SIAF adlı entegre MYBS 
çözümünün bir parçasıdır. SIAFITO (küçük “SIAF”) ise merkezi hükümetteki diğer bakanlık ve sekreterliklerin kullandığı 
diğer sistemdir. 
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kolaylaştırır. Dağıtık yapıda çalışmanın desteklenmesi aynı zamanda, bütçe kuruluşlarının nakit ihtiyaçlarıyla ilgili 
bilgi sağlayarak, nakit planı ve ayrılan vergilerin durumuna göre bunları karşılamada Hazineye yardımcı olur. Aynı 
zamanda, MoF merkezi olarak finansal bilgileri birleştirebilir ve kaynakların kullanımını kontrol edebilir. 

Kavramsal olarak, KMY sistemleri makro dengeleri korumak ve hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırmak için 
tasarlanmış ve SIAF bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Başarılmış kilit sonuçlar şunlardır: 

a) Ana sonuç göstergelerinin karşılanmasında kaydedilen ilerlemeden anlaşılacağı gibi, kamu sektöründe mali 
yönetim ve kontrolde artan etkinlik, verimlilik ve şeffaflık: (i) ulusal bütçe artık orta vadeli harcama çerçevesi 
ile uyumlu olarak geliştirilmiş performans göstergelerini içerir; (ii) SIAF merkezi yönetimdeki tüm bütçe 
uygulayıcı birimler tarafından kullanılmaktadır; (iii) bütçe, muhasebe ve hazine fonksiyonları daha verimlidir; 
ve (iv) bütçe yürütme, borç servisi, transferler ve ihale bilgileri, internet üzerinden halka açıktır. 

b) SIAF sistemi modern bir platform üzerinde çalışmaktadır. Sistem web tabanlı bir uygulamaya yükseltilmiştir ve 
halen tüm merkezi hükümet kuruluşları ile dağıtık yapıda çalışan birimlerin çoğunda tamamen faaldir. Dahası, 
yaklaşık 300 yürütme düzeyinde birimi kapsar. KMY fonksiyonlarından çoğunu içerir. 

c) Tüm belediyelerde yeni mali yönetim prosedürleri ve sistemleri başarıyla uygulanmıştır. 
d) Bir otomatik ve tam entegre bordro sistemi uygulaması, sağlık ve eğitim sektörlerini de kapsayacak şekilde 

tüm merkezi hükümet kurumlarında yürütülmektedir. 
e) Genel Müfettişlik Ofisi için denetim süreçlerini destekleyen otomatik bir iş akışı yönetim sistemi geliştirilmiş 

olup, uygulanması devam etmektedir. 
f) e-ihale (e-procurement) uygulaması şu anda kullanılmakta ve tüm merkezi devlet kurumları işlemlerini kayıt 

etmekte olup, merkezi olmayan kurumlar ve belediyeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak 
genişletilmektedir.42  
Gerçekten de, Guatemala’daki makroekonomik istikrar, uzun bir ihtiyatlı mali ve parasal politika geleneğini 

yansıtır. Son 10 yılda ortalama enflasyon oranı % 3.2 ve GSYİH açısından borç yükü % 20 olmuştur - Orta 
Amerika’daki en düşük değerler olarak. 

IV. Devam eden güçlükler  

SIAF sistemi ülkenin KMY süreçlerinin yönetilmesinde yardımcı olsa da, bazı uygulamalar sistem güvenilirliğini 
azaltmaktadır. Bu uygulamalar, bütçe kaynaklarını bütçe dışında kullanmak için yaratılan fonlar ve başka 
mekanizmalar oluşturulması ile ilgilidir. Bu tür mekanizmaların oluşturulmasının temel nedeni, özellikle çok yıllı 
sözleşmeler için bir mali yıl içinde bütçenin yürütülmesini zorlaştıran hantal ihale mevzuatıdır. Sonuç göstermeleri 
için hükümet yetkilileri ve politikacılar üzerindeki baskı da bu mekanizmaların oluşturulmasını etkilemiş, ve KMY 
sistemlerinin güvenilirliğini daha da azaltmıştır. Genelde bu tür mekanizmaların çoğu özel mevzuat tarafından 
düzenlendiği için şeffaf değildir. Sonuç olarak, sektörler bütçelerini SIAF sistemi dışında yürütmekte, ve sadece bilgi 
kalitesini etkileyen bir bütçe transferi SIAF içinde kaydedilmektedir. Bu gibi sorunların hukuki yönleri bütçe 
inandırıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır, ve kullanılabilir bütçe olmadan yaratılan tahakkukları yasaklayan 
ve cezalandıran yürürlükteki mevzuata rağmen, bütçe dışında tahakkuklar yaratılması uygulamasına sıkça 
rastlanmaktadır. Bu durum 'yüzen borç' olarak adlandırılmaktadır. Temel nedeni, bu tür bir uygulamayı 
cezalandırmak ve caydırmak için hiçbir etkili yaptırım uygulanmaması, ve sektörlerin bu mekanizmaları kullanmaya 
devam etmesidir. Bu sorunları çözmek için kısmi bir çözüm olarak, çok yıllık sözleşmeler hakkındaki bilgileri 
kaydeden Sözleşmeler modülü SIAF işlevlerine eklenmiştir. 

Source: Dünya Bankası uzmanları: Jose Eduardo Gutierrez Ossio, Alberto Leyton (TTL), Antonio Blasco; Guatemala 
MoF. 

 
  

                                                           
42 Uygulama çevrim içi işlemleri henüz desteklememesine rağmen (elektronik ihale veya satın alım gibi), kullanıcı 

algılamalarında gözlenen gelişmeler ve Guatemala’daki özel sektör birlikleri tarafından verilen bir ödülle kanıtlandığı gibi, 
bu sistem kamu ihalelerinde daha yüksek derecede şeffaflığı başarıyla teşvik etmiştir. 



Bölüm IV.  Örnek Projelerin İncelemesi    59 

 

 

28. Pakistan 

 

Dünya Bankası Pakistan’da, içinde önemli MYBS bileşenleri olan biri tamamlanmış diğeri aktif 
iki önemli projede yer almıştır. Tamamlanan proje ICR değerlendirmelerinde genellikle 
‘Başarılı’ bulunmuş, ancak bazı puanlar IEG incelemesinden sonra düşürülmüştür (Tablo 16). 
Tamamlanan proje MYBS BT bileşeni için harcanan 18.4 milyon USD ile birlikte, toplam 34 
milyon USD’ye mal olmuştur. Aktif projedeki MYBS BT bileşenlerinin maliyeti bir öncekine 
yakın olmasına rağmen (18.7 milyon USD), toplam proje maliyeti 93 milyon USD'dir. 

ICR içindeki önemli bulgularda, hükümetin taahhüt ve desteğinin gerekliliği ve çekirdek 
muhasebe sistemine geliştirilmesine (PEM yerine) odaklı bir proje tasarımı olduğu vurgulanır. 

ICR’da belirtilen zorluklardan bazıları şunlardır: 

• Politik ekonomi sorunları (bölgesel hükümetlerde değişikliklere direnç); 

• Hazine sistem uygulaması için zayıf proje yönetimi ve teknik kapasite; 

• Denetim ve Muhasebe fonksiyonlarının ayrılmasına direnç; ve 

• BT uzmanları için kariyer fırsatlarının eksikliği. 
 

Tablo 16: Pakistan’daki MYBS projesinin USR ve BDG değerlendirmeleri 

P036015 - Improvement to Financial Reporting and Auditing Project (Treasury) 
Finansal Raporlama ve Denetimi Geliştirme Projesi (Hazine Sistemi) 

Değerlendirmeler USR (ICR) BDG (IEG) 

Projenin etkisi: 
Sürdürülebilirlik: 
Kurumsal gelişime etki: 
Banka performansı: 
Ülke performansı: 

Başarılı 
Olası 

Önemli 
Başarılı 
Başarılı 

Kısmen Başarısız 
Olası 

Önemli 
Başarısız 
Başarısız 
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Örnek Proje-5 : Pakistan’da Finansal Raporlama ve Denetimin Geliştirilmesi (PIFRA) 

I. Genel bilgiler (amaçlar, motivasyon) 

Pakistan’da mali ve finansal raporlamayı iyileştirme süreci, 1990'lı yılların başlarında, Dünya Bankası ve IMF’in 
gözlemleri ile Pakistan Genel Kontrolörü (AGP) tarafından üstlenilen bir diagnostik çalışmasının sonuçlarının, o 
zamanki (elle yürütülen) muhasebe ve raporlama sisteminin finansal raporlama için yeterli standartlara uygun 
olmadığını belirtmesi üzerine başlatıldı. Özellikle, hem muhasebe hem de denetim AGP tarafından yönetilmekte 
(1947 öncesinden gelen bir anomali) ve Maliye Bakanlığı (MoF) tarafından hazırlanan bütçe raporları, AGP ve 
bölgelerdeki AG’lerin hazırladığı muhasebe raporları ile tam eşitlenememekteydi. Hesap planı (CoA), mali 
raporlama için IMF Devlet Mali İstatistikleri (GFS) standartlarına uyumlu değildi, ve ne mali ne de finansal raporlar 
zamanında ve güvenilir biçimde üretilemiyordu. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, Pakistan Denetim 
Müdürlüğü (PAD), Pakistan Finansal Raporlama ve Denetimi İyileştirme (Pakistan Improvement to Financial 
Reporting and Auditing veya PIFRA) programını IDA desteği ile 1995 yılında başlattı. Bu program kapsamında iki 
proje, PIFRA I ve PIFRA II, uygulandı. PIFRA I 2005 yılında tamamlanmıştır, ve 2005 yılında başlatılan ve halen 
devam etmekte olan PIFRA II projesinin 31 Aralık 2010 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 

PIFRA programının amacı: (a) ödeme ve alacak işlemlerinde hataları ve usulsüzlükleri en aza indirmek için 
bütçeleme ve muhasebe için kurumsal çerçevenin modernizasyonu, finansal yönetim uygulamalarının 
güçlendirilmesi, ve iç kontrollerin sıkılaştırılması; (b), bütçeleme ve muhasebe süreçlerini desteklemek için modern 
otomasyon sistemlerinin kullanımına başlanması; (c) yasal raporlama gereklerini yerine getirmek ve hükümetin 
bilgiye dayalı karar vermesini sağlamak için, eksiksiz, zamanında ve güvenilir finansal bilgi üretebilen bir 
kapasitenin oluşturulması; ve (d) devlet denetim sistemleri ve süreçlerini modernleştirmek ve uluslararası kabul 
görmüş denetim standartlarını benimsemek. 

II. Tasarım (kapsam, fonksiyonlar ve teknik boyutlar ile birlikte, projenin özellikleri) 

Projenin ana bileşeni olarak, reformların uygulanmasına öncülük etmek ve hükümete federal, il ve ilçe 
düzeyinde finansal muhasebe ve bütçeleme ile ilgili süreçlerde yardımcı olmak üzere, büyük bir kritik ülke çapında 
entegre Kamu MYBS (GFMIS) geliştirilmektedir. GFMIS uygulaması, uluslararası iyi bilinen ve uluslararası rekabete 
açık ihale sonrası seçilen bir hazır ticari yazılım paketi (SAP) ile gerçekleştirilmektedir. Sistemin fonksiyonel 
gereksinimleri, uluslararası bir danışmanlık firması tarafından geliştirilmiştir. Sistemin uygulanması ile ilgili 
doğrudan maliyet 40 milyon USD civarında olup, diğer ülkelerdeki benzer projelerin maliyeti ile kıyaslanabilir. 
Sistemde kısmen dağıtık mimari uygulanmıştır: (a) federal hükümetin bütçe ve muhasebe işlemleri İslamabad'da 
bulunan merkezi bir sunucu üzerinde yapılır; (b) bölgelerdeki bütçe ve muhasebe işlemleri, Lahor-Pencap, Karaçi-
Sindh, Peşaver-NWFP ve Quetta-Belucistan gibi her eyalet başkentinde bulunan sunucular üzerinde 
yürütülmektedir; (c) il ve ilçe yönetimlerinin bütçe ve muhasebe işlemleri ise, ilgili bölge sunucuları üzerinde 
yürütülmektedir. 

III. Uygulama (belirlenen çözüm, süreçler, maliyet, süre, kullanıcı sayısı, işlevsel durum) 

Proje AGP ofisinde bir PIFRA Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Politik rehberlik, MoF, Bölge Maliye 
Birimleri, Genel Muhasebat Kontrolörü birimlerini de içermek üzere tüm ana paydaşların temsilcilerinin yer aldığı 
bir yönlendirme komitesi tarafından sağlanmaktadır. Finansal Muhasebe ve Bütçeleme Sistemi (FABS, uygulamada 
GFMIS çözümüne verilen isim) halen federal, bölge, il ve ilçe yönetimleri tarafından şu amaçlarla kullanılmaktadır: 

i) Yıllık Bütçe Tahminlerini hazırlamak ve derlemek, ve ilişkili raporlama gereklerini yerine getirmek; 
ii) tüm hükümet harcamaları ve gelirlerinin uygulama öncesi bütçe kontrolü ve işlenmesini sağlamak; 

iii) tutarı 0.5 milyon PKR’yi aşan sözleşmeler için taahhüt kontrolleri yapmak; 
iv) hükümet fonlarının tutulduğu Banka hesaplarından doğrudan elektronik ödemeler yapmak (şu anda çek ile); 
v) hükümetin bütün seviyelerine çalışan yaklaşık 1.9 milyon personel için bordro hazırlamak; 

vi) tüm hükümet emeklileri için emeklilikle ilgili hesaplamalar yapmak; 
vii) tüm kamu çalışanları için GPF muhasebesini tutmak; ve 

viii) Maliye Bakanlığı / Bölge Maliye Birimleri / Bakanlıklar ve Müdürlükleri içerecek şekilde, tüm paydaşlar için 
periyodik bütçe yürütme ve mali raporları hazırlamak. 
Çok sayıda kamu personeline, yaklaşık 35,000 devlet görevlisi (yöneticiler, finans yöneticileri, ve muhasebe ve 
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denetim uzmanları da dahil olmak üzere), hükümetin tüm kademelerinde (federal, bölge, il, ilçe ve tehsil veya 
yerel yönetim) muhasebe, denetim ve finansla ilgili alanlarda çalışanlar dahil, günlük operasyonların yeni 
sistemlerle gerçekleştirilmesini sağlamak için eğitim verilmiştir. 

Eğitim çalışmaları değişim yönetimi girişimleri ile birleştirilerek, yönetimin her düzeyinde yeni politikaların, iş 
süreçlerinin, işlemlerin ve sistemlerin kabulünü kolaylaştırmakta kullanılmıştır. Buna ek olarak, FABS uygulaması 
ile, tüm hükümet gider ve gelir işlemlerini kapsayan bir veri tabanı, denetim işlevlerini gerçekleştirmek için Devlet 
Denetim organizasyonu tarafından kullanılabilir. Denetim kuruluşu, ACL ve diğer yazılım da dahil olmak üzere 
işlerini gerçekleştirmek için bir dizi otomasyon çözümünü kullanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler, bilgisayar destekli 
denetim teknikleri (CAAT) ve modern performans ve sistem tabanlı denetim uygulamalarının bir sonucu olarak, 
ulusal dış denetim sisteminin zamanında ve daha etkili çalışmasına yol açmıştır. 

IV. Etkiler (verimlilik, finansal etki, kaliteli bütçeleme) 

PIFRA I ve II, hükümet bütçeleme, muhasebe ve finansal raporlamasının yanı sıra, denetim açısından da 
önemli değişiklikleri başlattı. PIFRA I programı, diagnostik çalışması ve Dünya Bankası / IMF gözlemlerinde 
belirtilen temel sorunları etkin bir şekilde ele aldı. İlk proje şu politika hedeflerini başardı: (a) bütçeleme ve 
muhasebe işlemleri için kurumsal çerçevenin modernizasyonu, ve muhasebe ile denetimin ayrılması (bunlardan ilki 
MoF’e bağlı bir bölüm oldu); (b) Yeni Muhasebe Modeli (NAM) tasarımı, ve uluslararası muhasebe ve GFS 
standartları ile uyumlu bir bütçe sınıflandırma yapısı ve CoA tanımlanması; ve (c) bütçeleme ve muhasebe 
işlemlerini desteklemek için bir otomasyon sisteminin tasarımı ve uygulanması. 

PIFRA II, bu temel üzerine inşa edilmiş ve tüm hükümeti kapsayan modern muhasebe, raporlama ve denetim 
metodolojilerini yürürlüğe koymuştur. Sonuç olarak, finansal muhasebe raporları zamanında ve güvenilir hale 
gelmiştir. Şimdiye kadar 18-21 ay içinde tamamlanan yasama organına sunulan denetim raporları ve finansal 
tabloların sertifikaları, artık mali yıl sonundan itibaren 8 ay içinde teslim edilir hale gelmiştir. Şeffaflık, iç kontrol ve 
paydaşların mali bilgilere erişim olanaklarının artması sonucu iyileşmiştir. Muhasebe ve ödeme işlemleri artık tam 
otomasyona geçmiş, ve doğruluk, bütünlük, güvenilirlik, ve hesapların güncelliği hedeflerine büyük ölçüde 
ulaşılmıştır. PIFRA özellikle aşağıdaki olanakları sağlamıştır: 
a) yılsonundan itibaren 2 ay içinde denetim için IPSAS uyumlu nakit esasına göre mali tablolar hazırlanması; 
b) yılsonundan itibaren 8 ay içinde uluslararası standartlara göre hazırlanan denetim raporlarının, daha sonra 

ilgili yasama organına sunulmak üzere, Başkan ve Valilere (eyalet meclisleri için) sunumu; 
c) MoF ve uluslararası toplum tarafından makro-ekonomik inceleme ve analiz için, sistem tarafından üretilen 

aylık ve üç aylık mali raporların hazırlanması; ve 
d) denetim raporlarının güncelliği sayesinde, parlamenter gözetimin etkinliğinin artması. 

V. Etkenler (başarıya/başarısızlığa etki eden faktörler) 

PIFRA programında karşılaşılan temel sorunları şunlarla ilgilidir: (i) politik ekonomi sorunları, özellikle bölge 
hükümetlerinin, bölgesel harcamalar için ödeme fonksiyonunun federal kontrolü ile ilgili direnci, (ii) modern web 
tabanlı otomasyon sistemlerinin uygulanması için hükümette olması gereken proje yönetimi ve teknik kapasitenin 
yetersizliği; (iii) denetim ve muhasebe fonksiyonlarının ayrılmasına direnç, ve denetim ve muhasebe kadrosundaki 
görevliler için kariyer fırsatlarının kaybolacağı düşüncesi; ve (iv) hükümet içinde teknik BT personeli için kariyer 
fırsatlarının eksikliği. 

Öğrenilen temel derslerden bazıları: (i) MoF’in taahhüt ve desteği - bu tür projeler, sadece muhasebe sistemi 
reformu yerine, kamu harcama yönetimi (PEM) sistemi reform girişimleri olarak çerçevelenebilir (MoF ve donör 
kuruluşlarındaki üst düzey karar vericiler bununla daha hazla ilgilidir); (ii) proje ile politikaya dayalı kredilendirme 
gereksinimleri arasındaki bağlantılar daha sonra kurulabilir; (iii) proje yöneticisi, bürokrasi içinde iyi tanınan ve 
yeterli finansal ve idari yetkilere sahip, fonksiyonel bir birimin üst düzey yöneticilerinden biri olmalıdır; ve (iv) 
temel fonksiyonların yetkililerinden oluşan bir çekirdek ekip, daha sonra değişim sürecinde aktif rol oynamak 
üzere, sistemin tasarımında yer almalıdır. Kurumsal ve politik ekonomi sorunlarını çözmek daha zordur, ve teknik 
konuların çözümüne kıyasla daha fazla zaman alır. Son olarak, mali yönetim süreçlerinin reformu, sistem tasarımı 
için baz alınmalıdır. 

Kaynak: Ali Hashim [PIFRA I ve II (P036015 ve P076872) uygulamalarının devam eden gözetimine dayalı olarak] 
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Gelecekteki projelere yararı olabilecek neler öğrendik? 

 
Tamamlanmış ve devam eden MYBS projelerinin gözden geçirilmesine dayanarak, MYBS 
reformların uygulanması sırasında proje ekipleri ve yöneticilerin özel ilgisini hak eden bir dizi 
'öğrenilen ders' ortaya çıkmıştır. Bunlar, MYBS önkoşulları, öneriler ve varılan sonuçların 
açıklamaları ile birlikte aşağıda özetlenmiştir. 

29. Bulgular 

MYBS çözümleri ‘kompleks sistemler’ olarak kabul edilebilir.43 Bu tür bilişim sistemleri 
‘organize komplekslik’ sergilerler, ve esas güçlük, ülke çapında dağıtık operasyonları 
destekleyecek sınırlı sayıda birbirine bağlı KMY fonksiyonlarını, merkezi bir sistem aracılığı ile 
entegre etmektir. Science Dergisi'nin karmaşık sistemler hakkındaki özel bir baskısında 
vurgulandığı gibi: "karmaşık sistemler zaman içinde sürekli gelişmeye ve genişlemeye açık 
sistemlerdir" (W. Brian Arthur), ve “karmaşık bir sistem, tasarım veya işlevsel olarak veya her 
iki açıdan birden anlaşılması ve doğrulanması zor sistemlerdir” (Weng, Bhalla ve Iyengar).44 Bu 
nedenle, etkili MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulaması zorlu bir reform sürecidir ve KMY 
gündemi ile ilgili bir dizi fonksiyonel ve teknik gereksinimleri karşılamak için ülkeye özgü 
çözümlerin geliştirilmesini gerektirir. 

Nispeten küçük (94 proje) mevcut veri setine dayanarak, MYBS çözümlerinin gözlenen 
özellikleri, korelasyonlar veya neden-sonuç ilişkilerinin açıklanması için yeterli olmayabilir. 
Bununla birlikte, MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulanması üzerine 1984 yılından beri elde 
edilen deneyimlere dayalı olarak bir dizi yararlı sonuç çıkarılabilir. Bunlar aşağıda sunulmuştur: 

1. Projeyi üstlenen yetkililerin politik taahhütleri ve sahiplenmesi önemlidir 

Dünya Bankası, hükümetin üst düzey liderlerinin MYBS reformu için güçlü ilgi ve 
taahhütleri ile birlikte, gerekirse herhangi bir özveride bulunmaya hazır olduklarını 
bildirmelerini sağlamalıdır. Ayrıca, açık bir hedef MYBS tamamlanma tarihi proje 
uygulamasının başında ilan edilmeli, ve en üst düzeyde yakından izlenmelidir. 

Liderliğin bir başka önemli yönü de tutarlılıktır. MYBS projelerinde liderlerin ilk heyecan ve 
taahhütleri, projelerin uygulanması sırasında genellikle azalmakta veya kaybolmaktadır. Bu 
tür bürokratik zorluklar, sadece uygulama liderlerinin proje boyunca konumlarını korumasını 
değil, yeni uygulanan reformların liderlerin döneminin ötesinde de sürekliliğini sağlamak 
için uygun teşviklerin var olmasını gerektirir. Birkaç kişinin kişisel taahhüdüne ve kendini 
adamasına dayalı reform riski, MYBS projelerinde çok daha yüksektir. Ülke ihtiyaçları 
belirlenirken, uzun vadeli bir sahiplenme ve katılım ile ilgili önlemler alınması zorunludur. 

                                                           
43 Bir kompleks sistem, yeni (emergent) davranışlara yol açmak için doğrusal olmayan biçimde etkileşen farklı 

yapıda bileşenlerden oluşan bir yapıdır. Yeni davranışların belirmesi (emergence), kompleks sistem ve 
modellerin, çok sayıda  nispeten basit etkileşimlerden ortaya çıkma şeklidir (Wikipedia). 

44 Science Dergisi, Vol. 284. No. 5411 (1999) “Komplekslik ve Ekonomi” (“Complexity and the Economy”), W. 
Brian Arthur, 2 Nisan 1999: 107-109. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.sciencemag.org/content/vol284/issue5411/


64    Mali Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

 

Geniş kapsamlı MYBS projelerinin tamamlanması en az altı veya yedi yıl alabilir, ve 
genellikle bu dönemde en az bir seçim süreci vardır. Seçimler, yeni hükümetlerin üst düzey 
yönetici pozisyonları ve önceliklerindeki değişiklikler nedeniyle bu tür KMY reform 
projeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, liderlerin ilk aşamadaki 
taahhütlerinin sürekliliği, KMY kuruluşlarının iş süreçleri ve kültüründe gerekli 
değişikliklerin proje süresi içinde tamamlanası için çok önemlidir. Ayrıca, projenin 
uygulanması sırasında danışmanlık desteği ve ilerlemenin izlenmesinde tutarlılık ve 
sürekliliği sağlamak için, Dünya Bankası ekiplerinde sık sık değişikliklerden kaçınılmalıdır. 

2. Başarı, proje için yeterli ölçüde hazırlık yapılmasına bağlıdır 

Hazırlık aşamasında MYBS projelerinin tasarımı için daha uzun zaman ayrılmasıyla, tüm 
bileşenlerin iyice değerlendirilmesi ve potansiyel olarak daha kısa bir uygulama süresi daha 
büyük olasılık haline gelir. Gerçekçi fonksiyonel ve teknik ihtiyaçların, maliyet/zaman 
tahminlerinin ve ihale/ödeme planlarının (taslak ihale dokümanları ile birlikte) geliştirilmesi, 
DB Yönetim Kurulu onayından önce tamamlanmalıdır. 

3. MYBS aktivitelerinin öncelikleri ve sıralamasına dikkat edilmelidir 

MYBS reform aktivitelerinin sıralama ve öncelikleri için uygulama öncesinde 
kullanılabilecek hazır bir reçete yoktur, ancak bazı yararlı yol gösterici ilkeler vardır. KMY 
reformları için önkoşulların yeterince değerlendirildiği ve zamana bağlı bir eylem planına 
göre reform çalışmalarının gerçekçi olarak belirlendiği MYBS projeleri, nispeten daha kısa 
sürede daha etkili çözümler üretme eğilimindedir. Temel KMY fonksiyonlarının hızlı bir 
değerlendirmesi (örneğin MYBS Anketi), ya da hazırlık aşamasında veya daha önce 
tamamlanmış, daha kapsamlı bir inceleme (örneğin PEFA değerlendirmesi), MYBS 
projelerinin performansını artırmak için kilit aktivitelerin önceliklerinin ve sıralamasının 
ülkeye özgü koşullara göre belirlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Güçlü bir mali 
yönetimin kritik yönleri olarak, iyi standartlara dayalı bir muhasebe mimarisi mevcut veya 
tasarlanmış olmalı, ve hükümet içinde yeterli MYBS denetim kabiliyeti bulunmalıdır. Genel 
olarak, kademeli bir yaklaşımla önce bütçe uygulama ve raporlama işlevlerinin otomasyonu 
için bir temel kayıt işleme ve muhasebe sistemi geliştirilmesi, bunu takiben diğer alanlarda 
geliştirmeler yapılması önerilir. 

4. Sürecin başlarından itibaren kurumsal kapasite oluşturmaya odaklanmak gerekir  

Hükümet yetkililerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, genellikle reform hedefleri 
doğrultusunda başarılı MYBS çözümleri geliştirilmesini etkileyen en önemli faktörlerden 
biridir. Ancak, kısmen belirli bir ülke içinde mevcut kamu sektörü ücret ve teşvik yapılarının 
farklı özellikleri yüzünden, kapasitesinin iyileştirilmesi aynı zamanda karmaşık bir sorundur. 
Hükümet yetkililerinin görevlerini gerçekleştirmek için dış danışmanların aşırı kullanımından 
kaçınılmalıdır (özellikle düşük kapasiteli ortamlarda), ve anahtar KMY kuruluşları, bilişim 
sistemleri aracılığıyla tüm günlük operasyonları yürütme sorumluluğunu alabilmek için, 
MYBS projelerinin hazırlık aşamasından başlayan bir kapasite geliştirme planına sahip 
olmalıdır.  
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5. MYBS uygulaması müstakil bir projeyi gerektirecek kadar komplekstir 

Kamu sektörü reformlarının çok sayıda ilgisiz bileşeni olan daha geniş bir grubu yerine, 
yalnızca uygulanması zor bir görev olan MYBS çözümleri üzerine odaklanan projeler 
genellikle daha iyi sonuçlar verir. MYBS uygulaması, tamamen önemli KMY reform 
hedeflerine kilitlenmiş özel bir proje ekibi ve ülke yetkililerini gerektirecek kadar 
karmaşıktır. Büyük bir MYBS bileşeninin daha geniş bir kamu sektörü reformu projesi içine 
gömülmesinden, ya da iddialı entegre KMY aktivitelerinden kaçınılmalıdır. 

6. MYBS çözümünün türü uygulama sürecini etkiler 

Ağırlıklı olarak Dünya Bankası kaynakları ile tasarlanıp ve uygulanan geniş kapsamlı MYBS 
projeleri (Tip 1), tamamlanan projelerin çoğunluğunu (55 32) oluşturmaktadır. Bu projelerin 
yarısı (16), ülke çapında geniş kapsamlı bilişim çözümleridir. Kalan yarısı, daha sonra arka 
arkaya uygulanan projelerle genişletilen merkezi sistemlerle sonuçlanmıştır. Bu farklı 
yaklaşımlar, ağırlıklı olarak daha önce açıklanan bölgesel özellikler yüzündendir. Ancak, 
genel olarak, geniş kapsamlı MYBS projeleri diğer kategorilere göre daha başarılı olmuştur. 

7. Dünya Bankası ekibinde bir BT uzmanının olması önemlidir 

Banka ekibinde bir BT uzmanının yer alması, MYBS projelerinin tasarım, satınalma, ve 
uygulama aşamalarında yararlı olabileceği gibi, tutarlı ve iyi kaliteli tavsiyelerde bulunulması 
ve projelerin performansının artırılması için kurumsal hafızanın birikimine katkıda 
bulunabilir. Banka görev ekiplerinin, istenen işlevsellik ve teknolojik altyapının zamanında 
geliştirilmesini sağlamak ve yolsuzluk risklerini en aza indirmek için, tüm MYBS BT 
çözümlerinin tasarım ve uygulamasını yakından gözlemesi ve denetlemesi beklenmektedir. 
Bu bakımdan, BT ve kamu sektörü uzmanlarının, projenin başlangıç aşamasından itibaren, 
satınalma ve mali yönetim uzmanları ile koordinasyon içinde, çok yakın çalışması gerekir. 

8. İhale paketlerinin toplam sayısı ve karmaşıklığı proje süresini etkiler 

Tüm MYBS BT çözümleri, eğer dikkatli tasarlanmışlarsa, bir veya iki Uluslararası Rekabetçi 
İhale (ICB) paketi ile geliştirilebilir. Tek/iki aşamalı ICB süreçleri sırasıyla, en az 12 ila 18 
ay sürebilir. Bu nedenle, az sayıda ihale paketi olması, MYBS projelerinin nispeten daha kısa 
sürede tamamlanmasına yol açabilir. Ayrıca, proje hazırlık aşamasında taslak ICB 
belgelerinin geliştirilmesi, projenin uygulanması sırasında ihale aşamasının toplam süresini 
önemli ölçüde azaltabilir. MYBS BT çözümlerinin uygulanmasında sık kullanılan çeşitli 
ihale seçenekleri, ihale paketleri tasarımını geliştirmek için önerilerle birlikte, Ek 4'te 
özetlenmiştir. 

9. MYBS projeleri, son aşamalarda tamamlanan büyük BT sözleşmeleri yüzünden proje 
kaynaklarının daha geç kullanımına neden olur 

Geniş kapsamlı MYBS projelerinde, düşük ödeme oranları (% 10'dan az) uygulamanın ilk 
aşamalarında normaldir. Erken aşamalardaki nispeten yüksek ödeme oranları, sadece MYBS 
bilişim çözümlerinin sınırlı uluslararası bir ihale veya doğrudan sözleşme yoluyla 
geliştirildiği acil destek operasyonlarında görülebilir. Kapsamlı MYBS projelerinde ödemeler 
sözleşme imzalanmasından sonra artış eğilimindedir, ve ödemelerin büyük kısmı genellikle 
projelerin son yılı içinde, yaygınlaştırma ve operasyonel kabul aşamalarında yapılır. 
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10. Proje hazırlama sürecinde BT ile ilgili riskler iyi analiz edilmelidir 

Genel olarak, kamu sektörü faaliyetleri ve karar verme sürecinde düzgün Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri çözümlerinin kullanımının kamu yönetimini iyileştirdiğini kabul edilir. BT 
çözümleri, yolsuzluk ve diğer risklerin algılanması ve azaltılması için etkin bir şekilde 
kullanılabileceği gibi, aynı zamanda yeni tip yolsuzluk uygulamaları için de fırsatlar 
sağlayabileceği not edilmelidir. 

Büyük ölçekli (ve pahalı) MYBS BT çözümlerinin, iç ve dış kontrol mekanizmaları yetersiz 
ve yükümlülüklerin zayıf olduğu bir ortamda uygulanması, yolsuzluk ihtimalini artırabilir. 
Bilişim sistemlerinin yüksek riskli bir ortamda satın alımı, yakın takip ve uygun kontrol 
mekanizmaları gerektirir. Tüm bilgi güvenliği ve sistem yönetimi endişeleri dikkate alınmış 
olsa bile, operasyonel bilgi sistemleri ve veri tabanlarının güvenilirliğinin, bağımsız bir 
gözetim kuruluşu ve yetkin BT ekipleri tarafından garanti edilmesi gerekir. 

MYBS BT çözümlerinin maliyet tahmini, kilit ‘tasarım parametrelerinin’ (toplam eşzamanlı 
ya da web tabanlı kullanıcı sayısı, bağlanacak ofis veya düğüm noktası sayısı, sunucu 
performans kriterleri, yeterli ağ bağlantı kapasitesi, vb.) ayrıntılı bir analizine ve temel 
‘sistem gereksinimlerine’ göre (MYBS uygulama yazılım kabiliyetleri, iş yükü tahminleri, 
veri depolama ve işlem gerçekleştirme süreleri, vb.), proje hazırlık sürecinde dikkatlice 
yapılmalıdır. Bu gibi tasarım parametrelerinin ve sistem gereksinimlerinin belirlenmediği 
durumlarda, proje hazırlıkları sırasında gerçekçi bir maliyet tahmini yapılması mümkün 
değildir. Başlangıçtaki bu gibi belirsizlikler, MYBS BT çözümleri için nispeten geniş hata 
paylarının kabul edilmesine, ve sonuçta market değerlerinin çok üstünde BT çözümleri 
geliştirilmesine neden olur. Bu nedenle, aşırı maliyet riskini azaltmak ve kaynakların 
uygunsuz kullanımını önlemek için, ilk maliyet tahminleri, MYBS Veri Tabanı ve diğer 
kaynaklar kullanılarak, daha önce benzer projelerde uygulanan diğer BT çözümlerinin gerçek 
maliyetleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. 

Adil rekabeti sağlamak için, Banka ve ilgili ülkenin proje ekip üyeleri, özellikle ihale 
aşamasında ve sözleşmelerinin uygulanması sırasında istekliler/tedarikçiler ile olan 
etkileşimlerinde de dikkatli olmalıdır. Bu önemli unsurların bazıları, Proje Yönetme 
Kılavuzu (POM) hazırlanması sırasında, tüm proje ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları 
tanımlanırken ve Değerlendirme Komiteleri ve Proje Uygulama Biriminden beklentilerinin 
açıklığa kavuşturulması sırasında ele alınabilir. Değerlendirme Komitelerinin oluşumu ve 
belirlenen yetkililer, konu uzmanlarının teknik önerilerin değerlendirmesinde görev alması ve 
kilit proje ekibi üyeleri ile yöneticilerin önerilen tüm çözümler hakkında yazılı görüş 
vermelerinin sağlanması açılarından, Banka ekipleri tarafından gözden geçirilmelidir. 
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30. Önkoşullar 

Nispeten başarılı tamamlanan MYBS projelerin çoğunda, BT çözümlerinin başarılı bir şekilde 
uygulanması için gerekli ortamın hazırlanmasına yeterli derecede bir odaklanma görülebilir. Bu 
ortamın temel unsurları, sistem geliştirme ve yaygınlaştırma aşamalarında olası sorunları 
azaltmak için MYBS çözüm sağlayıcıları ile sözleşme imzalanmadan önce büyük ölçüde 
tamamlanması beklenen 'MYBS önkoşulları' olarak ifade edilebilir. Bu önkoşullar, MYBS 
çözümlerinin tasarım ve uygulaması ile ilgili bir dizi teknik not ve çalışma belgesinde de (Ek 1) 
vurgulanır. Tabii ki, ülkeye özgü ortam bu önkoşulların uygulama öncesi ne ölçüde yerine 
getirilmesi gerektiğini etkileyecektir, ve bu nedenle de herhangi bir değerlendirmede, bir derece 
öznellik olacaktır. Tamamlanmış/devam eden projelerde görülebilen en önemli MYBS 
önkoşullarından bazıları (Ek 2'de sunulan kontrol listesi ve MYBS Anketinde de ayrıca yer 
almaktadır), aşağıda üç grupta (fonksiyonel, teknik ve insan kaynakları) listelenmiştir: 

Fonksiyonel yönden 

1. Bütçe sınıflandırmasının iyileştirilmesi/geliştirilmesi 

MYBS projelerin çoğunda, standart yıllık bütçeleme sürecini desteklemenin yanı sıra, 
MTBF/MTEF, program esaslı bütçeleme veya kamu yatırım yönetimine geçiş sürecinde, 
bütçe sınıflandırmasının çeşitli bölümlerinin (ekonomik, fonksiyonel, program/aktivite, idari, 
vb.) iyileştirilmesi/geliştirilmesi için önemli bir süre gerekebilir. Bu iyileştirmelerin, MYBS 
yazılım geliştirme süreci başlamadan önce (ideal olarak MYBS çözüm sunucuları ile 
sözleşme imzalanmadan önce) büyük ölçüde tamamlanması gerekir. 

2. Bütçe sınıflandırması ile uyumlu, birleştirilmiş hesap planı 

Herhangi bir MYBS geliştirme çabasından önce, bütçe sınıflandırması (BC) ile 
entegre/uyumlu bir birleşik hesap planının (CoA) varlığı, en az çaba ve en fazla esneklikle 
tüm işlemleri kayıt edebilme ve raporlamak için uygulama yazılımının potansiyelinden tam 
olarak yararlanmak açısından çok önemlidir. CoA genellikle, BC ekonomik bölümünün bir 
alt kümesi olarak geliştirilir. Ayrıca, birleşik bir CoA, farklı muhasebe ihtiyaçlarını (merkezi 
düzeyde nakit bazlı, ve harcama birimlerinde tahakkuk esaslı) desteklemek için tasarlanabilir. 

3. Hazine Tek Hesabı işlemlerinin iyileştirilmesi 

Ülkeye özgü koşullara göre (yönetmelik ve elektronik ödeme sistemi düzenlemeleri, vb.) tek 
Hazine Tek Hesabını (HTH veya TSA) uygulamanın değişik yolları vardır. Birçok ülkede, 
merkezi HTH operasyonları, günlük nakit girişinin izlenmesi ve bütçe uygulaması sırasında 
nakit yönetiminin etkinliğini artırmak için tercih edilir. Bilgi sisteminin temel modülleri, 
operasyonel verimliliği ve nakit tahmin ve kaynak yönetimi uygulamalarını geliştirmek için, 
bankacılık sistemi ve kurulu EPS operasyonları ile doğrudan ve güvenli bağlantılara 
dayanacağı için, MYBS çözümleri uygulanmasından önce güvenilir bir HTH altyapısı 
kurulması gerekir. 

4. Taahhüt kontrol ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi 

Düzgün tasarlanmış MYBS çözümleri, tüm taahhütlerin kaydı (cari harcamalar, tekrarlayan 
harcamalar, sözleşmelerden doğan taahhütler, vb.), yükümlülüklerin izlenmesi ve nakit 
yönetimine yararlı geri bildirim için son derece etkin araçlar sağlayabilir. Bu nedenle, MYBS 
tasarımında uygun taahhüt kontrol ve izleme mekanizmalarının varlığı ve ilgili bilgi 
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sistemleri ile gerekli bağlantıların (satınalma, varlık yönetimi, HRMIS/bordro) MYBS 
yazılım geliştirme sürecinden önce kurulması, gerekli yeteneklerin MYBS uygulaması 
sırasında geliştirilmesini sağlamak için çok önemlidir. 

5. Nakit yönetim fonksiyonunun/biriminin kurulması 

MYBS çözümleri içinde etkin bir nakit yönetimi modülünün geliştirilmesi, uygulama 
yazılımı geliştirilmesinden önce var olması gereken birkaç kritik faktöre (yasal/kurumsal 
çerçeve, eğitimli nakit yönetim biriminin varlığı, ilgili KMY bilgi sistemleri ile bağlantılar, 
güvenilir HTH altyapısı, vb.) bağlıdır. 

Teknik yönden 

6. Ülke çapında güvenli bir iletişim ağı altyapısının kurulması 

Çağdaş MYBS çözümleri çoğunlukla web tabanlı sistemler olduğundan, herhangi bir MYBS 
uygulamasından önce en önemli teknik önkoşul, güvenilir bir ülke çapında ağın varlığıdır. 
Genellikle, MYBS modüllerinin iç kullanıcıları (bakanlıklar, bölge/il ofisleri, denetçiler, 
parlamento, vb.) herhangi bir kamusal ağ altyapısı üzerine kurulabilen bir güvenli sanal özel 
ağ (Virtual Private Network veya VPN) kanalıyla merkezi web tabanlı uygulamalara 
bağlanırlar. MYBS dış kullanıcıları (bakanlıkların harcama birimleri, yerel yönetimler, 
belediyeler) ve çıkar grupları (vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum örgütleri, uluslararası 
kuruluşlar) için, MYBS kaynakları/yeteneklerine yetkili erişim sağlamak için bir web portalı 
geliştirilir. Dünya Bankası, genellikle gerekli ağ bağlantılarının kurulabilmesi için ağ 
donanımlarının tedarik ve kurulumunu destekler. Ancak, hükümetin MYBS çözüm 
sağlayıcıları ile ICB sözleşmeleri imzalamadan önce, ülke çapında mevcut ağ altyapısı 
üzerinde, fiziksel ağ bağlantılarının kurulması için katkıda bulunması beklenir. 

7. Sistem/veri merkezlerinin hazırlanması 

MYBS uygulanması için BT sözleşmeleri imzalanmadan önce, Ana Sistem Merkezi (Main 
System Center veya MSC) ve İş Sürekliliği Merkezi (Business Continuity Center veya BCC) 
(veya MSC’nin bir kopyası olarak, Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center 
veya DRC)) tesislerinin rehabilitasyon veya inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış olmalıdır. 
İlgili kamu kuruluşlarının BT uzmanları, kritik sistem yönetimi ve destek yetenekleri 
geliştirmek için bu gibi faaliyetlere aktif olarak katılmalıdır. 

İnsan Kaynakları 

8. KMY kuruluşlarında BT uzmanı çekirdek ekiplerinin varlığı 

Çoğu ülkede, KMY kuruluşlarının BT Birimlerinde çalışan uzmanların toplam sayısı ve 
beceri düzeyleri yetersizdir. Kamu kuruluşları BT ihtiyaçları için dış kaynaklara güvenmek 
eğilimindedir. BT altyapısının kurulması ve sürdürülebilmesi için dış kaynak kullanımı 
gereklidir. Ancak, sistem yönetimi ve bilgi güvenliği görevleri yanı sıra merkezi veri 
tabanlarının güvenilirliğini sağlamak ve kullanıcı erişimini kontrol etmek, uygulayıcı 
kurumun sorumlulukları arasındadır. Bu nedenle, bu görevlere adanmış BT uzmanlarından 
oluşan bir çekirdek ekibin projenin başlangıcında uygulayıcı kurum içinde işe alınması, ve 
temel ICT becerileri üzerine eğitimlerinin, seçilen MYBS çözüm sağlayıcıları ile herhangi bir 
sözleşme imzalanmadan önce tamamlanması gerekir. Bu teknik uzmanlar genelde BT 
Biriminde, veya yetenekli ve tecrübeli bir teknik kadronun varlığını sürdürebilmek için 
gerekli teşviklerle desteklenerek kurulmuş bir Kamu İktisadi İşletmesinde çalışabilir.  
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31. Öneriler 

DB Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim (PREM) Ağı ve Finansal Yönetim (FM) 
birimleri, Kamu Maliyesi Yönetimi (KMY) sistemlerinin modernizasyonunda, özellikle entegre 
MYBS çözümleri için fonksiyonel gereksinimlerin ve teknolojik mimarinin belirlenmesinde, 
geniş deneyime sahiptir. MYBS projelerinde öğrenilen derslere, ve özellikle Banka’nın Avrupa 
ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki deneyimlere dayanarak, MYBS projelerinin tasarım ve 
uygulanmasında temel adımları tanımlamak ve bu yaklaşımı tutarlı bir şekilde 2005 yılından 
itibaren başlatılan bir dizi yeni projede uygulamak için bir girişim olmuştur. MYBS proje 
tasarımı ile ilgilenen görev ekipleri için bir kontrol listesi ve Banka tarafından finanse edilen 
birkaç projelenin tasarımında kullanılan basitleştirilmiş MYBS Anketi Ek 2'de sunulmaktadır. 

Bu bölümde, MYBS çözümlerinin (i) tasarım ve uygulaması, (ii) performans göstergeleri, ve (iii) 
kalite ve güvenilirliği konusunda tavsiyeler yer almaktadır. 

MYBS projelerinin tasarımı ve uygulanması için öneriler 

1. Ülkenin KMY reform gereksinimlerinin belirlenmesi  (Ne? Neden?) 

 Güçlü yönlerin ve olası iyileştirmelerin belirlenmesi için, mevcut kapasite ve 
uygulamaların bir değerlendirmesini yapın (PEFA, MYBS Anketi vb.). 

 Hükümetin önceliklerini ve operasyonel gereksinimleri dikkate alarak, hükümetle birlikte 
bir KMY Reform Stratejisi geliştirilmesine (eğer yoksa) yardımcı olun.  

 KMY reform eylemlerinin Önceliklerini ve Sıralamasını belirleyin. 
 Gerekli süreç ve organizasyon değişiklikleri ile birlikte, KMY kuruluşlarının fonksiyonel 

değerlendirmesini, kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi için önerileri, ve MYBS 
fonksiyonel modüllerinin (iş süreçleri ve bilgi akışları) tanımını kapsayan bir Kavramsal 
Tasarım geliştirin. 

 Gerekirse, özel KMY reform ihtiyaçları için danışmanlık desteği ve eğitim sağlayın. 

2. Ülke gereksinimlerine göre özel çözümler geliştirilmesi  (Nasıl? Nerede? Ne zaman?) 

 Mevcut BT kapasitesini gözden geçirin (COBIT45 veya ITIL46 gibi bir yöntemle). 
 Bir BT Modernizasyon veya e-Devlet Stratejisi geliştirin (eğer yoksa). 
 Kavramsal Tasarımla uyumlu, MYBS işlevsel gereksinimleri, teknoloji mimarisi (ağ 

altyapısı, uygulama yazılımı, merkezi sunucular ve veri depolama, saha donanımı, 
mühendislik sistemleri, güvenlik, sistem/ağ yönetimi ve destek) ve uygulama yöntemini 
tanımlamak için bir Sistem Tasarımı geliştirin. 

 Gerçekçi maliyet/zaman tahminleri ile, ihale/ödeme planları hazırlayın. 
 MYBS BT çözüm sağlayıcıları ile sözleşme imzalanmasından önce tamamlanması 

gereken MYBS önkoşullarını belirleyin. 
 Sistem Tasarımı ile uyumlu olarak tüm BT sistemleri için ayrıntılı Teknik Şartnameler ve 

ilgili ihale paketlerinin dokümanlarını (tek veya iki kademeli ICB) geliştirin. 
 Birlikte çalışabilirlik standartlarına uyum ve ortak kaynakları paylaşmak için e-Devlet 

girişimleri ve diğer büyük ölçekli kamu BT projeleri ile koordinasyonu sağlayın. 
                                                           
45 COBIT: Control Objectives for Information and related Technology 
46 ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit
http://www.itil-officialsite.com/
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3. Projenin etkinlikle yürütülebilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi (Kim?) 

 Tüm paydaş grupların kilit yöneticilerinden oluşan bir Proje Yönetim Grubu (PYG) 
kurun. Proje hazırlama ve uygulama için kurumsal kapasitenin oluşması/güçlendirilmesi 
için uygulayıcı kurumun organizasyon yapısı içinde (eğer mümkünse, mevcut ülke 
sistemlerine dayalı) bir Proje Uygulama Birimi (PUB) oluşturun. PUB ekibinin, PMG 
için idari işlerde ve ihalelerde destek sağlaması beklenmektedir. 

 Temel kabiliyetler için ülke sistemlerinin kullanımını özendirin: (a) büyük ölçekli yatırım 
projelerinin koordinasyon ve idaresi; (b) finansal yönetim, muhasebe, raporlama, 
denetim; ve (c) satınalma (eğer ülke standartları, Banka kuralları ile uyumlu ise). 

 Yönetim Kurulu onayından önce, taslak ToR (danışmanların seçimi) ve ICB belgelerini 
(MYBS BT çözümleri tedarik ve kurulumu için teknik şartnameler) hazırlamaya çalışın. 

 Proje uygulamasının, ihale süreçlerinin ve finansal yönetimin İzlenme ve 
Değerlendirmesi (Monitoring and Evaluation veya M&E) için mekanizmalar (anketler, 
olgunluk çerçevesi, vb.) oluşturun. Projenin başarı göstergelerini açıkça tanımlayın. 

 Kapasite geliştirme ve değişim yönetimi için temel faaliyetleri tasarlayın. 

Eylemlerin tipik öncelikleri ve sıralamasını, her aşamanın beklenen süresi ile birlikte vurgulayan, 
yukarıdaki adımların bir grafik sunumu, Şekil 32'de bulunabilir. Bu aşamaların, ideal olarak 18-
24 ay içinde, MYBS projelerin hazırlanması sırasında çoğunlukla tamamlanması beklenir. 
MYBS çözümlerinin ihale aşaması başlatılmadan önce, proje onayı ve yürürlüğe giriş dönemleri 
ile birlikte, gereken süre toplam olarak en az yaklaşık 2-3 yıl olabilir. Ancak, uygulama risklerini 
en aza indirmek için, gerçekçi bir proje tasarlamak ve kapasite geliştirme ile danışmanlık destek 
faaliyetlerini erken aşamalarda başlatmak son derece önemlidir. Birçok MYBS projesi, proje 
yürürlüğe girene kadar hazırlık faaliyetleri finanse etmek için Proje Hazırlama Avansı (PPA) ya 
da donör hibelerinden yararlanmaktadır. 

Biten/devam eden ECA MYBS projelerinin bir özeti Ek 10’da sunulmuştur. Bu bölümde 
anlatılan MYBS tasarım ve uygulama yaklaşımı, çeşitli ECA projelerinin (Ukrayna, Gürcistan, 
Moldova) yanı sıra, 2005 yılından bu yana devam eden projelerin (Kırgız Cumhuriyeti, 
Tacikistan) tasarım metodolojisinin doğrulanması için kullanılmıştır. Grafiğin alt kısmı, ECA 
bölgesinde geliştirilen T/F bilişim sistemlerinin çoğu ile ilgili olduğundan, bilgi teknolojisindeki 
ilerlemeleri (web yeniliklerindeki kilometre taşları), e-Devlet girişimlerinin genel eğilimi ile 
birlikte, eAvrupa programının evrimini vurgulayarak, sunar. 

MYBS projelerin hazırlanması sırasında geliştirilmesi beklenen önemli tasarım dokümanları 
Şekil 33’te gösterilmiştir. İhale planı (PP) ile bileşen aktiviteleri arasındaki bağlantı (Şekil 34) 
PAD içinde açıkça belirtilmelidir. MYBS tasarımını basitleştirmek ve uygulama sırasında iş 
yükünü en aza indirmek için, benzer aktivitelerin aynı bileşen altında birleştirmesi her zaman 
tavsiye edilir. Örneğin, danışmanlık desteği, kapasite geliştirme ve eğitim, tek bir bileşen altında 
toplanabilir, ve MYBS uygulaması, başka bir bileşene ayrılabilir. Ayrıca, her bir aktivite benzeri 
teknik yardım ve eğitim ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde tasarlanabilir (çok parçalı faaliyetlerin 
izlenmesi ve PP ile bağlantısı zordur). Her bir ihale paketinin, bu aktivitelerin bir veya birkaçını 
kapsaması beklenir. Her aktivitenin ayrı bir ihale paketine bağlanması, proje tasarımını 
basitleştirmek için iyi bir fikirdir. Bu aynı zamanda, maliyet tahminleri, finansman ihtiyaçları ve 
ödeme planı ile ilgili hesaplamaların basitleştirilmesine de yardımcı olur. Bir ihale paketi birden 
fazla aktivite ile ilgili olduğunda, proje kaynaklarının yönetimi ve sonuçların/çıktıların izlenmesi, 
artan karmaşıklık nedeniyle daha zorlaşır. 
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Sekil 32: MYBS tasarım ve uygulama yaklaşımı 
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• KMY Reform Stratejisi 
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Şekil 33: Projeye hazırlık sürecinde oluşturulan tipik MYBS tasarım dokümanları 

 

 

Şekil 34: Proje aktivitelerinin ihale planı ile bağlantısı 
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Performans göstergeleriyle ilgili öneriler 

Tamamlanan projelerin sonuçları izleme çerçevesinde yer alan MYBS ile ilgili göstergelerin 
ortalama sayısı yaklaşık üçtür - bu sayı 1 (Brezilya Kamu Sektörü Yönetimi Projesi) ile 19 (Gana 
Kamu Mali Yönetimi Teknik Yardım Projesi) arasında değişen geniş bir yelpazededir. 

 UDD (PAD) içinde yer alan göstergelerin nicelik ve niteliklerinin incelenmesinden 
anlaşılacağı gibi, Hazine ve MYBS projelerinin kamu mali yönetimine etkisinin daha iyi 
ölçülebilmesi için daha anlamlı göstergelerin geliştirilmesi gereklidir.  

PAD ve ICR göstergelerinin çoğu aslında projelerin başarısını anlamlı bir şekilde 
ölçememektedir (kısmen, MYBS çözümlerinin KMY üzerindeki gerçek etkisini ölçebilmek için 
proje bittikten sonra birkaç bütçe döngüsü yaşanması gerektiği için). Bunun yerine, bu 
göstergeler aktivitelerden beklenen taahhütleri (finansal yönetimin otomasyonu, gibi) veya çıktı 
ölçümlerini yansıtmaktadır. Bu yüzden aslında çok azı etki göstergesi ya da bazal veri sağlar. 
Birçok projenin PAD dokümanında, daha sonra vazgeçilen, veya yeniden yapılanma ya da 
uzatma sırasında yeniden belirlenen göstergeler içermektedir. Bu bulgular, bu tür endişeleri 
belirten BDG (IEG) ve Kalite Değerlendirme Grubu (QAG) raporları ile tutarsız değildir. 

Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (PEFA) değerlendirmelerinde yer alan bazı performans 
göstergeleri, MYBS projeleri için sağlam performans göstergeleri geliştirmek için özellikle 
gelecek vaat eden bir yön çizmektedir. 2006 yılı Mayıs ayında başlatılan PEFA Performans 
Ölçüm Çerçevesi, PEFA girişimi tarafından geliştirilen bir gösterge tabanlı değerlendirme 
aracıdır. PEFA çerçevesi birçok ülkede uygulanmıştır ve hazırlanan raporlar KMY sistemlerinin 
çeşitli boyutlarının performansı hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir (32 devam eden MYBS 
projesinin 7’sinde kullanılan PEFA göstergeleri Ek 8 - Tablo 19’a bakınız). 

 PEFA göstergelerini reformları uygulamak için gereken ortamın değerlendirilmesinde, 
hatta genişletildiği takdirde ileride KMY bilişim sistemlerinin operasyonel durumunu 
ölçebilmede, bir araç olarak düşünebilirsiniz. 

Göstergelere ek olarak, hedefleri, ara sonuçları ve ilgili göstergeleri arasında açık bağlantılar 
olan geniş kapsamlı bir sonuç çerçevesi, projedeki ilerlemeyi ve son etkisini ölçmek için yararlı 
bir kılavuzdur. Örnek bir proje geliştirme hedefi (PDO) ile birlikte, bununla ilgili üç bileşen 
(KMY fonksiyonları geliştirilmesi, bir MYBS çözümünün tasarım ve uygulaması, ve kapasite 
geliştirme) için ara sonuçlar Ek 8 - Tablo 20’de sunulmuştur. Örnek sonuç göstergeleri 
çerçevenin her seviyesinde ayrı ayrı yer almaktadır. 
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MYBS BT çözümlerinin kalite ve güvenilirliğini artırmak için öneriler 
Yeni MYBS (FMIS) projeleri, teknolojideki gelişmelerden faydalanarak yolsuzluk riskini en aza 
indirmek ve sistemlerin güvenilirliğini artırmak için, bilgi kalitesi ve güvenliğine daha iyi 
odaklanarak tasarlanmaktadır. Ülke çapında yüksek hızlı iletişim ağları üzerinde çalışabilen 
merkezi web-tabanlı bilişim çözümlerinin yaygın kullanımı, 2000'li yılların başından itibaren 
MYBS BT çözümlerinin performansına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. MYBS projeleri, 
mevcut hazır ticari yazılım paketlerinin kamu sektörünün ihtiyaçlarına daha uyumlu hale gelmesi 
(bazı özelleştirmeler sonrası), kamu sektöründe açık kaynak kodlu yazılımların daha geniş 
kullanımı ve artan donanım performansından da yararlanmıştır. Bu faktörlere ek olarak, KMY iş 
süreçlerinin basitleştirilmesi ve destekleyici bir yasal çerçevenin var olması, ülkelerin 
teknolojideki gelişmelerden etkin biçimde yararlanması için gereklidir. 

Bilgi sistemlerinin güvenilirliği, maliyet etkinliği ve denetime açıklığını geliştirmek için MYBS 
projelerinde kullanılabilecek araçların bazıları aşağıda listelenmiştir: 

1. Tüm kamu ödemelerinde Elektronik Ödeme Sisteminin (EPS) kullanımı 

Son on yıl içinde gelişmekte olan birçok ülkede, tüm devlet ödemelerinin ülke çapında 
bankacılık sistemleri kanalıyla doğrudan alıcıların banka hesaplarına yapılması için 
Elektronik Ödeme Sistemleri (EPS) ile entegre web tabanlı T/F sistemlerinin kullanımına 
eğilim, yaygın bir uygulama olarak gözlenmektedir. 

2. Tüm finansal işlemlerde sayısal/elektronik imzadan faydalanma  

Tüm mali işlemler ve kurumlar arası süreçlerde sayısal/elektronik imza kullanılması, ve 
hazine/muhasebe ofislerinde elle yürütülen çek düzenleme işlemleri ve nakit ödemelerin 
ortadan kaldırılması, birçok modern T/F sisteminde gözlenen diğer standart uygulamalar 
arasındadır (bazı ECA ülkelerinin KMY uygulamalarındaki EPS ve Sayısal İmza (DS) 
kullanım seviyesinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan bir anket için Ek 3'e bakınız). 

3. Elektronik kayıt/doküman yönetimi (Electronic Records/Document Management) 

MYBS çözümlerinin bir parçası olarak uygun elektronik kayıt yönetimi araçlarının 
kullanımına da ilgi duyulmaktadır. Son yıllarda bu alanda bazı rehberlik çalışmaları ortaya 
çıkmış olup (AB, Uluslararası Kayıt Yönetimi Vakfı), yeni MYBS projelerinde, denetim 
izleri ve diğer veri tabanı bütünlüğü kontrolleri yanında, kayıt yönetimi için gerekli 
kabiliyetler yer almaktadır. 

4. Bütçe uygulama sonuçları ve performansının her ay Internet üzerinden yayınlanması 

Bütçe uygulama sonuçları ve performansının her ay düzenli olarak yayınlanması amacıyla, 
zamanında güncelleme yapılabilmesi açısından güvenilir bir KMY veri tabanına dinamik 
bağlantılarla geliştirilen web siteleri/portaller, modern T/F sistemlerinin şeffaflık ve 
erişilebilirliğinin önemli bir göstergesi haline gelmektedir. Şili ve Türk MYBS çözümleri, 
güncel ve geçmiş bütçe uygulama performansını sunmak için bu tür dinamik web yayıncılığı 
yeteneklerine sahip olup, diğer ülkelerde de benzer yeteneklerle tasarlanan yeni MYBS 
projeleri vardır. 
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5. Bilişim çözümlerinin birlikte çalışabilirliği ve yeniden kullanımı 

Son on yıl içinde geliştirilen MYBS bilişim çözümlerinin çoğu, birçok ülkede e-Devlet 
girişimlerinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Birlikte çalışabilirlik ve uygulama yazılımı ile 
altyapı unsurlarının yeniden kullanılabilirliği/genişlemesine gereken önemin verilmesi, etkili 
veri alışverişi mekanizmaları geliştirilmesinde ve entegre KMY bilgi sistemlerinin 
sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. 

6. MYBS geliştirme ve proje yönetim çalışmalarının endüstri standartlarına dayalı olması 

Çoğu modern MYBS projesi Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)/Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarına uyum sağlamak için endüstri standartlarına 
göre tasarlanmıştır. Genel olarak, ISO 9001-2001 standardı KMY kuruluşlarında kalite 
güvence sistemlerinin uygulanmasında kullanılır ve çoğu zaman MYBS tedarikçilerinin 
yeterlilik şartlarından biri olarak belirtilir. MYBS tasarım dokümanları, BT çözümlerinin 
geliştirilmesi sırasında seçilen standartlara uyulmasını garanti altın almak için, uygulama 
yazılımı geliştirme, bilgi güvenliği ve diğer teknik gereksinimlerle ilgili bir dizi şartnameyi 
içerir (örneğin, finansal hizmetlerde mesajlaşma için ISO 15022/20022; yazılım yaşam 
döngüsü süreçleri için ISO 12207; süreçlerin değerlendirilmesi için bir çerçeve olarak, 
Yazılım Süreç İyileştirme ve Yeteneği Tayini (SPICE) olarak da bilinen ISO 15504; süreçleri 
ve yaşam döngüsü aşamalarını kapsayan bir Sistem Mühendisliği standardı olarak ISO 
15288; bilgi güvenliği için ISO 27002). 

7. KMY uygulamalarında Ücretsiz Açık Kaynaklı Yazılım (FLOSS) kullanımı 

Son olarak, MYBS uygulamaları geliştirme maliyeti ve karmaşıklığını azaltmak, ve yeniden 
kullanılabilirliği/bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmek için ücretsiz/serbest 
açık kaynak kodlu yazılım (Free/Libre Open-Source Software veya FLOSS) çözümlerinin 
kullanımına ilgi gittikçe artmaktadır. 

Son on yıl içinde, 60'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluş, kamu sektöründe açık kaynak 
kodlu çözümlerin kullanımı ile ilgili yaklaşık 275 politika dokümanı geliştirmiştir.47 Bu 
politika girişimlerinin gerekçesi, kamu sektöründe yönetimin bilgi teknolojisi kaynaklarının 
şeffaf ve etkin kullanımı yoluyla iyileştirilmesinin yanı sıra, yeniden kullanılabilir açık 
kaynak kodlu yazılım çözümlerinin mühendislik/ekonomik yararlarıdır. Açık kaynak kodlu 
çözümlerle ilgili girişimlerin büyük bir çoğunluğu (% 70) kabul görmüştür, ve 2008 
ortalarında ilgili çalışmalar başlatılmıştır.48 Bu politikalara uygun iş modelleri geliştirilmiş ve 
açık kaynak kodlu yazılıma dayalı başarılı kamu sektörü çözümleri ortaya çıkmıştır. Önemli 
girişimler arasında, AB (www.osor.eu) ve Latin Amerika (www.softwarepublico.gov.br) açık 
kaynak kodlu yazılım portalları göze çarpmaktadır. 

  

                                                           
47 Açık Kaynak, yazılımın kaynak koduna pratik erişilebilirlik sunan, ve ücretsiz tasarım, geliştirme, ve dağıtım 

olanakları sağlayan bir yaklaşımdır (Wikipedia). 
48 “Kamuda Açık Kaynak Politikaları” (“Government Open Source Policies”), CSIS Raporu, Temmuz 2008. 
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Dünya Bankası ekiplerine yönelik diğer öneriler aşağıda sunulmuştur: 

 MYBS projelerinin tasarım ve uygulaması ile ilgilenen Dünya Bankası birimleri daha 
yoğun işbirliği ve koordinasyon içinde olmalıdır. Proje ekipleri, kompleks kurumsal 
değişiklikleri yönetebilecek pratik deneyime sahip ve kamu sektöründe sonuca odaklı 
yaklaşımı bir bütün olarak kavramış olmalıdır. 

 Bu çalışmada sunulan MYBS BT çözümlerinin maliyeti (toplam ve kullanıcı başına), ile 
ilgili bilgiler, MYBS tasarım hesaplarının kontrolünde yararlı olabilir (maliyetle ilgili 
detaylar MYBS Veri Tabanı içinde yer almaktadır). 

 MYBS uygulama yazılımının geliştirilmesi ile ilgili seçenekler, detaylı bir sistem 
tasarımı ve gerçekçi bir maliyet/yarar analizine dayalı olarak proje hazırlık sürecinde 
belirlenmelidir (toplam sahip olma maliyeti göz önüne alınarak). 

 Hükümet yetkililerinin yerine getirmesi gereken görevler için harici danışmanların aşırı 
ölçüde kullanılmasından sakınılmalıdır (özellikle düşük kapasiteli ortamlarda), ve kilit 
KMY kuruluşları, projenin hazırlık aşamalarından itibaren, tüm önemli günlük işlemleri 
bilişim sistemleri ile yürütme sorumluluğunu üstlenmeyi hedefleyen bir kapasite 
geliştirme planına sahip olmalıdır. 

 Dünya Bankası ekiplerinin, danışman raporları, MYBS tasarım ve maliyet analizleri, 
rekabet analizleri, ihale dokümanları, değerlendirme raporları, sözleşmeler ve önerilen 
değişiklikleri detaylı olarak gözden geçirmesi ve yorumda bulunması, projelerin başarılı 
uygulanmasına önemli katkı yapar.  

 Uygulama ekipleri, özellikle büyük Uluslararası Rekabetçi İhalelerde (ICB) gecikmeleri 
önlemek için tüm ihale aşamalarını yakından takip etmelidir. İhale ilanlarının çabuk ve 
yaygın olarak duyurulması ile, tekliflerin hazırlanması için yeterli zaman verilmesi, 
rekabetin artırılması ve planlanan aktivitelerin zamanında tamamlanması için çok 
önemlidir. 

 BT yönetişim yapısını geliştirmek, ve BT altyapısı, veri tabanı bütünlüğü, ve veri 
güvenliği açısından olası iyileştirmeleri belirlemek üzere, MYBS uygulamalarının öncesi 
ve sonrasında, belirli endüstri standartlarına dayalı bir bilgi ve iletişim teknolojileri 
değerlendirmesi (ya da BT Denetimi) yapılması her zaman tavsiye edilir. 
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32. Sonsöz 

MYBS projelerinin tasarımında ilk adım, çözülebilecek sorunların belirlenmesi, ve öncelikler ve 
olası çözümler üzerinde yetkililerle karşılıklı olarak anlaşmaktır. Gerçekçi çözümler 
geliştirilebilmesi için, politik ekonomi risklerinin değerlendirilmesi ve ülke koşulları ile 
altyapının doğru anlaşılması da önemlidir. Önerilen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanması, 
projenin hazırlık aşamasından başlayarak güven oluşturmaya ve kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Proje faaliyetlerinin düzgün yönetimi için, mali 
yönetim ve ihale konularında problem çözme becerilerinin geliştirilmesi de gereklidir. Son 
olarak, büyük ölçekli KMY bilişim sistemlerinin kullanımı ve sürekliliğini sağlamak için 
bilgisayar okur-yazarlığını geliştirmenin yanında, gerekli teknik kapasitenin varlığı ve 
sürdürülebilirliğini garantilemek, MYBS proje tasarım ve uygulamasının önemli yönleridir. Her 
karmaşık sistem tasarımı ve uygulamasında olduğu gibi, liderlik, işbirliği ve yenilikçi olma, 
MYBS reform sürecinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada, bu tür projelerin tasarım, uygulama ve değerlendirmelerine odaklanılarak, Dünya 
Bankası’nın 1984 ile 2010 arasında MYBS çözümlerinin uygulanmasındaki deneyimi 
sunulmaktadır. Daha önce hazırlanan ön taslak MYBS raporunda (Dorotinsky ve Cho, 2003), 
2002 yılına kadar desteklenen 32 proje üzerinde durulmuş, ve bu projelerin süre, maliyet ve 
performans derecelendirmesine göre başarı ve başarısızlığa etki eden bir dizi faktör 
tanımlanmaya çalışılmıştır. Raporda MYBS proje sonuçları açısından karışık sonuçlar 
belirtilmiştir. Mevcut araştırmada ise, proje bazında veriler kullanılarak ve Dünya Bankası veri 
tabanı ve arşivinde bulunan bilgiye erişim olanaklarının artmasından faydalanılarak, 1984’ten bu 
yana tamamlanmış Hazine/MYBS projelerinin tümü gözden geçirilmektedir. 

Süre, maliyet ve performans derecelendirmelerinin yanı sıra, mevcut çalışma, projenin 
özelliklerini, T/F sistemlerinin kapsam ve maliyetini, bilişim çözümlerini, proje hazırlama 
yaklaşımını, MYBS çözümlerinin tasarım ve uygulanmasında bölgesel farklılıkları ve daha 
önemlisi T/F sistemlerinin operasyonel durumunu da göz önüne almaktadır. Mevcut raporun 
bulgularına göre, tamamlanan MYBS projelerinin % 80’i uzatılmıştır. Ancak, MYBS 
projelerinin % 82’si planlanan bütçeleri içinde tamamlanmış, ve ileride KMY reformları için 
uygun bir temel oluşturacak şekilde, sürdürülebilir ve faydalı bir çözüm ile sonuçlanmıştır. Biten 
55 proje arasında, 49 T/F sistemi (% 89) kısmen veya tamamen faal durumda olup, sonuç elde 
etmek ve sürdürülebilirlik açılarından bu projelerin çoğu teknik ve operasyonel hedeflerine 
ulaşmıştır. 

Öğrenilen derslere dayanılarak ve KMY alanında problem çözümü için sistematik bir yaklaşım 
izlenerek, MYBS projelerinin tasarlanması ve uygulanması için bir metodoloji önerilmektedir. 
Bu yaklaşımın, basit bir anket aracılığıyla anahtar 'tasarım parametrelerinin' netleştirilmesine, ve 
proje tasarımı sırasında 'hangi çözümün, ne gibi bir durumda, hangi soruna uygun 
olabileceğinin' tutarlı olarak belirlenmesine yardımcı olması beklenmektedir. PFM 
koşullarındaki değişikliklerin yanı sıra, teknolojik gelişmelere de paralel olarak, MYBS 
çözümlerinin zaman içinde sürekli gelişip ve genişlemesine rağmen, önerilen metodolojinin yeni 
nesil MYBS çözümlerinin kalite ve güvenilirliğini artırması beklenmektedir. 

MYBS BT çözüm sağlayıcıları ve ülkelerin günümüzde odaklandığı konular arasında, makul bir 
maliyetle temel MYBS ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir açık kaynak kodlu yazılım ve diğer 
yenilikçi çözümler geliştirilmesinin yanı sıra, KMY alanında hesap verilebilirliği ve şeffaflığı 
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artırmak için ortak web yayıncılığı standartları ve formatlarının oluşturulması (örneğin, açık veri 
girişimi) yer almaktadır. Ayrıca, ülkeler arasında ve Dünya Bankası içinde bilgi paylaşımı ve 
etkileşimin geliştirilmesi (uygulama toplulukları ve eş düzeyde öğrenme platformları ile) 
(communities of practice and peer learning platforms), yeni geliştirilen pratikler, yenilikçi 
çözümler ve tamamlayıcı KMY reformlarında önceliklerin belirlenmesi üzerine tartışmaları 
teşvik  ederek MYBS reformları için mevcut zorluklar ve öncelikler konusunda ortak bir anlayış 
geliştirilmesi için çok önemlidir. Son olarak, başarı ve başarısızlığa etki eden unsurları 
vurgulamak için özel sektördeki benzer uygulamalarla karşılaştırmalar sunulmaktadır. 

MYBS projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının, birçok dış etkene de bağlı olduğunu 
belirtmek gerekir. Ülkeye özgü politik ekonomi sorunları, küresel mali krizler veya seçim 
süreçleri sonucu değişebilen bir siyasi ortamın olumsuz etkileri, düzgün hazırlanmış bir projenin 
uygulanmasını önemli biçimde etkileyerek beklenmeyen bir gecikme ya da başarısızlığa neden 
olabilir. 

Bu çalışma, Dünya Bankası projelerinin uygulanmasında belirli yönlerin derinlemesine bir 
incelemesini sunarak literatürdeki bir boşluğu doldurmaya başlamasına rağmen, hala yapılması 
gereken çalışmalar vardır. Özellikle, gelecekteki çalışmalarda aşağıdaki konular araştırılabilir: 

 MYBS’nin devreye girmesinin, farklı ülkelerde kamu mali yönetimine katkısı 
(zamanında raporlama, karar verme süreçlerinde iyileştirme, gibi); 

 Afrika’daki MYBS projelerinde göze çarpan önemli oranda başarısızlık; 

 MYBS ile ilgili harcamaların, toplam yıllık ülke bütçesindeki oranı; 

 Projeler arasında ihale süreçleri ile ilgili tercihlerin karşılaştırması; 

 Bu tür projelerin gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarından alınan dersler; 

 Dünya Bankası politikalarındaki önemli değişiklikler ve/veya teknolojideki gelişmeler ile 
MYBS projelerinin sonuçları arasındaki korelasyon; 

 Bu alanda etkin diğer kalkınma ortaklarının projelerinin veri ve değerlendirmeleri. 

MYBS çözümleri, eğer iyi tasarlanıp uygulanmışlar ve KMY ile ilgili reformlarla 
desteklenmişlerse, harcamaların ve bütçe açıklarının kontrolü ile bütçeleme sürecinde daha fazla 
verimlilik elde edilmesi açılarından hükümetlere yardımcı olabilecek araçlardır. Ancak, MYBS 
çözümleri uygun iç kontrol mekanizmaları ile güçlendirilmezse, dolandırıcılık ve zimmete para 
geçirme fırsatlarını artırabilir. 
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Ek 2 - MYBS projesi tasarlayan ekipler için kontrol listesi 

 
KMY reform ihtiyaçların ve öncelikleri her ülke için farklı olduğundan, kapsamlı bir MYBS 
projesinin (Tip 1) tasarım ve uygulaması zor bir süreçtir. Bu ülkeye özgü koşullara rağmen, 
önemli kurumsal reform ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının  belirlenmesi ve bunlara göre uygun 
fonksiyonel ve teknik çözümlerin tasarımı için tutarlı bir yaklaşım izlenmesi (Bölüm 4'te 
açıklandığı gibi) mümkündür. PEM-PAL Hazine Uygulama Topluluğu (Treasury Community of 
Practice) için geliştirilen T/F Gelişim Çerçevesi üzerinde gösterilen MYBS proje tasarım 
aşamaları Şekil 35’te gösterilmektedir.49 

Şekil 35: Hazine/MYBS Gelişim Çerçevesi üzerinde proje tasarım aşamalarının gösterimi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynı yöntem, kapsamlı MYBS projelerindeki gibi tüm bu adımları kontrol edip, genişleme 
aşamasında tutarlı bir kontrol sağlamak için halen tamamlanmış aşamaları atlayarak, diğer 
MYBS proje türleri için de uygulanabilir (mevcut sistemlerin genişletilmesi, acil teknik yardım 
çözümleri, ve diğer kalkınma ortaklarının desteği ile hükümet tarafından uygulanan sistemlerin 
genişletilmesi). 

T/F sistemlerinin tasarım ve uygulamasında öğrenilen dersler, gelecekteki projelerde bir dizi 
önemli noktayı hatırlatmak için bir kontrol listesi halinde aşağıda sunulmuştur.  
                                                           
49 Kamu Harcama Yönetimi-Eş düzeyde Öğrenme Grubu (Public Expenditure Management-Peer Assisted Learning 

veya PEM-PAL) (2005 yılında kuruldu). 

MYBS Proje Tasarımı 

Uygulama 
Bakım ve 

Destek 

Altyapı 

İzleme ve 
Değerlendirme 

Hazırlıklar 

İhale/Tedarik 

MYBS Tasarımı 

Ve
rim

lil
ik

 

Kaynaklar 

Süre 

 Bütçe tahsisi 
 Teknik kapasite 
 Sistem yönetimi 
 Çağrı merkezi ve yardım 

masası 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

 Sistem geliştirme ve entegrasyon 
 Tam yük testi ve yaygınlaştırma 
 Eğitim ve değişim yönetimi 

 İzleme ve raporlama 
mekanizmaları 

 Proje yönetim kapasitesi 

 Geniş BT çözümleri için 
Uluslararası Rekabetçi İhale 

 Teknik destek ve eğitim 

 Sistem fonksiyonlarının tanımı 
 Detaylı teknik gereksinimler 

 Yasal ve kurumsal çerçeveler 
 Bütçe kapsamı 
 Hazine Tek Hesabı (TSA) 

 KMY reform stratejisi 
 Kurumsal kapasite 
 Ülke çapında iletişim altyapısı 

18 - 36 
ay 

12 - 18 
ay 

18 - 24 
ay Hazine/MYBS Gelişim Çerçevesi 

(PEM-PAL Hazine Uygulama Topluluğu için geliştirildi) 

3 

http://www.pempal.org/
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MYBS Proje Tasarımı için Kontrol Listesi 

# MYBS Proje Tasarımı için Kontroller Proje Hazırlamanın Temel Yönleri 

Ülkenin KMY reform gereksinimlerinin belirlenmesi  (Ne? Neden?) 

1 Mevcut KMY uygulamaları ve kurumsal 
kapasitenin değerlendirmesi 

PEFA değerlendirmesi varsa incele 

KMY ile ilgili diğer değerlendirme/projeleri incele 

2 KMY reformları için kilit aktörleri belirle Kilit KMY aktörleri ile diyalog başlat 

3 KMY reform stratejisi geliştirilmesine yardım KMY stratejisi kilit aktörler tarafından hazırlanmış 

Strateji ile uyumlu bir KMY Eylem Planı var mı? 

4 KMY reform eylemlerinin öncelik ve sırasını 
belirle 

KMY eylemlerinin öncelik ve sıralaması kilit 
aktörlerle birlikte açıklığa kavuşturuldu 

5 KMY reformları için yasal dayanak/yetkinin 
belirlenmesi 

Reformları uygulamak için yasal dayanak/yetki 

6 Politik ekonomi değerlendirmesi  Politik ekonomi & kalk etki risklerinin belirlenmesi  

7 MYBS için Kavramsal Tasarım KMY kuruluşlarının işlevlerinin gözden geçirilmesi 

Eksikliklerin analizi (mevcut/hedeflenen durum) 

İş süreçlerindeki iyileştirmeleri belirle 

Kapasite geliştirme ihtiyaçlarını belirle 

Gereken süreç/yasal değişiklikleri belirle 

Kurumsal/davranışsal değişiklikleri belirle 

Uygulama planını geliştir ve riskleri belirle 

Gereken MYBS fonksiyonel kabiliyetlerini tanımla 

Maliyet/fayda analizi 

8 Acil gereksinimleri karşılamak için proje 
hazırlık döneminde gerekli danışmanlık 
desteği ihtiyaçlarını belirle 

MYBS hazırlık ve uygulama aşamalarındaki Teknik 
Destek (TA) ve eğitim ihtiyaçlarını belirle  

Acil TA/eğitim ihtiyaçları için ToR hazırlanması 

Ülke gereksinimlerine göre özel çözümler geliştirilmesi  (Nasıl? Nerede? Ne zaman?) 

9 Mevcut teknik/BT kapasitesinin incelenmesi BT değerlendirmesi varsa incele (örn. COBIT/ITIL) 

BT okur-yazarlığı ve iş yükü ile ilgili anketler 

10 BT modernizasyonu için kilit aktörleri belir Kilit teknik aktörler ile diyalog başlat 

11 BT Modernizasyonu veya e-Devlet Stratejisi BT Modern Stratejisi kilit aktörler taraf hazırlanmış 

12 Kavramsal Tasarıma dayalı olarak MYBS 
Sistem Tasarımı 

Gerekli MYBS modüllerini belirle 

MYBS ASW modülleri için fonks gerekleri belirle 

MYBS teknoloji mimarisini tanımla 

MYBS iletişim ağının (VPN) tasarımı + bağl noktalar  

MYBS uygulama yazılımı ve ilgili merkezi 
sunucu+veri depolama ihtiyaçlarını tanımla  

MYBS saha donanımı, ağ ekipmanları ve 
mühendislik sistemlerinin gereksinimlerini tanımla  

Ana Sistem Merkezi + Felaket Kurtarma Merkezi  
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# MYBS Proje Tasarımı için Kontroller Proje Hazırlamanın Temel Yönleri 
MYBS Web Portal platformu/kabiliyetlerini tanımla  

Maliyet analizi ve rekabet edebilirlik analizi  

MYBS uygulama + eğitim planlarını geliştir  

MYBS destek ve bakım planlarını geliştir 

Kayıt yönetimi ve iş akış yönetimi ihtiyacını belirle 

Sistem yönetimi + bilgi güvenliği kapasitesini incele 

13 Kilit proje aktiviteleri için gerçekçi bir 
uygulama planı hazırla 

Her aktivite için ihale ve uygulama aşamalarını 
belirle (her kilit aktivite için ayrı bir ihale) 

14 Tüm aktiviteler için gerçekçi maliyet tahmini Her aktiv için gerçekçi girdi + maliyet tahmini hazırla 

15 Tüm aktiviteler için ihale planı & ödeme 
tahminleri hazırla (bire bir) 

İhale planı + her çeyrek yıl için uygulama planı ile 
uyumlu bir ödeme tahmini hazırla 

16 MYBS önkoşullarını belirle 
(BT kontratlarının imzasından önce 
tamamlanması gereken önkoşullar) 

MYBS Kavramsal Tasarım ve Sistem Tasarımı 
dokümanlarını hazırla (KMY reformlarına uygun) 

Bütçe sınıflandırmasını/hesap planını iyileştir 

Hazine Tek Hesabını (TSA) iyileştir/başlat 

Ülke çapında iletişim ağı kurulması 

MB/Kamuda BT kapasitesini iyileştir/yerleştir 

Ana Sistem Mrk + Felaket Kur Mrk kurulumlara hazır 

MB proje ekibinin tüm kilit BT aktivitelerini 
yönlendirecek düzeyde olmasını sağla 

17 MYBS Teknik Şartnamelerini ve ihale (ICB) 
dokümanlarını hazırla 

Tüm BT çözümlerini bir veya iki ICB paketi ile geliştir 
(ASW için iki kademeli; HW için tek kademeli) 

18 Diğer e-Devlet projeleriyle (varsa) koordinasyon İlgili KMY/e-devlet sistem/hizmetleriyle birlikte 
çalışabilirliği ve etkin veri değişimini sağla 

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi (Kim?) 

19 Proje Yönetim Grubunu (PYG) kurulması Kilit aktörler PYG içinde yer alıyor 

20 Proje Uygulama Birimini (PUB)proje sahibi 
kuruluşun bünyesinde oluşturulması 

PUB içinde bir koordinatör, FM uzmanı, satınalma 
uzmanı ve çevirmen var 

21 Proje yönetimi, mali yönetim ve satın alımda 
mümkünse ülke sistemlerini kullanılması 

Büyük prj yönetimi ve koordinasyonunun yanı sıra, 
satınalma ve mali yön için mevcut kapasiteyi incele 

22 İzleme ve değerlendirme (M&E) 
mekanizmaları kurulması 

M&E kabiliyetleri ile uygun izleme ve raporlama 
mekanizmalarının proje boyunca kullanımını sağla 

23 Taslak ihale dokümanlarını Yönetim Kurulu 
onayından önce mümkünse hazırlanması 

Prj yürürlüğe girdikten hemen sonra ihale sürecini 
başlatabilmek için ana ihale dokümanlarını hazırla 

24 KMY reformları için gerçekçi kapasite 
geliştirme ve değişim yönetimi planları hazırla 

Proje onayından sonra başlatılacak kilit kapasite 
geliştirme ve değişim yönetimi aktivitelerini hazırla 

25 T/F sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
için yeterli kaynakların ayrılmasını sağlanması 

 T/F sistemini gelecekte sürdürmek için gerekli insan 
gücü ve mali kaynakların Hük/MB taraf taahhüdü 
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MYBS çözümlerinin tasarlanması ve uygulanması ile ilgilenen ekipler, projenin başlangıç 
aşamasında "Hazine Anketi"’nin50 basitleştirilmiş ve biraz genişletilmiş halinden yararlanmak 
isteyebilirler. Basitleştirilmiş “MYBS Anketi” aşağıda altı ayrı bölümde sunulmuştur: (i) yasal 
ve kurumsal çerçeve; (ii) MYBS operasyonlarının kapsamı; (iii) sistemin işlevleri; (iv) BT 
yetenekleri ve altyapı; (v) teknik destek ihtiyaçları; ve (vi) ilgili proje/faaliyetler. 

MYBS Anket Formu 
Ülke:    __________________________________________________________ 

Hazırlayan (isim + ünvan): __________________________________________________________ 

Tarih:    yyyy / aa / gg 

# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm I - Yasal ve kurumsal çerçeve 

1 Yasal dayanak: Bütçe Yönetimi Kanunu var mı? 
  -  Evet ise, lütfen kanunu ekleyin veya web linkini belirtin: 
                  ___________________________________________ 

    Evet    Hayır 

2   -  Evet ise, kabul tarihi + kanundaki en son değişiklik: 
     Kanun #:  _________________________________________                                        

Kabul tarihi:  yyyy / aa / gg 
Son revizyon:  yyyy / aa / gg 

3   -  Hayır ise, Bütçe Yönetimi ile ilgili düzenleme var mı? 
     İlgili yönetmelik:   __________________________________ 

    Evet    Hayır 
 Onay tarihi:  yyyy / aa / gg 

4 MB Muhasebat merkezi teşkilatı ne zaman kuruldu? 
Lütfen Muh/Hazine organizasyon şemasını ekleyin. 

Kuruluş tar.:  yyyy / aa / gg 

5 MB Muhasebat sorumlulukları: (a) kamu harcama yönetimi?     Evet    Hayır 
  (b) gelirlerin toplanması?     Evet    Hayır 

  (c) nakit yönetimi?     Evet    Hayır 
  (d) menkul kıymet/tahvil ihr.?     Evet    Hayır 
  (e) borç/yardım yönetimi?     Evet    Hayır 
  (f) muhasebe/fin raporlama?     Evet    Hayır 

6 MB Muhasebat ofislerinin toplam sayısı: 
Yorumlar:  __________________________________________ 

Merkezi: ____________ 
Bölgesel: ____________ 
İl/İlçeler: ____________ 

7 MB Muhasebat personelinin toplam sayısı: 
Yorumlar:  __________________________________________ 

Merkezi: ____________ 
Bölgesel: ____________ 
İl/İlçeler: ____________ 

8 MB Muhasebat teknik uzmanlarının toplam sayısı (personel): 
Yorumlar:  __________________________________________ 

Merkezi: ____________ 
Bölgesel: ____________ 
İl/İlçeler: ____________ 

 

                                                           
50 Ali Hashim ve Allister J. Moon, “Hazine Diagnostik Aracı” (“Treasury Diagnostic Toolkit”), Dünya Bankası 

Çalışma Raporu # 19, 2004. 

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/02/02/000090341_20040202093914/Rendered/PDF/277130PAPER0WBWP0no019.pdf
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# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm II - MYBS operasyonlarının kapsamı 

9 Hazine Tek Hesabı (TSA) var mı?      Evet    Hayır 

   -  Evet ise, TSA çalışma yöntemi nedir? 51 
  -  TSA ne zaman kuruldu? 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    İstemci   Muhabir 

Kuruluş tar.:  yyyy / aa / gg 

10 Bütçe Dışı Fonlar (BDF)52 var mı?     Evet    Hayır 
   -  Evet ise, toplam harcama ve gelirlerin yüzdesi olarak BDF: 

Yorumlar:  __________________________________________ 
BDF   _________  % toplam harc 
BDF   _________  % toplam gelir 

11 MB/Muhasebat tarafından yönetilen yıllık bütçe bileşenleri:  
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Merkezi   Bölgesel/Lokal 
    Bütçe Dışı Fonlar (BDF) 

12 Hazine/TSA içinde kapsanan yıllık bütçe bileşenleri:  
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Merkezi   Bölgesel/Lokal 
    Bütçe Dışı Fonlar (BDF) 

13 Orta vadeli bütçe/harcama çerçevesi var mı? 
  -  Evet ise, ne zamandan beri? 

    MTBF    MTEF 
Başlangıç (yıl):  yyyy 

14 Standart (tek düze) Hesap Planı (CoA) var mı? 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Evet    Hayır 

15 Bütçe sınıflaması (BC), hesap planı (CoA) ile uyumlu mu? 
Lütfen BC + CoA veri yapılarını (tüm segmentler+veri uzunlukları) ekleyin 

    Evet    Hayır 

16 MB Muhasebat tarafından kullanılan muhasebe yöntemi 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Nakit    Değ-nakit 
    Değ-tahak    Tahakkuk 

17 Bütçe Kuruluşları tarafından kullanılan muhasebe yöntemi 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Nakit    Değ-nakit 
    Değ-tahak    Tahakkuk 

18 Tamamen operasyonel bir Hazine Sistemi/MYBS53 var mı? 
  -  Evet ise, ne zamandan beri? / Hayır ise, tahmini faaliyet yılı? 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Hazine (T)    MYBS (FMIS) 
Başlangıç:  yyyy / aa / gg 

19 MYBS, tahakkukların yönetimine destek veriyor mu? 
  -  Evet ise, ne zamandan beri? / Hayır ise, tahmini destek yılı? 
Yorumlar:  __________________________________________ 

    Yıllık    Çok yıllı 
Başlangıç: yyyy / aa / gg 

                                                           
51 İstemci (Client) yöntemi: Hazine, Merkez Bankası’na günlük ödeme talepleri gönderir, ve tüm ödemeler 

Elektronik Ödeme Sistemi (EPS) ile yürütüldükten sonra, RTGS/ACH ‘den ayrıntılı günlük ekstreler alınır. 
Muhabir (Correspondent) yöntemi: Hazine, tüm ödemeleri doğrudan, güvenli bir bağlantı üzerinden yürütmek 
üzere EPS sisteminin içinde yer alır, ve ayrıntılı günlük TSA ekstreleri çevrim içi alınabilir. 

52 BDF: İşlemlerin doğrudan MYBS aracılığıyla yürütülmediği bütçe dışı fonlar (extra budgetary funds veya 
EBF)  (örneğin sağlık/sosyal sigorta). BDF genellikle, kendine özgü hesap planı ile bütçe hazırlama ve 
uygulama işlemlerine sahiptir, ve mali hesapların doğruluk ve şeffaflığına zarar verebilir. 

53 MYBS (FMIS): Mali Yönetim Bilgi Sistemi (Financial Management Information System/F) genelde entegre bir 
KMY veri tabanını paylaşan Bütçe Hazırlama (B) ve Uygulama (T) kabiliyetlerini çekirdek modüller olarak 
kapsar. B ve T ayrı sistemler olarak da var olsalar, lütfen bu sistemleri MYBS çözümünün iki temel bileşeni 
olarak kabul edin. Bu ankette, Hazine Sistemi, sadece Bütçe Uygulama Sistemi (T) anlamında kullanılmıştır. 
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# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm III - Sistemin işlevleri 

20 Mevcut KMY sistemlerinin işlevleri. 
 Otomasyona geçmiş işlevlerde, lütfen ilgili BT çözümlerini (yerel 

geliştirilmiş (YGY) veya hazır ticari yazılım (HTY) paketi) listeleyin. 

Lütfen aşağıdakileri belirtin: 
 Sorumlu birim 
 Çalışma yöntemi (elle/otomatik) 

KMY işlevleri Sorumlu birim Elle / Otomatik 

a) Makro Ekonomik Tahminler   

b) Kamu Yatırım Planlaması   

c) Bütçe Hazırlama   

d) Bütçe Uygulama (Hazine) Sistemi   

• Gelir Yönetimi   

• Satınalma / Taahhütler   

• Harcama Yönetimi   

• Nakit / Fon Yönetimi   

• Muhasebe (General Ledger)   

• Finansal Raporlar   

• Varlık / Envanter Yönetimi   

e) İç borç yönetimi   

f) Dış borç ve yardımların yönetimi   

g) Personel (İK) veri tabanı (HRMIS)   

h) Bordro hesapları   

i) Denetime destek   

j) Harcama Birimlerine destek (portal)   

k) MYBS: Veri Ambarı   

l) Diğer (lütfen belirtin): 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm IV - Bilişim Teknolojisi yetenekleri ve altyapı 

MYBS çözümleri için BT altyapısının geliştirilmesi genelde dört ana aktiviteyi içerir: 

 Ülke çapında bir iletişim ağı kurulması (merkez + bölgesel/lokal ofisler). 
 Hazine/MYBS çözümleri için web tabanlı Uygulama Yazılımı (Application Software veya ASW) geliştirilmesi. 
 Web tabanlı platform için gerekli merkezi sunucular, veri depolama üniteleri ve saha donanımının kurulumu. 
 İletişim ağı ekipmanlarının, emniyet/güvenlik sistemlerinin ve sistem yönetimi bileşenlerinin kurulumu. 

Ülke çapında bir iletişim ağı kurulması (genellikle bir Hükümet katkısıdır) BT çözümlerinin uygulanmasında 
ilk aşamadır.  Diğer BT bileşenleri, Dünya Bankası’nın finanse ettiği projelerde Uluslararası Rekabetçi İhale 
(ICB) yöntemiyle tedarik edilip geliştirilir. 

21 Halen mevcut ülke çapında bir iletişim ağı var mı?      Evet    Hayır 

22 İletişim ağlarında servis sağlayıcı kuruluşların bir listesi var mı? 
(kamu veya özel telekom şirketleri) 

    Evet    Hayır 

23 Ülke çapında bir iletişim ağı için olası bağlantı seçeneklerini 
inceleyen bir teknik rapor var mı? (özel hatlar, çevirmeli hatlar, 
ADSL, uydu, fiber optik, vb.)   
  -  Evet ise, lütfen bu ankete ekleyin. 

    Evet    Hayır 

24 Güvenli ülke çapında bir ağ üzerinden bağlanacak tüm merkezi 
ve lokal ofislerin (noktalar) bir listesi var mı? 
  -  Evet ise, lütfen bu ankete ekleyin. 

    Evet    Hayır 

25 Bağlanacak her ofis/nokta için tahmini sistem kullanıcı sayısını 
içeren bir liste var mı? 
  -   Evet ise, lütfen bu ankete ekleyin. 

    Evet    Hayır 

26 Bağlanacak her ofis/nokta için tahmini iş yükü (toplam rapor 
sayısı; yıllık gelir/harcama işlem sayısı; günlük maksimumlar)? 
  -   Evet ise, lütfen bu ankete ekleyin. 

    Evet    Hayır 

27 MB/Muhasebat teşkilat yapısı içinde BT ile ilgili özel bir 
daire/birim var mı? 
  -  Evet ise, lütfen merkez/lokal uzmanların listesini ekleyin. 

    Evet    Hayır 

28 MB/Muhasebat teşkilatında kurum için yazılım geliştirme 
kabiliyeti var mı?  
  -  Evet ise, lütfen programcı sayısı ve uzmanlık alanlarını ekleyin. 

    Evet    Hayır 

29 Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda uzman yerel BT 
firmaları var mı? 
  -  Evet ise, lütfen nitelikli lokal firmaların listesini ekleyin. 

    Evet    Hayır 
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# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm V - Teknik destek ihtiyaçları 

MYBS projelerinin tasarım ve uygulaması sırasında, kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi ve KMY reformları için gerekli çözümlerin 
geliştirilmesine destek amacıyla, bir dizi Teknik Destek (Technical 
Assistance veya TA) hizmeti bireysel danışmanlar veya danışmanlık 
firmaları tarafından sağlanabilir. 

Lütfen MYBS projelerinin tasarım ve 
uygulaması sırasında gerekli TA 
gereksinimlerini belirtin. 

30 KMY reform stratejisi geliştirilmesi     Evet    Hayır 

31 Bütçe reformları için danışmanlık desteği     Evet    Hayır 

32 Kamu harcama yönetimi reformları için danışmanlık desteği     Evet    Hayır 

33 Kamu muhasebe reformları için danışmanlık desteği     Evet    Hayır 

34 KMY kuruluşlarının fonksiyonel değerlendirmesi      Evet    Hayır 

35 KMY yeniden örgütlenmesine ve yeni iş süreçleri geliştirilmesine 
destek 

    Evet    Hayır 

36 Yasal, düzenleyici ve/veya operasyonel çerçeve geliştirilmesine 
destek (rehberler, kurallar, düzenlemeler, kullanım kılavuzları) 

    Evet    Hayır 

37 Bütçe sınıflandırmasında iyileştirmeler/standart hesap planı 
geliştirilmesi için destek 

    Evet    Hayır 

38 Hazine Tek Hesabı (TSA) operasyonları için destek     Evet    Hayır 

39 KMYS fonksiyonel gereklilikleri ve teknoloji mimarisi     Evet    Hayır 

40 MYBS ihale (ICB) dokümanlarının hazırlanması     Evet    Hayır 

41 MYBS BT sözleşmelerinin uygulanması sırasında, MYBS ihale 
koşullarına uygun çözümlerin kontrolü için danışmanlık desteği 

    Evet    Hayır 

42 e-Devlet girişimlerinin gözden geçirilmesi ve diğer BT projeleri ile 
koordinasyon 

    Evet    Hayır 

43 Eğitim programları ve değişim yönetimi aktivitelerinin tasarımı     Evet    Hayır 

44 Proje yönetimine destek     Evet    Hayır 

45 Mali yönetim (FM) ve satınalma kabiliyetlerinin geliştirilmesi     Evet    Hayır 

46 Diğer teknik destek ihtiyaçları: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

    Evet    Hayır 
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# MYBS Anketi Cevaplar 

Bölüm VI - İlgili proje/faaliyetler 

47 T/F sistemi ile ilgili devam eden/biten bir proje var mı? 
Evet ise, lütfen tüm ilgili aktiviteleri, hedef, kapsam, süre, bütçe, 
ve ana çıktıları belirterek listeleyin (Hükümet/donör tarafından 
desteklenen) (lütfen ilgili dokümanları ekleyin): 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

    Evet    Hayır 

48 KMY ile ilgili aktiviteler için bir donör koordinasyon mekanizması 
var mı? 
Evet ise, lütfen özetleyin: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

    Evet    Hayır 

Ekler 

A1 Yasal ve kurumsal çerçeve ile ilgili dokümanlar ekli mi?     Evet    Hayır 

A2 MB/Muhasebat/Hazine organizasyon şeması (merkez ve lokal 
birimlerdeki toplam personel sayısı listesi ile birlikte) ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A3 BC ve CoA veri yapıları (tüm segmentler+veri uzunları) ekli mi?     Evet    Hayır 

A4 Ülke çapında bir iletişim ağı için olası bağlantı seçeneklerini 
inceleyen teknik rapor ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A5 Güvenli ülke çapında bir ağ üzerinden bağlanacak tüm merkezi 
ve lokal ofislerin (noktalar) bir listesi ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A6 Bağlanacak her ofis/nokta için tahmini sistem kullanıcı sayısını 
içeren bir liste ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A7 Bağlanacak her ofis/nokta için tahmini iş yükü (toplam rapor 
sayısı; yıllık gelir/harcama işlem sayısı; günlük maksimumlar) 
listesi ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A8 MB/Muhasebat/Hazine teşkilatındaki BT biriminin organizasyon 
şeması (merkez ve lokal birimlerdeki toplam teknik uzman sayısı 
listesi ile birlikte) ekli mi? 

    Evet    Hayır 

A9 İlgili projelere ait bilgileri içeren dokümanlar ekli mi?     Evet    Hayır 
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Elektronik Ödeme Sistemi (EPS) ve Sayısal İmza (DS) uygulamalarının günlük Hazine/MYBS 
operasyonlarında etkin olarak kullanımına artan ilgi yüzünden, PEM-PAL Hazine Uygulama 
Topluluğu (Treasury Community of Practice veya TCoP) aktiviteleri kapsamında, Moldova’nın 
başkenti Kişinev’de 2010 yılının Mayıs ayında bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Bu TCoP çalıştayı için hazırlanan iki anket formu, katılan 14 ECA ülkesinde Hazine/MYBS 
operasyonlarında EPS ve DS kullanımını önemli yönlerini vurgulamak için aşağıda sunulmuştur 
(AL, AM, AZ, GE, KG, KV, KZ, MD, ME, RU, SI, TJ, TR, UZ). Çalıştay sunumları ve anket 
sonuçları PEM-PAL web sitesinde yer almaktadır. EPS ve DS anket formlarındaki terimleri 
açıklayan bazı temel bilgiler bu bölümün sonunda sunulmuştur. 

 
Elektronik Ödeme Sistemleri 

# Elektronik Ödeme Sistemleri (EPS) Cevaplar 

1 Merkez Bankası ile TSA ve EPS operasyonları için bir MoU var mı?     Evet    Hayır 

2 Elektronik ödemelerden sorumlu bir Hazine birimi var mı?     Evet    Hayır 

3 EPS operasyonları için güvenlikli bir ofis ortamı var mı?     Evet    Hayır 

4 EPS biriminde çalışan yetkili ve eğitilmiş MB/Hazine personel 
sayısı: 

Yönetici:  _____________ 
Personel:  _____________ 

5 TSA/EPS operasyonları için güvenli iletişim ağı (VPN) bağlantısı? 
   VPN yazılımı:  _____________________________________ 

    Evet    Hayır 

6 Özel sunucular (tam yedekli ve veri yedekleme çözümlü) var mı?     Evet    Hayır 

7 Alıcılara yapılan ödemeler:  Doğrudan (TSA) veya Dolaylı (ilgili 
kamu kuruluşu veya harcama biriminin banka hesabı üzerinden)? 

    Doğrudan    Dolaylı 

8 Ortalama günlük ödeme sayısı (merkezi ve lokal bütçeler için): Merkez: ____________ 
Bölge/Lokal: ____________ 
Diğer: ____________ 

9 Merkez/lokal bütçeler için günlük ödemelerin EPS kanalı ile 
yapılma oranı (%): 

Merkez: ___________ % 
Bölge/Lokal: ___________ % 
Diğer: ___________ % 

Aşağıdaki sorular, TSA sistemini işleten kuruluşla (Merkez Bankası) birlikte cevaplanabilir 

10 EPS içinde yer alan ticari banka sayısı nedir?   Banka sayısı:  _____________ 

11 TSA sistemine dahil ticari banka sayısı? 
TSA kapsamında yer alan bankaların toplam şube sayısı? 

Banka sayısı:  _____________ 
Şube sayısı:  _____________ 

http://www.pempal.org/event/read/20
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# Elektronik Ödeme Sistemleri (EPS) Cevaplar 

12 Çevrim içi (Internet) bankacılık hizmeti veren ticari banka sayısı? Banka sayısı:  _____________ 

13 Bir yüksek değerli ödemeler sistemi (RTGS)54 var mı?     Evet    Hayır 

14   -  Evet ise, RTGS sisteminin kuruluş tarihi? RTGS kuruluşu:  yyyy / aa / gg 

15   -  Yıllık toplam RTGS işlemi sayısı? RTGS işlem/yıl:  _____________ 

16   -  Yıllık toplam TSA ile ilgili RTGS işlemi sayısı? RTGS TSA işl/yıl:  _____________ 

17   -  Günlük TSA ile ilgili maksimum RTGS işlemi sayısı? RTGS TSA mx/gün:  __________ 

18  Bir düşük değerli ödemeler sistemi (ACH)55 var mı?     Evet    Hayır 

19   -  Evet ise, ACH sisteminin kuruluş tarihi? ACH kuruluşu:  yyyy / aa / gg 

20   -  Yıllık toplam ACH işlemi sayısı? ACH işlem/yıl:  _____________ 

21   -  Yıllık toplam TSA ile ilgili ACH işlemi sayısı? ACH TSA işl/yıl:  _____________ 

22   -  Günlük TSA ile ilgili maksimum ACH işlemi sayısı? ACH TSA mx/gün:  __________ 

23 EPS, TARGET2 56 ile haberleşebilir/uyumlu mu?     Evet    Hayır 

24 EPS, EBA 57 ile haberleşebilir/uyumlu mu?     Evet    Hayır 

25 XML 58 formatında elektronik dosya değişimi mümkün mü? 
   Hayır ise, hangi format:    ______________________________ 

    Evet    Hayır 
 

26 SWIFT 59 platformu ile finansal bilgi değişimi mümkün mü? 
Hayır ise, hangi platform:  _______________________________ 

    Evet    Hayır 
 

27 Yurt içi/uluslararası banka hesap numarasında IBAN 60 kullanımı?     Evet    Hayır 
 

Sayısal İmza 
 

# Sayısal İmza Cevaplar 

1 Sayısal İmza (Digital Signature veya DS) yasası var mı?     Evet    Hayır 

2   Evet ise, kabul tarihi + kanundaki en son değişiklik: 
     Kanun #:  _________________________________________                                        

Kabul tar.:  yyyy / aa / gg 
Son revizyon:  yyyy / aa / gg 

3  Sayısal İmza uygulamasından sorumlu bir kamu kuruluşu var mı? 
  -  Evet ise, İlgili Birim:   _________________________________                                        

    Evet    Hayır 

                                                           
54 RTGS : Gerçek Zamanlı Brüt Takas (Real Time Gross Settlement) sistemi 
55 ACH : Otomatik Takas (Automated Clearinghouse) system 
56 TARGET2 : AB Merkez Bankalarının, Trans-Avrupa Otomatik RTGS Express Transfer (Trans-European 

Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) sistemi 
57 EBA : Euro Bankalar Birliği (Euro-1 takas sistemi; Step-1 sınır ötesi perakende ödemeler; Step-2 pan-Avrupa ACH) 
58 XML : Genişletilebilir Biçimleme Dili (eXtended Markup Language) 
59 SWIFT : Dünya Bankalar arası Mali Telekomünikasyon Derneği (The Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications) 
60 IBAN : Uluslararası Banka Hesabı Numarası (International Bank Account Number) 
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# Sayısal İmza Cevaplar 

4 Bazı Hazine/MYBS uygulamalarında DS kullanımı zorunlu mu?  
  -  Evet ise, hangi  işlemlerde?  ___________________________ 

    Evet    Hayır 

5 Hazine/MYBS işlemlerinde DS kullanan personelin toplam sayısı? DS kullanan pers:  ___________ 

6 DS kullanılan finansal işlemlerin yıllık toplam sayısı? DS işlem/yıl :  ______________ 

Eğer DS ve PKI henüz kamuda veya özel sektörde kullanılmıyorsa, lütfen aşağıdaki soruları atlayın 

7 DS uygulamalarını destekleyen bir PKI 61 altyapısı var mı? 
  -  Evet ise, PKI yazılımı: _________________________________ 

    Evet    Hayır 

8 Sistemde kablosuz PKI desteği var mı?     Evet    Hayır 

9 Ana (root) CA62 merkezi kuruldu mu? 
  -  Evet ise, ana CA merkezinin URL adresi: 
____________________________________________________ 

    Evet    Hayır 

10 Lisanslı CA merkezleri var mı?  
  -  Evet ise, lisanslı CA sayısı:  ____________________________ 

    Evet    Hayır 

11 Özel CA merkezleri var mı?  
  -  Evet ise, özel CA sayısı:  ______________________________ 

    Evet    Hayır 

12 Ana CA tarafından bugüne kadar verilen sertifika sayısı: Kamu sektörü:  _____________ 
Özel sektör:  _____________ 

13 Lisanslı CA tarafından bugüne kadar verilen sertifika sayısı: Kamu sektörü:  _____________ 
Özel sektör:  _____________ 

14 CA kullanılmıyorsa, PKI için ‘güvence’ (trust) sağlayan diğer 
çözümler var mı? 

    Web of Trust   Simple PKI 

    Diğer (belirtin):  ___________ 

15 DS için kullanılan ‘hash’ fonksiyonu nedir? Hash fonks.:  _____________ 

16 Tercih edilen simetrik anahtar teknikleri (3DES, AES, RC5, vb.)? Simetrik:  _____________ 

17 Tercih edilen asimetrik anahtar teknikleri (RSA, ECC, DSS, vb.)? Asimetrik:  _____________ 

18 DS için kullanılan açık anahtar (public key) sertifikalarının 
geçerlilik süresi (yıl): 

Ana CA:  __________  yıl 
Lisanslı CA:  __________  yıl 
Kullanıcı:  __________  yıl 

19 DS için kullanılan açık anahtar sertifikalarının anahtar uzunluğu 
(bit): 

Ana CA:  ___________ bit 
Lisanslı CA:  ___________ bit 
Kullanıcı:  ___________ bit 

 
 

                                                           
61 PKI : Açık Anahtar Altyapısı  (Public Key Infrastructure) 
62 CA : Sertifika Yetkilisi (Certificate Authority) 
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Elektronik Ödeme Sistemleri 

Elektronik Ödeme Sistemleri (Electronic Payment Systems veya EPS) veya Elektronik Fon Transferi (Electronic 
Funds Transfer veya EFT) iki temel sistem üzerinde çalışır (Şekil 36): 

• Takas sisteminde (clearing house system) üyeler arasındaki işlemler kaydedilir.  
• Hesabı kapatma (settlement) sırasında borçlu hesabından alacaklı hesabına para aktarma işlemi yapılır. 

Bu işlem sadece bankalar arasında oluşabilir. Her ülkenin Merkez Bankası, genellikle en üst seviye aracı 
takas kurumu gibi davranır. Hesabı kapatma işlemi brüt olarak (RTGS) hemen gerçekleşebileceği gibi, 
net olarak (ACH) gecikmeli de yapılabilir. 

Gerçek Zamanlı Brüt Takas (Real Time Gross Settlement veya RTGS) sistemleri, para transferinin bir bankadan 
diğerine ‘gerçek zamanlı’ ve ‘brüt’ olarak gerçekleştiği fon transfer sistemleridir. ‘Gerçek zamanlı’ hesap 
kapatma, ödeme işleminde herhangi bir bekleme süresi olmadığını belirtir. İşlemler yapıldığı anda hesap 
kapatılır. ‘Brüt hesap kapatma’, işlemin başka bir işlemle gruplama veya netleştirme yapılmadan, bire bir 
düzenlendiği anlamına gelir. İşlem tamamlandığında ödemeler nihai ve geri dönülemez olur. Likidite ve 
sistemik riskler açısından, yüksek değerli ödeme sistemleri (RTGS) ödemelerin büyük ve zamana duyarlı olması 
nedeniyle, en önemli olanlarıdır. RTGS çözümleri çoğunlukla Merkez Bankaları tarafından uygulanmaktadır. 
Özel sektör takas çözümleri, Bankalar arası Takas Ödeme Sistemi (CHIPS) adında bir RTGS modeli kullanırlar. 

Şekil 36: Merkezi Elektronik Ödeme Sistemi işlemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otomatik Takas (Automated Clearing House veya ACH) sistemi, düşük değerli bir ödeme sistemi olarak 
geliştirilmiştir. ACH büyük hacimli kredi ve banka işlemlerini toplu olarak ve düşük maliyetle işler. ACH kredi 
işlemleri, bordro, emeklilik ve yıllık irat ödemelerini içerir. ACH banka işlemleri, hizmet faturaları, telefon 
faturaları, sigorta primleri gibi tüketici fatura ödemelerini içerir. ACH ağırlıklı olarak Merkez Bankaları 
tarafından işletilmektedir. ACH sistemleri bazı ülkelerde özel sektör tarafından işletilir, ancak Merkez Bankası 
bu işletmelere yetki verir ve denetler. 

Dünya Bankalar arası Mali Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) global bir telekomünikasyon ağıdır. Mali 
kurumlar arasında finansal bilgi değişimi için belirli bir mesaj formatı sağlar. Mesajlar otomatik olarak farklı 
ülkelerdeki yerel elektronik takas sistemleri ile SWIFT arasında kurulan elektronik bağlantılarla geçmektedir. 
Daha yakın zamanlarda, akreditif işlemlerinin Internet üzerinden yapılması ve SWIFTNet ile işten-işe (B2B) 
işlemler için web tabanlı işlevler sunulmasında SWIFT kullanılmıştır.  
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alınması 6 

SWIFT 

<< Hesap özetleri Otomatik 
mutabakat 7 

Onaylanan ödeme 
emri 

Fonlar 
Bilgi 
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Sayısal İmza Nedir? 

Sayısal İmza63 (veya sayısal imza şeması), sayısal mesaj veya dokümanın doğruluğunu ve bütünlüğünü gösteren 
matematiksel bir düzendir. Geçerli bir sayısal imza, mesajın bilinen bir gönderici tarafından oluşturulduğunu ve 
gönderim sırasında değiştirilmediğini alıcısına belirtir. Dijital imzalar, sahtecilik ve evrakta oynama gibi risklerin 
önemli olduğu, yazılım dağıtımı, mali işlemler ve diğer durumlarda yaygın olarak kullanılır (Şekil 37). 

Şekil 37: Bir sayısal imzanın nasıl uygulandığı ve onaylandığının açıklaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayısal imzalanacak mesaj önce, daha sonra imzalanacak kısa bir özet (digest) çıkarmak için karmaşık (hash) 
hale getirilir. Sayısal imzalarda, şifrelemek için kullanılan anahtarın, şifreyi açmak için gerekenden farklı olduğu 
bir çeşit asimetrik kriptografi kullanılır (Rivest, Shamir, Adleman (RSA), Elliptic Curve Cryptography (ECC), Digital 
Signature Standard (DSS), v.b.). Her kullanıcının bir çift kriptografik anahtarı vardır - bir açık anahtar ve bir özel 
anahtar. Açık anahtar geniş olarak dağıtılabilirken, özel anahtar gizli tutulur. Mesajlar alıcının açık anahtarı ile 
şifrelenir, ve sadece ilgili özel anahtarı ile çözülebilir. Anahtarlar matematiksel olarak ilişkilidir, ancak özel 
anahtarı, açık anahtardan üretmek mümkün değildir. 

Elektronik İmza Nedir? 

Elektronik İmza (ES), bir kişinin bir elektronik iletinin içeriğini benimsediğini belirten ve yasal olarak tanınan 
herhangi bir elektronik araçtır. ES uygulamalarının çoğunda, gönderenin kimliği için bir şifreleme güvencesi ve 
alınan metin bütünlüğünü kontrol yoktur. Popüler elektronik imza standartları arasında, Pretty Good Privacy 
(PGP) ve GNU Privacy Guard (GnuPG) tarafından desteklenen OpenPGP, ve Internet Engineering Task Force 
(IETF) tarafından geliştirilen bazı Güvenli/Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları (S/MIME) standartları vardır. 

Sayısal imzalar, sık sık elektronik imza uygulamalarında kullanılır, ancak tüm elektronik imzalar (bkz. Şekil 38), 
sayısal imza kullanmaz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği64 üyeleri de dahil olmak üzere bazı 
ülkelerde, elektronik imza hukuki bir öneme sahiptir. Ancak, elektronik imza ile ilgili yasalar, bunların sayısal 
kriptografik imzalar olup olmadığını her zaman açıklığa kavuşturmamaktadır. 
 

                                                           
63 Wikipedia: Sayısal İmza (Digital Signature) 
64 EU: Elektronik İmza için Topluluk Çerçevesi (Community Framework for Electronic Signatures) 

İmzalayan özel 
anahtarı ile 
Hash şifrele 

İmzalayan açık 
anahtarı ile 

Hash şifreyi aç 

Hash 
fonks 101100110101 

Hash 

111010100011 
İmza Sertifika 

Veriye 
ekle 

Sayısal imzalı veri 

Sayısal imzalı veri 

111010100011 
İmza 

101100110101 

Hash 

Veri 

Hash 
fonks 

101100110101 

Hash 

? 
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Eğer hash dizileri eşitse, 
imza geçerlidir. 

İmzalama Doğrulama 

http://en.wikipedia.org/wiki/digital_signature
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24118_en.htm


98    Mali Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Şekil 38: Elektronik ve sayısal imzanın karşılaştırması 

 
ES / DS Elektronik İmza Sayısal İmza 

Kavram 

Tanımlayıcı olarak elektronik veri 
 
 

Asimetrik şifreleme / şifre çözme 
yöntemi kullanarak sayısal imza 

 
 
 

Sorun Yeniden kullanılabilir Yeniden kullanımı olanaksız 

 
Sahteciliğe önlem Özel anahtar olmadan sayısal imzalı bir belge düzenleyemezsiniz 

Değişikliğe önlem Özel anahtar olmadan sayısal imzalı bir belgeyi değiştiremezsiniz 

Kimlik doğrulama Özel anahtarın sahibi belgenin yapımcısıdır 

Yeniden kullanılamaz “A” belgesinin sayısal imzası “B” belgesinin imzası yerine geçemez 

İnkâr edilemez Özel anahtarın sahibinin imzaladığı reddedilemez 

(Şifreleme/çözme tipi: RSA, DSS (Digital Signature Standard), ESIGN, Schnorr, KCDSA) 

Kaynak: Kore’de Elektronik Ödeme Sistemi (Electronic Payment System in S.Korea) 

 
Açık Anahtar Altyapısı Nedir? 

Açık Anahtar Altyapısı (Public Key Infrastructure veya PKI)65, açık ortamlarda güvenli elektronik iletişim ve 
işlemler için 'güvence' sağlamak amacıyla açık anahtar sertifikaları yaratmak, yönetmek, dağıtmak, kullanmak, 
saklamak ve geri almak için gerekli, donanım, yazılım, insan, politikalar ve prosedürler bütünüdür (Şekil 39). Her 
kullanıcı için, kullanıcı kimliği, açık anahtar, bunların bağı, geçerlilik şartları ve diğer özellikler, CA tarafından 
verilen dijital sertifikalarda sahtesi yapılamaz şekilde düzenlenir. Temel PKI bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

• Sertifika Yetkilisi (CA): Sayısal sertifikaları üretir (yani, insanların açık anahtarı ve kimlik bilgilerini, 
kendi özel anahtarı ile imzalar). Kullanıcı kimliği her CA etki alanı içinde benzersiz olmalıdır. 

• Kayıt Yetkilisi (RA): Kimliği doğrular ve o kimliğin açık anahtarı ile bağını kurar. 
• Doğrulama Yetkilisi (VA) veya Rehber (Directory): CA tarafından üretilen belirli bir sertifikanın hala 

geçerli olup olmadığını onaylar (örneğin, kayıp ya da gizliliği ihlal edilmiş özel anahtarlar, ya da içindeki 
bilginin değişikliği). 

• İstemci Yazılımı: Açık ve özel anahtar çiftlerini üretir. 

PKI şu özellikleri sağlar: 

• Sayısal sertifikaların kullanımı ile güçlü kimlik doğrulama. 
• Şifreleme kullanılarak gizlilik ve veri bütünlüğü. 
• Sayısal imza kullanımı ile belgenin özel imza sahibi tarafından imzalandığının reddedilememesi. 

PKI uygulamalarında, kuruluşlar kurum içi ihtiyaçlar için bağımsız PKI sistemleri (build) satın alabilecekleri gibi, 
dışarıdan entegre bir PKI platformu (buy) da seçebilirler. 

PKI çözümleri, e-posta mesajları, belgeler, uygulamalara kullanıcı erişimi, güvenli iletişim ve Mobil İmza için 
(mobil imzalar, bir cep telefonu kullanılarak oluşturulan elektronik imzalardır, ve konumdan bağımsız telekom 
ortamında imza veya sertifikasyon hizmetlerine dayanır), gönderenin kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan 
açık anahtarlar ve bağları sağlar. 

                                                           
65 Wikipedia: Açık anahtar altyapısı (Public Key Infrastructure)  

http://www.pempal.org/data/upload/files/2010/06/electronic_payment_system_in_korea_eng.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/public_key_infrastructure
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Şekil 39: Sayısal imzanın düzenlenmesi için PKI süreçleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmajlar:  jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net 
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Ek 4 - MYBS çözümlerinin uygulamasında ihale seçenekleri 

Dünya Bankası tarafından finanse edilen MYBS projelerinde, Bilişim Teknolojileri (BT) çözümlerinin 
satın alımı için Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB) yöntemi takip edilmektedir. 

Hazine/MYBS (T/F) sistemlerinin teknik çözümleri aşağıdaki BT bileşenlerini içerir: 

[0] Ülke çapında iletişim ağı bağlantılarının kurulması (fiziksel iletişim hatları genellikle devlet 
katkısıdır), 

[1] Tüm MYBS ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çoğunlukla özelleştirilmiş hazır ticari yazılım 
paketleri (COTS) ile yerel olarak geliştirilen yazılım (LDSW) modüllerinin bir kombinasyonu 
olarak, web tabanlı Uygulama Yazılımı (Application Software veya ASW) geliştirilmesi, 

[2] ASW için gereken merkezi sunucular (veri tabanı ve uygulama sunucuları) ile veri depolama 
ünitelerinin kurulumu (ana sistem merkezi ve iş sürekliliği merkezinde), 

[3] Merkezde ve saha ofislerinde standart donanımın kurulumu (sunucular, kullanıcı iş istasyonları 
ve çevre birimleri), and 

[4] Aktif/pasif ağ donanımları, sistem ve kullanıcı yönetimi araçları, ve mühendislik destek 
çözümlerinin kurulumu. 

Projelerin çoğunda, MYBS BT çözümleri ile ilgili ihale (ICB) paketlerinin tasarımında üç değişik 
seçenek göze çarpar: 

Seçenek 1: Tek bir sorumlu çözüm sağlayıcı ile sözleşme (iki kademeli ICB) 

Tüm BT bileşenlerinin [1]+[2]+[3]+[4] uygulanmasını kapsayan bir ICB paketi. 

Seçenek 2: Birbirine BAĞLI iki sözleşme: 
ICB-1: Uygulama yazılımının [1] geliştirilmesi için, önerilen ASW çözümünün gösterilmesini 

(demonstration) de içeren, iki kademeli ICB.  

ICB-2: Tüm donanım ve ağ cihazlarının [2]+[3]+[4] kurulumu için tek kademeli ICB.  
 Bu durumda, bileşen [2] uygulaması, merkezi sunucuların yazılıma uygun olması için 

ASW geliştiricisinin [1] belirleyeceği şartlara bağımlı olduğundan, ICB-2 paketiyle ilgili 
sürecin başlatılmasında bu bağlantıdan ötürü bir gecikme yaşanır. 

Seçenek 3: İki ayrı BAĞIMSIZ sözleşme: 
ICB-1: Uygulama yazılımının geliştirilmesi ve merkezi sunucuların kurulumu [1]+[2] için, 

önerilen ASW çözümünün ve sunucuların gösterilmesini de içeren, iki kademeli ICB. 

ICB-2: Standart saha donanımı, mühendislik destek sistemleri ve ağ ekipmanlarının [3]+[4] 
kurulumu için tek kademeli ICB. 

ECA ülkelerinin biten/devam eden projelerdeki seçimleri aşağıda gösterilmiştir: 

Seçenek 1: Gürcistan (F), Moldova (F), Tacikistan (F) [planlandı] 

Seçenek 2: Arnavutluk (T), Azerbaycan (T), Rusya Federasyonu (T) 

Seçenek 3: Kırgız Cumhuriyeti (T/F), Ukrayna (F) 

Bu ihale seçeneklerinin temel adımları ve bağlantıları Şekil 40’da sunulmuştur.   
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MYBS ihale paketlerinin tasarımını geliştirmek için bazı öneriler aşağıda sunulmuştur: 
 BT uygulamasının zamanı ve karmaşıklığını azaltmak için iki ayrı bağımsız ICB paketi (Seçenek 

3) olması tavsiye edilir. Bir başka olasılık, Hazine/MYBS çözümlerinin iyi tanımlandığı ve 
nispeten küçük ölçekli uygulamalarda Seçenek 1’in kullanılmasıdır. 

 ICB içinde listelenen tüm 'zorunlu’ (‘mandatory’) koşullar, sonunda tüm teklif sahipleri tarafından 
karşılanmalıdır. Teknik değerlendirme/ehliyet ile ilgili şartlar, sadece mevcut zorunlu koşullara artı 
değer katmak için 'arzu edilen' ihtiyaçları tanımlamak ve değerlendirmek gerekirse düşünülmelidir. 

 Teknik gereklerin iyi tanımlandığı MYBS projelerinde, teklif fiyatının azalması için rekabetten 
yararlanmak ve karşılanması zorunlu gereksinimlere uygun iyi kaliteli BT çözümlerinin teslimini 
garanti altına almak için, fiyatın ağırlığı olabildiğince yüksek (% 80 veya daha fazla) tutulmalıdır. 
Zorunlu koşullara ek olarak, bazı isteğe bağlı değeri yüksek teknik gereksinimleri dikkate alma 
gereği varsa, arzu edilen özellikler için teknik değerlendirmenin ağırlığı % 20’ye kadar olabilir. 

 Garanti süresi, T/F sisteminin son kabulünden başlayarak, tüm BT bileşenleri için genelde 3 yıldır. 
Garanti sonrası destek süresi genellikle garanti süresinin sonundan itibaren 2 yıldır. Tedarik ve 
Kurulum (T&K) maliyeti genellikle parça dahil bakımın yanı sıra, ücretsiz destek ve tüm yazılım 
çözümlerinin yükseltmelerini de kapsayacak şekilde tüm BT bileşenleri için garanti süresinin bütün 
maliyetini de kapsar. Çeşitli bileşenlerin birim fiyatlarını açıklığa kavuşturmak için, bu tür detaylar 
teklif fiyatı tablolarında (“Tablo 2.5: Tedarik ve Kurulum Maliyetleri”) yer alabilir. 

 Tekrarlayan Giderlerin (TG) tanımı ihale dokümanında açığa kavuşturulmalıdır. İlave yıllık teknik 
destek, yazılım güncelleme ve buna bağlı donanım kapasite genişletme ihtiyaçları gibi 
‘tekrarlayan’ nitelikte öğeler açıkça belirlenmelidir. İlave kabiliyetler geliştirilmesi gibi hizmetler 
veya sistemin kapsamını genişletmeye gerekebilecek donanım ve/veya kapasite artımı, tekrarlayan 
yapıda değildir. Ayrıca, genellikle bir ağ hizmet sözleşmesi kapsamında devlet bütçesinden 
ödendikleri için, telekom servis ücretleri de MYBS projelerinde TG kapsamına dahil edilmez.  

Unutulmamalıdır ki, tekrarlayan maliyetlerin İhale Dokümanında listelenmesi halinde, "Tablo 2.6: 
Tekrarlanan Giderler" içine yer alan tüm öğelerin, Tedarik ve Kurulum maliyeti ile birlikte 
değerlendirilmesi gerekir, ve bunlar Yüklenicinin sözleşme taahhütlerinin bir parçası olacaktır. 
Banka finansmanı sadece T&K ve garanti giderleri için kullanılabilmekte, TG masrafları ise alıcı 
ülke bütçesinden karşılanmaktadır. Bu gibi durumlarda, gereken TG finansmanı için alıcının açık 
bir taahhüdüne ihtiyaç vardır. Alternatif olarak, Bölüm VI, Madde 7.3’te açıkça belirterek, TG 
ihale kapsamından çıkarılabilir. Bu durumda, Tablo 2.6’da herhangi bir öğeyi belirtmeye gerek 
yoktur ve tekrarlayan maliyetler tekliflerin değerlendirmesi sırasında dikkate alınmaz.  

 MYBS lisans koşulları ICB dokümanındaki Özel Koşullar altında aşağıdaki gibi basitleştirilebilir: 
“Alıcının, belirli rol ve sorumlulukları olan sınırsız sayıda MYBS kullanıcısı tanımlama hakkı olacaktır.  
Ancak, sadece X sistem kullanıcısı, Yüklenicinin sözleşmeye göre sağlayacağı lisansları kullanarak, 
herhangi bir Uygulama Yazılımı modülüne her zaman eşzamanlı (aynı anda) erişim hakkına sahip olacaktır. 
MYBS eşzamanlı kullanıcı lisansları kalıcı (süre sınırsız) olacaktır.  

Alıcı gerekirse ilave eşzamanlı kullanıcı lisansı isteyebilir (Y ilave lisans). İlave eşzamanlı kullanıcı 
lisansları için Tedarikçinin teklifindeki (Tablo 2.5: Tedarik ve Kurulum Maliyeti) belirtilen değerler (birim 
fiyatlar) kullanılacak ve bu isteğe bağlı öğeler için ayrı bir sözleşme imzalanacaktır. 

Web portal, web yayıncılığı, özel/yerel geliştirilen yazılım modülleri, veya web portal üzerinden MYBS 
modüllerine erişim yapan dış kullanıcılar için herhangi bir kullanıcı lisansı ücreti olmayacaktır. KMY 
ihtiyaçları için, web portalından sınırsız sayıda kullanıcıya güvenli yetkili erişim sağlaması gereklidir.
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Şekil 40: MYBS BT çözümlerinin uygulanması için ihale seçenekleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICB-1 ihale dokümanı:  
ASW + Mrk/Sa HW + NW 

ICB-1 ihale süreci 
(iki kademeli ICB) 

Sözleşme imzası 
ICB-1 

Sözleşmenin bitimi 
ICB-1 

Tek bir sorumlu çözüm sağlayıcı ile sözleşme (iki kademeli ICB): tüm MYBS BT bileşenleri 
Moldova 

Gürcistan 

Tacikistan 

1 

3 ICB-1 ihale dokümanı: 
ASW + Merkezi HW 

ICB-1 ihale süreci 
(iki kademeli ICB) 

Sözleşme imzası 
ICB-1 

Sözleşmenin bitimi 
ICB-1 

Ukrayna 

Kırgız Cum. 

İki ayrı bağımsız ICB paketi (ASW ve merkezi sunucular ICB-1 kapsamında) 

ICB-2 ihale dokümanı: 
Saha HW + NW 

ICB-2 ihale süreci 
(tek kademeli ICB) 

Sözleşme imzası 
ICB-2 

Sözleşmenin bitimi 
ICB-2 

2 ICB-1 ihale dokümanı 
hazırlanması: ASW 

ICB-1 ihale süreci 
(iki kademeli ICB) 

Sözleşme imzası 
ICB-1 

Sözleşmenin bitimi 
ICB-1 

Birbirine bağlı iki ICB paketi (merkezi sunucu kapasitelerini, ASW geliştiricisi belirler) 

Merkezi sunucular 
için teknik şartname 

ICB-2 ihale dokümanı: 
Merkez/Saha HW + NW 

ICB-2 ihale süreci 
(tek kademeli ICB) 

Sözleşme imzası 
ICB-2 

Sözleşmenin bitimi 
ICB-2 

Rusya Fed. 

Arnavutluk 

Azerbaycan 

ASW testinden önce, merkezi sunucular ve 
saha HW+NW kurulumu için bekleme süreci… 

Bağlantı yüzünden, ICB-1 ile ICB-2 
arasından en az 9-12 ay boşluk… 
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Ek 5 - Guatemala ve Nikaragua’da MYBS uygulama geliştirme süreçleri 

MYBS çözümleri 10’dan fazla Latin Amerika ülkesinde, önce çekirdek Hazine/MYBS çözümlerinin 
Maliye Bakanlığı (MB) merkez teşkilatında uygulanmasından başlayarak, ve bunun daha sonra yavaş 
yavaş diğer bakanlıklara, ve son olarak da bunların bölge/lokal birimlerine kadar birbirini izleyen 3 veya 
4 proje ile genişletilmesiyle, aşamalı olarak geliştirilmiştir. Guatemala ve Nikaragua’daki bu tür aşamalı 
MYBS geliştirme çabalarını özetlemek için iki örnek ülke çalışması aşağıda sunulmuştur:  

 
Guatemala’da SIAF Geliştirme Aşamaları 

 
Guatemala  

SIAF 
Gelişimi 

SIAF I - Entegre Mali 
Yönetim Projesi 

P007213    1995-1999 

SIAF II - Entegre Mali 
Yönetim Projesi II 

P048657    1997-2002 

SIAF III - Entegre Mali 
Yönetim Projesi III 

P066175    2002-2008 

SIAF III - İlave 
Finansman 

P106993    2009-2011 
KMY işlevleri  SICOIN (Entegre 

Muhasebe Modülü) 
Merkezi Hük için: bütçe 
ödenekleri + hazine + 
muhasebe 

 SICOIN Merkezi Hük 
için: bütçeleme + 
muhasebe + hazine 
 Dağıtık birimlerin ve 
kamu iktisadi kuruluş 
entegrasyonu. 
 SICOIN tüm Merkezi 
Hük birimlerine 
yaygınlaştırıldı. 
 SICOIN bankacılık 
sistemine entegre edildi. 
 Proje Yönetim Sistemi 
(SIGEPRO) 
 Bütçe Hazırlama 
modülünün geliştirilmesi 
ve yaygın kullanımı. 

 Web tabanlı 
platformlara geçiş. 
 SIGES Yönetim Modülü 
taahhüt + gerçekleşen 
harcamaların takibi. 
 SIAFMUNI lokal hük için 
 Boredo (Wage Bill) 
modülü ve Merkezi Hük 
için personel veri tabanı. 
 GUATECOMPRAS kamu 
ihale yönetimi için. 
 SIGES satınalma 
emirlerini kaydeder ve 
alınan malların kaydını 
envanter modülüne iletir. 
 SIAFMUNI belediyelerin 
PEM ihtiyaçları için. 
 SICOIN e dayalı şeffaflık 
portalı. 

 Web tabanlı SICOIN 
entegrasyonu. 
 Bordro (Wage Bill) 
modülü entegrasyonu. 
 GUATECOMPRAS 
elektronik ihaleler 
(kağıtsız). 
 SIGES altyapı 
sözleşme modülünün 
GUATECOMPRAS ile 
uyumu. 
 Lokal hük için web 
platformu (SICOINGL), 
belediyeler için KMY 
çözümleri (kadastro 
harçları, su, elektrik, 
anlaşmazlıklar, 
mükellef cari hesapları) 
 

Diğer 
sistemlerle 
ara yüzler 

 Yok  SIGADE (UNCTAD 
tarafından geliştirilen Dış 
Borç Yönetimi Sistemi 
DMFAS).  
 İç borç, Merkez 
Bankası tarafından 
kurum içi geliştirilen bir 
yazılımla yönetilir. 
 TIN (mükellef ID) 
doğrulaması SAT (Birleşik 
Vergi ve Gümrük İdaresi) 
tarafından yönetilir. 

 SIGADE (Dış Borç 
Yönetimi Sistemi) v5.3 
 SAT TIN doğrulaması 
 SIGES - SICOIN 
 Bordro (Wage Bill) 
SIGES, SICOIN & SAT ile 
bağlantılı 
 GUATECOMPRAS - 
BANCASAT 
 RETENIVA (stopaj KDV 
sistemi) 
 SICOINWEB ile Sağlık 
Bak & kamu iktisadi kur-
dağıtık yön sistemi linki 
 SIAFMUNI - Kontrolör 
Ofisi 

 SICIONGL - SIAFMUNI 
 SEGEPLAN (SNIP) 
Kamu Yatırım Yönetimi 
 Bankacılık sistemi- 
vergi ve belediye harçları 
 Bordro (Wage Bill) - 
Sosyal Güvenlik sistemi 
 SIGES - SAT 
 Merkez Bankası: 
online nakit izleme 
 Hesap bakiyelerinin 
ve tüm kamu 
hesaplarının elektronik 
ekstrelerinin online 
izlenmesi. 
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Guatemala  
SIAF 

Gelişimi 

SIAF I - Entegre Mali 
Yönetim Projesi 

P007213    1995-1999 

SIAF II - Entegre Mali 
Yönetim Projesi II 

P048657    1997-2002 

SIAF III - Entegre Mali 
Yönetim Projesi III 

P066175    2002-2008 

SIAF III - İlave 
Finansman 

P106993    2009-2011 
Kapsam  Tüm bakanlıkları ve 

sekreterlikleri kapsayan 
Merkezi Hükümet 
birimleri 

 Merkezi Hük birimleri  
 Dağıtık ve özerk 
birimler ile KİT’lerin 
sisteme bağlanması 

 Merkezi Hük birimleri  
 Lokal hükümetlerin 
sisteme bağlanması  
 Bordro yönetim 
modülü  

 Önceki aşamaların 
birleşimi + belediye 
şirketleri & finans 
sistemi 
  

Tek Hazine 
Hesabı (STA) 

 1997 yılında Hazine 
Ofisi, Anayasa gereği 
Merkez Bankasında STA 
kanalıyla bir Ortak Fon 
oluşturulması için, 
Merkezi Hük 
birimlerinin ticari banka 
hesaplarını temizleyip 
kapadı.  

 Merkez Bankasında 
STA:  Merkezi Hük gelir 
toplanmasını (hem vergi, 
hem diğer kaynaklar) 
yönetmeye başladı. 
 Ödemeler SAT dan 
alıcıların banka 
hesaplarına  elektronik 
transfer ile yapılıyor. 

 STA konsolidasyonu 
(tüm hesapların kaydı ve 
ticari bankaların tüm 
işlemleri elektronik 
ortamda teslim etmesi) 
 Ödemelerde sayısal 
imza kullanımı 
 Birimler satıcıların 
banka hesaplarına 
elektronik ödemeleri 
onaylayabilir. 

 STA içine kredi ve 
hibelerin eklenmesi. 
 Kredilerden finanse 
edilen sözleşmelerde 
STA dan satıcı 
hesaplarına doğrudan 
ödeme emirleri. 
 

Birleşik 
Hesap Planı 

 Merkezi Hük için 
Birleşik Hesap Planı 
(kavram, tanım ve 
uygulama) 

 Merkezi Hük için 
Birleşik Hesap Planı + 
dağıtık kuruluşlar (bakım 
ve güncelleme)  

 Merkezi Hük, dağıtık 
kuruluşlar ve lokal hük 
için Birleşik Hesap Planı 
(bakım ve güncelleme) 

 Merkezi Hük, dağıtık 
kuruluşlar ve lokal hük 
için Birleşik Hesap Planı 
(Merkezi Hük için yeni 
tasarım ve uygulama) 

Bütçe 
Sınıflandırması 

 Organik Bütçe 
Kanunu (No. 101-97): 
Bütçe sınıflandırması 
program bazında olmalı  
 Yeni Bütçe 
Sınıflandırması 
Kılavuzu: İdari, coğrafi, 
objeler, fonksiyonlar, 
harcama tipi, 
finansman kaynağı, 
gelir ve harcamalar için 
olduğu gibi, objelere 
göre de ekonomik 
segment.   

 Kurumsal hedeflerin 
izlenmesi için fiziksel 
izleme modülünün 
eklenmesi. 
 Metrik sınıflandırma 
modülünün uygulaması. 
 Tüm merkezi ve 
dağıtık kuruluşların 
bütçe hazırlama, 
değişiklik ve 
uygulamaları için Bütçe 
Kılavuzunun kullanımı. 
 Bütçe çeyrek finansal 
programlamasının 
güçlendirilmesi.    

 Bütçe sınıflandırma 
kılavuzunun online 
güncellenmesi 
 Bütçe hedef ve 
gösterge modülünün 
eklenmesi 
 Bütçe sınıflandırması 
IMF 2001 kurallarına göre 
güncellendi 
 Merkezi Hük ve dağıtık 
birimler veri ambarı ile  
yeniden tanımlandı 
(1998’den beri) 
 Öncelikli hükümet 
programlarının başında 
 Çok yıllı bütçe 
hazırlama metodolojisi 

 IMF 2001 ile uyumlu 
idari, fonksiyonel, ve 
obje sınıflandırmasının 
revizyonu. 
 Yeni fonksiyon 
sınıflandırması ve 
harcama matrisinin 
adaptasyonu. 
 Programları, 
birimleri, harcamaları 
ve fonları izlemek için 
dinamik sınıflandırma 
uygulaması. 
 Kamu yatırımları 
modülünün uygulaması. 

Bütçe 
harcamalarının 
kapsamı 

 Merkezi Hük 
harcama kaydı (bütçe, 
hazine ve muhasebe 
işlemleri) 
 Harcama Birimi 
kayıtları (SIAFITO)  
 Kamu tedarikçilerine 
ve personeline Çek ile 
ödeme.  

 %100 Merkezi Hük + 
15 özerk+dağıtık birim 
 Tedarikçi/personele 
ödemelerin %70’i 
elektronik transferle 
 Transferler dahil, 
Merkezi Hük işlemlerinin 
%100’ü kayıtlı 

 SICOINWEB tüm 
birimlerin dağıtık yapıda 
online çalışmasını sağlıyor. 
 Belediyeler için kredi ve 
hibeler SIAFMUNI ve 
SICOINGL kabiliyetlerine 
eklendi. 

 Belediyeler için 
finansal yatırımlar, 
sözleşme kayıt ve 
yönetimi fonksiyonları 
eklendi. 
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Guatemala  
SIAF 

Gelişimi 

SIAF I - Entegre Mali 
Yönetim Projesi 

P007213    1995-1999 

SIAF II - Entegre Mali 
Yönetim Projesi II 

P048657    1997-2002 

SIAF III - Entegre Mali 
Yönetim Projesi III 

P066175    2002-2008 

SIAF III - İlave 
Finansman 

P106993    2009-2011 
Toplanan 
gelirlerin 
kapsamı 

 SAT 1998’de kuruldu. 
Hazine ofisi, tüm vergi 
ve harçları mükellef 
beyanlarına göre 
bankacılık sisteminde 
belirlenmiş hesaplarda 
toplar. 

 Ticari bankalar günlük 
toplanan gelirleri SICOIN 
sist iletir (text dosyası)  
 BANCASAT sistemi 
SAT tarafından vergi 
ödemeleri için kullanılır 
(vergi ödemelerinin 
%70’i web-tabanlı 
BANCASA ile yapılır) 

 Ticari bankalar tüm 
bilgileri XML formatında 
SICOIN sistemine iletir 
(vergi + diğer gelirler).   
 STA nakit akış 
planlaması önemli oranda 
iyileştirildi. 

 Merkez Bankası & 
SICOIN arasında gerçek 
zamanlı hesap tutturma 
 Tüm hesaplar SICOIN 
ile online izlenebilir 
 Hazine ofisi STA 
bakiyelerini günlük 
tahmin edebilir 

Teknolojik 
mimari  

 Merkezi Hük dağıtık 
veri tabanları üzerinde 
istemci-sunucu 
 ORACLE DB ile toplu 
veri konsolidasyon  
 SIAFITO, SYSBASE 
veri tabanına dayalı 
(istemci-sunucu) 

 Merkezi Hük 
birimlerinde dağıtık veri 
tabanları üzerinde 
istemci-sunucu 
 MB tarafından 
merkezde toplu veri 
konsolidasyonu 

 Merkezi Hük için 
tamamen web tabanlı 
mimari 
 Lokal hükümetler için 
dağıtık veri tabanları 
 Bordro ve personel veri 
tabanı için web tabanlı 
sistemler  

 Merkezi Hük için 
tamamen web tabanlı 
mimari 
 Lokal hükümetlere 
merkezi veri tabanı ile 
web tabanlı çözüm 
 Web tabanlı bordro ve 
personel kaydı  

Uygulama 
Yazılımı 
(ASW) 

 Yerel geliştirilen 
yazılım (SW): Oracle 
Developer Suite (ORACLE 
forms, ORACLE report, 
Designer) üzerinde 
 Lokal uygulamalar 
için POWER BUILDER ve 
SYSBASE   

 Yerel geliştirilen SW: 
Developer Suite (ORACLE 
forms, ORACLE report, 
Designer) 
 DB manager: ORACLE 
DB 7.3.4 merkezi 
uygulamalar ve dağıtık 
birimler için 

 Yerel geliştirilen SW:  
.NET Developer Suite. 
Lokal hükümetler için 
MYSQL. 
 DB manager: ORACLE 
merkezi uygulamalar ve 
dağıtık birimler için  
 CRYSTAL reports  

 Yerel geliştirilen SW: 
.NET, Visual Basic, 
ORACLE standart veri 
tabanı yöneticisi. AJAX 
teknolojisi. CRYSTAL 
reports. 

ASW çözüm 
sunucusu 

 SICSYM taraf gelişt 
kurum içi SW; sis yön 
için lokal danışmanlar 

 Lokal + yabancı 
danışm taraf gelişt 
kurum içi yazılım 

 Lokal danışmanlar taraf 
gelişt kurum içi yazılım 

 Lokal danışmanlar 
taraf gelişt kurum içi 
yazılım 

Garanti NA NA NA NA 
Bağlanan 
ofis/nokta 
sayısı 

 SICOIN için 5 pilot 
birim 
 SIAFITO için 40 
Merkezi Hük birimi 

 SICOIN için 45 Merkezi 
Hük birimi 

 396 Merkezi Hük (CG) 
uyg bak, özerk+dağıtık 
birimler (DE), ve KİT’ler. 
 SIAFMUNI ile 326 
belediye bağlantısı  
 SICOINWEB ile 7 
belediye  (büyük olanlar) 

 Hedef: 500 Merkezi 
Hük birimi, özerk + 
dağıtık birim ve KİT’ler. 
 SICOINGL ile 284 
belediye bağlantısı  
 SICOINWEB ile 7 
belediye  (büyük 
olanlar) 

Sistem 
kullanıcı 
Sayısı 

 300 yaklaşık  2,000 yaklaşık  SICOINWEB: 3,636 CG 
 SICOINWEB: 3,874 DE 
 SIGES: 4,093 
 SICOINGL:1,549 
 GUATENOMINAS 
(Bordro): 1,000 
 GUATECOMPRAS 
(Satınalma): 4,000 
 SIAFMUNI: 2,000 
 SICOINGL: 70 

 SICOINWEB: 3,800 CG 
 SICOINWEB: 3,900 DE 
 SIGES: 5,000 
 SICOINGL:1,800 
 GUATENOMINAS 
(Bordro): 1,600 
 GUATECOMPRAS 
(Satınalma):4,500 
 SICOINGL: 2,500 
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Guatemala  
SIAF 

Gelişimi 

SIAF I - Entegre Mali 
Yönetim Projesi 

P007213    1995-1999 

SIAF II - Entegre Mali 
Yönetim Projesi II 

P048657    1997-2002 

SIAF III - Entegre Mali 
Yönetim Projesi III 

P066175    2002-2008 

SIAF III - İlave 
Finansman 

P106993    2009-2011 
Eşzamanlı 
kullanıcı 
sayısı 

 100 yaklaşık  900 yaklaşık  SICOINWEB: 2,200 CG 
 SICOINWEB:  2,100 DE 
 SIGES: 1,300 
 GUATENOMINAS 
(Bordro): 504 
 GUATECOMPRAS 
(Satınalma): 800 
 SICOINGL: 50 

 SICOINWEB: 2,601 CG 
 SICOINWEB: 2,371 DE 
 SIGES: 1,336 
 GUATENOMINAS 
(Bordro): 600 
 GUATECOMPRAS 
(Satınalma): 1,000 
 SICOINGL:1,800 

BT  
Kapasitesi 

 Analist/Progr: 8 
 NW/Telco yön: 1 
 Teknik destek: 2 
 DB yöneticisi: 2 
 Ulusal Direktör: 1 
 Yabancı Danışm: 11  

 Analist/Progr: 20 
 NW/Telco yön: 1 
 Teknik destek: 2 
 DB yöneticisi: 2 
 Ulusal Direktör: 1 
 Yabancı Danışm: 2 

 Analist/Progr: 30 
 NW/Telco yön: 1 
 Teknik destek: 2 
 DB yöneticisi: 2 
 Ulusal Direktör: 1 
 Yabancı Danışm: 1 

 Analist/Progr: 35 
 NW/Telco yön:1 
 Teknik destek: 2 
 DB yöneticisi: 3 
 Ulusal Direktör: 1 
 

BT gözden 
geçirme/ 
Denetim 

 Projenin tuttuğu 
uzman firmaların 
yaptığı, sistemlerin 
operasyonel denetimi 

 Projenin tuttuğu 
uzman firmaların yaptığı, 
sistemlerin operasyonel 
denetimi 

 Projenin tuttuğu uzman 
firmaların yaptığı, 
sistemlerin operasyonel 
denetimi 

 Projenin tuttuğu 
uzman firmaların 
yaptığı, sistemlerin 
operasyonel denetimi 

Tamamlanma 
derecesi 

 Merkezi Hük için 
merkezde uygulama 

 Merkezi Hük tamamı 
için bütçe hazırlama, 
uygulama ve muhasebe 
modülleri 

 Merkezi Hük tamamı, 
dağıtık kuruluşlar, ve lokal 
hük için bütçe hazırlama, 
uygulama ve muhasebe 
modülleri  

 Tüm merkezi ve lokal 
birimler için dağıtık 
yapıda hizmet sunan 
entegre idari ve finansal 
sistem 

İş sürekliliği 
çözümleri 

 Veri tabanı ve 
uygulamaların teyp 
yedekleri Merkez 
Bankasında saklanıyor. 

 Veri tabanı ve 
uygulamaların teyp 
yedekleri Merkez 
Bankasında saklanıyor. 

 Alternatif iş sürekliliği 
merkezi (10 dakika 
aralıklarla kopyalama)  

 Alternatif iş 
sürekliliği merkezi (10 
dakika aralıklarla 
kopyalama) 

Proje hazırlık 
süresi 

13 ay 6 ay 24 ay 12 ay 

Donör fonları Yok Yok Yok Yok 
Proje toplam 
maliyeti ($m) 

10.3 17.5 33.2 20.5 

DB fonları ($m) 9.4 15.7 29.7 20 (14.0 SIAF + 6.0 SAG) 
SIAF BT 
maliyeti ($m) 

5.6 7.6 NA NA 

Hükümet  
fonları ($m) 

0.6 0.3 0.49 0.54 

İhalelerde ort 
süre 

NA NA NA NA 

SIAF BT gelişt 
süresi 

12 ay 6 ay 18 ay 
(01.01.2003-06.30.2004) 

12 ay 
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Nikaragua’da MYBS Çözümlerinin Geliştirilmesi 
 

Nikaragua  
MYBS 

Gelişimi 

IDC - Kurumsal 
Gelişim Kredisi 

P035080    1996 - 1999 

EMTAC - Ekonomik 
Yönetim TA 

P049296    1999-2004 

PSTAC - Kamu Sektörü 
TA Kredisi 

P078891    2004-2009 

Önerilen                     
Proje 

P111795    2010-2014 
KMY işlevleri  Merkezi Bütçe, 

Hazine ve Muhasebe 
yönetimi (Arjantin 
hükümeti tarafından 
sağlanan ücretsiz bir 
uygulamaya dayalı).  
 Geçici bütçe 
hazırlama yeteneği. 

 Merkezi Bütçe, Hazine 
ve Muhasebe yönetimi, 
ve döner sermayeler + 
Harcama Birimi (HB) 
düzeyinde Bütçe 
Hazırlama için, özel 
modül de dahil olmak 
üzere, intranet 
uygulaması. 
 Hazine fonları için 
Bordro yönetimi. 
 Geçici bütçe hazırlama 
yeteneği. 
 

 Merkezi Hükümet 
Bütçesi (HB seviyesinde 
hazırlama ve uygulama,  
MTBF, altyapı proje fiziki 
uygulaması, ve belediye 
transfer uygulaması 
TRANSMUNI) 
 Muhasebe (Yatırım-
Tasarruf Hesabı 
konsolidasyonu dahil) ve 
Hazine yönetimi (fonlar, 
döner sermayeler, 
ödeme planlama, aylık 
nakit planı, ve elektronik 
transferler için 
iyileştirmeler dahil). 
 Dağıtık birimler için 
ayrı uygulama. 

 Merkezi ve lokal 
birimler için tüm KMY 
işlevlerini kapsayan yeni 
MYBS. 

Diğer 
sistemlerle ara 
yüzler 

 Yok  Yok  Kamu Borçları kavram 
tasarımı aşamasında. 
Kamu Yatırımları için 
SNIP tamamen faal.  
 İK Yön Sistemi ve 
Kamu Satınalma (ikisi de 
kısmen faal, elle 
entegre). İç Gelirler 
tamamen faal. 
 Kamu Taşınmaz 
Malları için Varlık Yön 
Sistemi (Merkezi Hük 
tamamen faal). 

 Sistem diğer kamu 
sektörü bilişim sistemleri 
ile tamamen birlikte 
çalışabilir. 

Kapsam  Maliye Bakanlığı 
birimleri 

 Merkezi Hükümet 
kuruluşları 

 Merkezi Hükümet 
kuruluşlarına online 
hizmet, ve dağıtık 
birimlerin işlemlerinin 
sonradan kaydedilmesi. 

 Merkezi Hükümet ve 
her seviyedeki Harcama 
Birimleri. 

Tek Hazine 
Hesabı (STA) 

 Kısmen uygulandı 
(ilk aşamada gelirlerin 
topluca yönetimi) 

 Merkezi Hükümet 
birimlerinin harcamaları 
ve tahsis gelirlerini de 
kapsayan sınırlı 
uygulama. 

 Merkezi Hükümet 
harcamaları için kısmi 
STA ve EFT uygulaması 
(Harcama Birimlerinin 
%20’si) 

 Merkezi Hükümet 
birimlerinin tüm finansal 
işlemleri için STA. 

Birleşik Hesap 
Planı 

 Merkezi Hükümet 
birimleri için tek 
Hesap Planı 
uygulaması. 

 Merkezi Hükümet 
birimleri için tek Hesap 
Planının konsolidasyonu. 

 Merkezi Hükümet 
birimleri için tek Hesap 
Planının konsolidasyonu. 

 Tüm kamu sektörü için 
Birleşik Hesap Planı. 
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Nikaragua  
MYBS 

Gelişimi 

IDC - Kurumsal 
Gelişim Kredisi 

P035080    1996 - 1999 

EMTAC - Ekonomik 
Yönetim TA 

P049296    1999-2004 

PSTAC - Kamu Sektörü 
TA Kredisi 

P078891    2004-2009 

Önerilen                     
Proje 

P111795    2010-2014 
Bütçe 
Sınıflandırması 

 Bütçe 
sınıflandırması, 
kılavuzu ve bütçe 
konsolidasyonu için 
tablolar. 

 Bazı küçük değişiklikler 
dışında bütçe 
sınıflandırması aynen 
kullanılır. 

 MTBF yaklaşımı için 
gerekli konsolidasyonu 
içeren yeni kılavuz ile 
bütçe sınıflandırması 
aynen kullanılır. 

 Tüm kamu sektörünün 
bütçe konsolidasyonu 
için IMF standartları ile 
uyumlu standart bütçe 
sınıflandırması.  

Bütçe 
harcamalarının 
kapsamı 

 Yıllık bütçede yer 
alan Merkezi Hükümet 
harcamalarının 
sonradan kaydı. 

 Yıllık bütçede yer alan 
Merkezi Hükümet 
harcamalarının çevrim 
içi kaydı.  
 Bazı dış kaynaklı 
fonların sonradan kaydı. 

 Yıllık bütçede yer alan 
Merkezi Hükümet 
harcamaları ve dış 
kaynaklı fonların 
tümünün kaydı. 

 Yıllık bütçede yer alan 
Merkezi Hükümet 
harcamalarının çevrim 
içi kaydı. 

Toplanan 
gelirlerin 
kapsamı 

 Tüm cari gelirler 
kapsanıyor. 

 Tüm cari ve ayrılan 
gelirler kapsanıyor. 

 Tüm cari ve ayrılan 
gelirler ile dış hibe ve 
krediler kapsanıyor. 

 Tüm cari ve ayrılan 
gelirler, dağıtık yapıda 
toplanan gelirler ile dış 
hibe ve krediler 
kapsanıyor. 

Teknolojik 
mimari 

 İstemci-sunucu 
platformu 

 Teknoloji platformu 
iyileştirmeleri (web-
emülasyonu) 

 Teknoloji platformu 
iyileştirmeleri (web-
emülasyonu yakında 
terk edilecek) 

 Üç katmanlı web-
tabanlı platform. 

Uygulama 
Yazılımı 
(ASW) 

 Arjantin’den SIDIFF 
sisteminin 
adaptasyonu 
 Yerel geliştirilmiş 
yazılım (SW): Oracle 
RDBMS üzerinde 

 Yerel geliştirilmiş SW 
(Guatemala’dan SIAF 
çözümüne dayalı): 
Internet developer suite, 
Oracle Forms, Oracle 
Report, Designer. 

 SW uygulama 
sunucusu Oracle 8.1, 
veri tabanı Oracle DB 
8.1)  

 Yerel geliştirilmiş SW 
(Internet Developer 
suite, Oracle Forms, 
Jdeveloper, Oracle 
Report Designer). 

 Ayrıca, Eclipse, CVS 
(SW uygulama sunucu 
Oracle 10G, veri tabanı 
Oracle DB 10G)  

 Belli değil. 

ASW çözüm 
sunucusu 

 Uluslararası 
danışmanlık firması ve 
lokal kurum içi 
danışmanlar 

 Uluslararası 
danışmanlık firması ve 
lokal kurum içi 
danışmanlar 

 Çoğunlukla lokal 
kurum içi danışmanlar 
ve az sayıda uluslararası 
danışman  

 Belli değil. 

Bağlanan 
ofis/nokta 
sayısı 

 3 MB Genel 
Müdürlüğü 

 45 Merkezi Hükümet 
kuruluşu 

 76 Merkezi Hükümet 
kuruluşu ve dağıtık 
harcama birimleri  
(Intranet üzerinden 38, 
ve VPN üzerinden 38) 

 150 Merkezi Hükümet 
harcama birimi. 

Sistem 
kullanıcı   
sayısı 

150 1,007 2,832 
(SIGFA 1,204;  SIGFA-A 295; 
SISEC 168;       SNF 126;         
SIBE 435; TRANSMUNI 208; 
SIGFAPRO 324;) 

3,000 

Eşzamanlı 
kullanıcı 
sayısı 

60 300 700 1,500 
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Nikaragua  
MYBS 

Gelişimi 

IDC - Kurumsal 
Gelişim Kredisi 

P035080    1996 - 1999 

EMTAC - Ekonomik 
Yönetim TA 

P049296    1999-2004 

PSTAC - Kamu Sektörü 
TA Kredisi 

P078891    2004-2009 

Önerilen                     
Proje 

P111795    2010-2014 
BT gözden 
geçirme/ 
denetim 

Yapılmadı. Uzman firmalarca 
yapılan sistem denetimi.  

Uzman firmalarca 
yapılan sistem denetimi. 

Uzman firmalarca 
yapılan sistem denetimi 
ve CGR sertifikasyonu. 

İş sürekliliği 
çözümleri 

 Veri tabanı ve 
uygulamaların teyp 
yedeklemesi. 

 Kaydedilen teypler 
bir kasada saklanıyor.   

 Veri tabanı ve 
uygulamaların teyp 
yedeklemesi. 

 Kaydedilen teypler bir 
kasada saklanıyor 
(Hazine ve Merkez 
Bankası). 

 Haftalık bilgi 
güncellemeleri ve teyp 
kayıtları. 

 Merkez Bankası 
teypleri her ay 
güncelleniyor. 

 Veri tabanı ve 
uygulamaların teyp 
yedeklemesi. 

 Kaydedilen teypler bir 
kasada saklanıyor 
(Hazine ve Merkez 
Bankası). 

 Haftalık bilgi 
güncellemeleri ve teyp 
kayıtları. 

 Merkez Bankası 
teypleri her ay 
güncelleniyor. 

 Ana sistem merkezinin 
kopyası olarak görev 
yapan komple 
yedekleme merkezi. 

Proje hazırlık 
süresi 

12 ay 4 ay 11 ay 10 ay 

Proje toplam 
maliyeti ($m) 

28.470 22.100 36.200 10.0 
(tahmini) 

MYBS toplam 
maliyeti ($m) 

4.613 6.357 1.835 NA 
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Ek 6 - IDA ülkelerindeki projeler 

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) fonları bugüne kadar 27 ülkede Mali Yönetim Bilgi 
Sistemleri (MYBS) tasarım ve uygulamasına katkıda bulunmuştur. 2010 yılında güncellenen 
MYBS veri tabanında mevcut verilere göre, 1984 yılından bu yana Hazine Sistemi veya MYBS 
(T/F) çözümleri geliştirilmesi için IDA aracılığıyla finanse edilen 46 yatırım projesi vardır (Tablo 
17). Biten 55 projenin 23’ü IDA ülkelerindedir (12 proje Afrika’da tamamlanmıştır). Benzer 
şekilde, devam eden 32 projenin 23’ü IDA ülkelerinde (Afrika'da 12 aktif proje) yürütülmektedir. 
IDA finansmanının (1,133m USD’nin, 747m dolarlık kısmı) neredeyse % 66’sı Afrika’da 
şimdiye kadar tamamlanan/devam eden MYBS projelerine tahsis edilmiştir (Tablo 18). 

Tablo 17: IDA ülkelerindeki MYBS projelerinin bölgesel dağılımı 

Bölge IDA 
ülkeleri 

T/F prj 
sayısı 

Biten 
projeler 

Süren 
projeler IDA ülkelerinde T/F projelerinin durumu* 

AFR 13 24 12 12 4 FO +  4 PO +  5 IP 
EAP 5 7 1 6 1 FO  +  4 IP 
ECA 3 3 - 3 3 IP 
LCR 3 6 5 1 2 FO  +  1 IP 

MNA 1 1 1 - 1 PO 
SAR 2 5 4 1 2 FO 

Toplam 27 46 23 23 9 FO + 5 PO + 13 IP      27 ülkede 
(*) Durum: Tamamen faal (FO), Kısmen faal (PO), veya Uygulama sürüyor (IP) 

Tablo 18: IDA ülkelerindeki MYBS projeleri için tahsis edilen kaynaklar 

46 MYBS projesi için ayrılan IDA kaynakları 
(1984-2010) 

Biten 
projeler (23) 

Devam eden 
projeler (23) 

Toplam kaynak 
(USD milyon) % Toplam 

MYBS projelerinin toplam maliyeti (USD milyon) 620 1,149 1,769  
DB IDA finansmanı 509 624 1,133 64% 
BT bileşenleri için ayrılan toplam DB kaynakları 227 347 574 33% 
MYBS BT çözümlerine ayrılan DB kaynakları 116 230 346 20% 

 

Bu KMY projeleri, bütçe hazırlama, yürütme ve raporlamadan sorumlu olan merkezi hükümet 
kurumlarında kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. MYBS projeleri, KMY 
reformlarının uygulanmasını desteklemek, şeffaflığı arttırmak ve kamu harcamalarının 
yönetiminde verimliliği sağlamak için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini hedefleyen bilişim 
sistemlerinin tasarım ve geliştirme çalışmalarını finanse etmiştir. 

Burkina Faso, Sierra Leone, Uganda ve Zambiya’da gözlenen KMY uygulamalarındaki 
iyileşmeler ve verimlilik artışları, bu projelerin katkılarına örnek olarak gösterilebilir. Bunlara 
rağmen, kapasite ve altyapı sınırlamaları yeterince dikkate alınmadan iddialı MYBS çözümleri 
geliştirme girişimleri nedeniyle, Afrika MYBS projelerinde başarısızlık oranı en yüksek bölgedir 
(12 tamamlanan projenin dördü herhangi bir operasyonel KMY sistemine yol açamamıştır). 
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Ek 7 - Bölgelere göre proje ödeme profilleri 

 
 
 

Tamamlanan her MYBS projesinin ödeme profili (toplam ödemeler USD olarak ve Dünya Bankası mali 
yıllarının çeyreklerine göre belirtilmiştir), proje yeniden yapılandırma tarihleri ve/veya uzatma süresi ile 
birlikte bu ekte sunulmuştur (kullanılan sembollerin açıklaması için aşağıdaki şablona bakınız). 

Her grafiğin altında yer alan ilave notlar, gecikme, yeniden yapılandırma veya uzatmanın Borçlanan 
Ülke (Brw) veya Dünya Bankası (DB) açısından temel nedenini özetlemektedir. Projenin etkisini 
açıklamak için T/F sisteminin operasyonel durumu da ayrıca belirtilmiştir. 
 
Semboller: 

ECA Ukrayna 
T P049174 Hazine Sistemi Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brw : Prj tasarımında 2001’de değişiklik (T tamamen faal; LDSW) 

 

 
 
 
 
  

 R 
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Afrika 
AFR Burkina Faso 

T P000301 Kamu Kurumsal Gelişim Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : 1997’ye kadar yetersiz prj yönetimi (F faal C+L) 
 

AFR Cape Verde 
F P057998 Kamu Sektörü Ref & Kap Geliştirme Prj - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Prj kapsamındaki değişiklik yüzünden uzatıldı (F uygulanmadı) 
 

AFR Gambiya 
F P057995 Ekonomi Yön için Kapasite Geliştirme Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Gecikme; direnç + DB : İddialı tasarım (F merkezde faal) 
 

AFR Gana 
F P045588   Kamu Mali Yönetimi Teknik Yardım Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB : Yetersiz prj tasarımı; Maliyet aşımı (F uygulanmadı; T pilot) 
 

AFR Kenya 
F P066490 Kamu Sektörü Yönetimi TA Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Yasada değişiklik (F tam faal değil; 3 pilot uygulama) 

AFR Madagaskar 
F P074448 Yönetim & Kurumsal Gelişim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Prj kapsamı değişti; LA değişti; Politik sorun (F merkezde faal) 

 
  

 R 

 R  R 

 R 
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AFR Malavi 

F P001657 Kurumsal Gelişim Projesi - II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Prj kapsamı MTR sonrası azaltıldı; Gecikme (F uygulanmadı) 
 

AFR Malavi 
F P078408 Mali Yön, Şeffaflık ve Sorumluluk Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Prj aktivitelerde değişim (F faal değil; daha sonra değiştirildi) 
 

AFR Nijerya 
F P065301 Ekonomik Yön Kapasite Geliştirme Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümet tam sahiplenmedi (F uygulanması) 
 

AFR Sierra Leone 
F P078613 Kurumsal Reform ve Kapasite Geliştirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Proje aktivitelerinde değişim (F merkezde faal) 
 

AFR Uganda 
F P002975 Ekonomik ve Finansal Yön Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümet tam sahiplenmedi (F tasarlandı, uygulanmadı) 
 

AFR Uganda 
F P044679 İkinci Ekonomik ve Finansal Yön Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Aktivitelerde gecikme (F merkezde faal) 
 

 
  

 R  R 
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AFR Zambiya 
F P050400 Kamu Hizmetleri Kap Geliştirme Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Aktiv gecikme + DB : Donör (GTZ) desteği yok (F uygulanmadı) 
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Doğu Asya ve Pasifik 
EAP Çin 

F P036041 Mali Teknik Destek Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümet önceliklerinde değişme (F merkezde faal) 
 

EAP Endonezya 
T P004019 Muhasebe Geliştirme Projesi - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB : Yetersiz prj tasarımı; T gecikmeli uygulandı (T faal) 
 

EAP Moğolistan 
T P051855 Mali Muhasebe Teknik Destek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Yetersiz prj yönetimi; T için iki başarısız ICB (T faal) 
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Avrupa ve Orta Asya 
ECA Arnavutluk 

T P069939 Kamu İdari Reform Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük sahipl eksik + DB : Yetersiz prj tas (T tam faal değil) 
 

ECA Azerbaycan 
T P066100 Kapasite Geliştirme TA - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük sahipl eksik; Yetersiz prj tas (T pilot uygulama; faal değil) 
 

ECA Macaristan 
F P043446 Kamu Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Artan kaynaklardan faydalanmak için uzatıldı (F faal) 
 

ECA Kazakistan 
T P037960 Hazine Modernizasyon Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : 1997’de başkent değişti; Uzun ICB nedeniyle uzatıldı (T faal) 
 

ECA Slovak Cumhuriyeti 
F P069864 Kamu Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Aktivitelerde değişiklik yüzünden kısa süreli  gecikme (F faal) 
 

ECA Türkiye 
T P035759 Kamu Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB : Kompleks prj tasarımı; kapsam değ (T tam faal; Hük fonlarıyla) 
 

 
  

 R 
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ECA Ukrayna 

T P049174 Hazine Sistemi Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : T tasarımı 2001’de değişti (T tamamen faal; LDSW) 
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Latin Amerika ve Karayipler 
LCR Arjantin 

F P006029 Kamu Sektörü Reform TA Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Kompleks proje tasarımı (F faal) 
 

LCR Bolivya 
T P006160 Kamu Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümet taahhüdünün sürekliliği (T faal) 
 

LCR Bolivya 
T P006189 Kamu Mali Yönetim Projesi - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Kompleks prj; Kamu reorg; yetersiz Hük dest.kap (T faal değil) 
 

LCR Bolivya 
T P040110 Mali Lokal Yönetim & Sorumluluk Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB : Yetersiz prj tasarımı. SIIF, SIGMA ile değiştirildi (T faal) 
 

LCR Brezilya 
T P006394 Kamu Sektörü Yönetim Kredisi Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Kompleks prj tasarımı; Hük ihalesinde gecikme (T faal) 

LCR Brezilya 
F P073294 Mali ve Finansal Yön TA Kredisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Prj kapsamı değişti (F uygulanmadı; BT 
değerlendirmesi sonucunda ertelendi) 

 
  

 R 
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LCR Şili 

T P006669 Kamu Sektörü Yönetimi Projesi - II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Uzayan ihalelerden ötürü gecikme (T genişletildi + faal) 
 

LCR Şili 
F P069259 Kamu Harcama Yönetimi Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Borç yönetimi uygulamasında gecikme (F merkezde  tam faal) 
 

LCR Kolombiya 
F P006889 Kamu Mali Yönetimi Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Aktivitelerde gecikme; yetersiz prj yön kapasitesi (F faal) 
 

LCR Kolombiya 
F P040109 Kamu Mali Yönetimi Projesi - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Kompleks tasarım; Yetersiz prj yön kapasitesi (F pilot 
uygulama; faal değil) 

LCR Ekvator 
F P007071 Kamu Sektörü Yönetimi Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük taahhüdünün yetersizliğinden ötürü gecikme (T + B faal) 
 

LCR Ekvator 
F P007136 Kamuda Modernizasyon TA Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : SIGEF tamamlanması için uzatıldı (F tam faal) 
 

 
  

 R 
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LCR Ekvator 

F P074218 Kamu Sektörü Finansal Yönetim Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümet / tasarım değişikliğinden ötürü gecikme (F faal) 
 

LCR El Salvador 
F P007164 Kamu Sektörü Modernizasyon TA Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Aşırı gecikme; doğal afetler / Hük değişikliği (T merkezde faal) 
 

LCR Guatemala 
F P007213 Entegre Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Gecikme yüzünden prj kapsamı küçültüldü (F merkezde faal) 
 

LCR Guatemala 
F P048657 Entegre Mali Yönetim Projesi - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hükümette yeniden yapılanmadan ötürü gecikme (F 
genişletildi ve faal) 

LCR Honduras 
F P034607 Kamu Sektörü Modernizasyon TA Kredisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük değişiklikleri / prj yürürlüğe gir gecikme (F mrk faal) 
 

LCR Honduras 
F P060785 Ekonomik ve Mali Yönetim Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük öncelikleri/aktiv değiş yüz gecikme (F genişletildi ve faal) 
 

 
  

 R 
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LCR Jamaika 

T P007457 Mali ve Program Yönetimini Geliştirme Prj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB : Yetersiz proje tasarımı / hazırlık ned gecikme (T mrk faal) 
 

LCR Jamaika 
T P007490 Kamu Sektörü Modernizasyon Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Yetersiz kapasite/odaklanma; ihalede gecikme; prj kapsamı 
daraltıldı (T faal) 

LCR Nikaragua 
F P035080 Kurumsal Gelişim Kredisi (IDC) Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : SIGFA uygulamasında kısa süreli gecikme (F faal) 
 

LCR Nikaragua 
F P049296 Ekonomik Yönetim TA Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Değişime direnç; DB : Ekipte sık değişiklik (F genişletildi ve 
faal) 

LCR Nikaragua 
F P078891 Kamu Sektörüne Teknik Destek Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Proje ve SIGFA tasarımında değişiklik  (F genişletildi ve faal) 
 

LCR Venezuela 
F P057601 Kamu Harcama Yönetimi Reformu Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük/PIU değişikliği + doğal afetler + ihalede gecikme (F faal) 
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LCR Arjantin 

T P037049 Kamu Yatırım Yön Güçlendirme TA Prj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Hük ve önceliklerde değişiklik;  DB : Yetersiz prj tasarımı 
(SIDIF genişletildi) 
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
MNA Cezayir 

F P064921 Bütçe Sistemi Modernizasyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Yetersiz kurumsal kapasite;  DB : Kompleks tasarım (F 
uygulanamadı) 

MNA Yemen 
F P050706 Kamu Hizmetleri Modernizasyon Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw :  Politik karışıklıklar; AFMIS uygulamasında gecikme;  DB : 
Proje ekibinde değişiklik  (F faal değil) 
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Güney Asya 
SAR Afganistan 

T P077417 Acil Kamu İdaresine Destek Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Yetersiz kapasite ve reformlarda gecikme (T MB için faal) 
 

SAR Afganistan 
T P082610 Acil Kamu İdaresine Destek Projesi - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Çözüm sağlayıcı seçiminde ve AFMIS uyg gecikme (T MB için 
faal) 

SAR Afganistan 
T P084736 Kamu İdaresi Kapasite Geliştirme Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Proje aktivitelerinde değişiklik (T genişletildi ve faal) 

SAR Maldivler 
T P094193 Tsunami Sonrası Acil Yardım & Destek Prj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Kompleks tasarım; felaket sonrası destek (T faal) 

SAR Pakistan 
T P036015 Finansal Raporlama ve Denetime Destek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brw : Büyük ölçekli değişim + direnç + yetersiz kapasite (T faal) 
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Ek 8 - Proje ekipleri için pratik MYBS sonuç göstergeleri 

Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (PEFA) Performans Ölçüm Çerçevesinin 2006 yılında 
tanıtılmasından bu yana, MYBS projelerin hazırlanması ve uygulanması sırasında PFM 
fonksiyonları ve performansındaki ilerlemenin ilk değerlendirmesi ve izlenmesi için PEFA 
çerçevesinden faydalanılmaya başlanması olumlu bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Devam 
eden bazı MYBS projelerinde (örneğin, Burkina Faso, Nijerya, Arnavutluk, Tacikistan, Ukrayna, 
Moğolistan, ve Kolombiya) kullanılan PEFA performans göstergeleri Tablo 19'da belirtilmiştir. 

Tablo 19: Devam eden bazı MYBS projelerinde kullanılan PEFA performans göstergeleri 

 Kamu Mali Yönetimi Üst-Seviye Performans Göstergeleri Puanlama 
Yöntemi 

Boyut Puanı 
Puan 

1 2 3 4 
A Kamu Mali Yönetimi Sonuçları: Bütçenin Güvenilirliği 

 
          

PI-1 Toplam harcamaların orijinal kabul edilen bütçeyle karşılaştırması M1           
PI-2 Toplam harcama bileşenlerinin orijinal kabul edilen bütçeyle karşılaştırması M1           
PI-3 Toplam gelirlerin orijinal kabul edilen bütçeyle karşılaştırması M1           
PI-4 Ödenmemiş harcama borçlarının kaydı ve izlenmesi M1           

B Temel Ortak Sorunlar: Kapsayıcılık ve Şeffaflık 
 

          
PI-5 Bütçe sınıflandırması M1           
PI-6 Bütçe dokümanlarındaki bilgilerin kapsamı M1           
PI-7 Bildirilmeyen hükümet faaliyetlerinin kapsamı M1           
PI-8 Hükümet birimleri arasındaki mali ilişkilerin şeffaflığı  M2           
PI-9 Diğer mali sektör kuruluşlarının toplam mali risklerinin gözetimi M1           

PI-10 Önemli mali bilgilere kamu erişimi M1           
C Bütçe Döngüsü 

 
          

C (i) Politika Esaslı Bütçeleme 
 

          
PI-11 Düzenlilik ve yıllık bütçe sürecine katılım M2           
PI-12 Çok yıllı perspektifle mali planlama, harcama politikası ve bütçeleme M2           
C (ii) Bütçe Uygulamasında Öngörülebilirlik ve Kontrol 

 
          

PI-13 Vergi mükelleflerinin görev ve yükümlülüklerinin şeffaflığı  M2           
PI-14 Vergi mükelleflerinin kaydı ve vergi değerlendirmesi için önlemlerin etkinliği M2           
PI-15 Vergi ödemelerini toplama etkinliği M1           
PI-16 Harcamaların taahhüdü için kaynak durumunun öngörülebilirliği M1           
PI-17 Nakit, borç ve teminatların kaydı ve yönetimi M2           
PI-18 Bordro kontrollerinin etkinliği M1           
PI-19 İhalelerde rekabet, verimlilik, etkinlik ve kontroller M2           
PI-20 Maaşların haricindeki harcamalarda iç kontrollerin etkinliği M1           
PI-21 İç kontrolün etkinliği M1           
C (iii) Muhasebe, Kayıt ve Raporlama 

 
          

PI-22 Hesap mutabakatında vaktindelik ve düzenlilik M2           
PI-23 Hizmet sağlayan birimlerin aldığı kaynaklarla ilgili bilgi  M1           
PI-24 Yıl içi bütçe raporlarının kalite ve vaktindeliği M1           
PI-25 Yıllık bilançonun kalite ve vaktindeliği M1           
C (iv) Dış İnceleme ve Denetim 

 
          

PI-26 Dış denetimin kapsam, yapı ve takibi M1           
PI-27 Yıllık bütçe kanununun yasal incelemesi M1           
PI-28 Dış denetim raporlarının yasal incelemesi M1           

D Donör Uygulamaları 
 

          
D-1 Doğrudan bütçe desteğinin öngörülebilirliği M1           
D-2 Proje ve prog yardım bütçeleri ve raporlaması için donörlerin sağladığı bilgiler M1           
D-3 Ulusal yöntemlerle yönetilen yardımların oranı M1           
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Tablo 20: Örnek MYBS proje sonuç ve etki göstergeleri 

Proje Kalkınma Hedefi (PDO) Etki Göstergeleri Sonuç Bilgilerinin Kullanımı 

Kamu mali yönetiminin, operasyonel 
verimlilik ve şeffaflığın geliştirmesiyle 
güçlendirilmesi. 

• Mali ve bütçe tahminlerinin çok yıllı bir 
perspektifle analiz edilmesi, ve MTBF 
kanalıyla bütçe ve harcama politikalarına 
bağlantılı olması. 

• MYBS tarafından sağlanan hizmetlerin 
ve bilginin kalitesi üzerinde iç ve dış 
kullanıcıların memnuniyetinin 
geliştirilmesi. 

• Mali tabloların hazırlanması ve 
yayınlanması için gerekli zamanın % 50 
oranında azaltılması. 

• Bütçe uygulama sonuçları ve tüm 
sözleşmelerin performansının, Maliye 
Bakanlığı web portalından aylık 
yayınlanması. 

• MTBF uygulaması ile ilgili 
bütçe ve harcama 
politikalarındaki gelişmelerin 
izlenmesi. 

• MYBS tarafından sağlanan 
hizmetlerin ve bilginin 
kalitesinin algılamasındaki 
iyileştirmeleri izleyin. 

• Mali yönetim etkinliği ve 
şeffaflıktaki iyileştirmelerin 
izlenmesi. 

• Bütçe uygulaması ve kamu 
ihalelerindeki etkinliğin 
izlenmesi. 

 

Ara Sonuçlar Sonuç Göstergeleri Sonuç Bilgilerinin Kullanımı 
Bileşen 1 - KMY İşlevlerindeki İyileştirmeler 

Bütçe Hazırlama: MTBF ve sonuç 
esaslı bütçeleme yönteminin tüm 
merkezi ve lokal hükümet 
birimlerinde uygulanmaya başlanması. 

YYYY yılında tüm merkezi yönetim 
birimleri ile bunlara bağlı il/ilçe 
müdürlükleri, bütçe hazırlarken çok yıllı 
ve sonuca odaklı bütçeleme metodoloji 
kullanılarak planlıyor. 

Kamu harcamalarının etkinliğini 
ve performansa odaklı 
bütçelemeye uyumu izlemek ve 
değerlendirmek. 

Kamu Yatırımları: Kamu Yatırım 
Planlaması ve Yönetimi 
kabiliyetlerinin MYBS ile 
uygulamaya konulması. 

Merkezi Yönetim kamu yatırım 
projelerinin % XXX’i MYBS aracılığıyla 
planlanmakta ve takip edilmekte. 

Kamu yatırımları izleme ve 
değerlendirme sistemindeki 
gelişmeleri izlemek. 
 

Taahhütler: Taahhüt kontrolü ve 
izleme fonksiyonunun, tüm 
yükümlülükleri günlük izleyebilecek 
şekilde geliştirilmesi. 

Merkezi Yönetim taahhütlerinin en az % 
XXX’i MYBS ile kontrol ve takip 
edilmekte. 

Taahhüt yönetimindeki 
iyileştirmeleri izlemek. 

Muhasebe: Merkezi Yönetim 
birimleri için mali tabloların 
uluslararası sınıflandırma 
standartlarına uygun olarak üretilmesi 
ve yürürlükteki yasal süreler içinde 
yayınlanması. 

Merkezi Yönetim bütçesi ve mali tablolar 
YYYY yılında aşağıdaki standartlara 
uygun teslim edilir:  
i) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe 

Standartları (IPSAS), 
ii) 2001 IMF Devlet Mali İstatistik 

Standartları (GFS) kılavuzu, ve 
iii)  yürürlükteki yasal çerçeve. 

Kamu harcamalarının şeffaflığı 
için, uluslararası muhasebe 
standartları ve IMF Devlet Mali 
İstatistikleri kılavuzuna uyum ile 
ilgili iyileştirmeleri izlemek. 

Nakit Yönetimi: Elektronik ödeme 
kabiliyetine sahip tam otomatik 
Hazine Tek Hesabı operasyonları 
yoluyla, hazine nakit yönetiminin 
optimizasyonu.  

Merkezi Yönetim ödemelerinin en az % 
XXX’i elektronik Hazine Tek Hesabı 
üzerinden işlem görmekte. 

Nakit yönetimindeki 
iyileştirmeleri izlemek. 
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Ara Sonuçlar Sonuç Göstergeleri Sonuç Bilgilerinin Kullanımı 
Kamu Borçları: Dış ve iç kamu 
borcunun MYBS ile otomatik olarak 
kaydedilip güncellenmesi. 
 

Dış borçların % XXX’i ve iç borçların % 
XXX’i MYBS-DMFAS ara yüzüyle 
otomatik kaydedilmekte, ve otomatik 
muhasebe kayıtları üretilmekte. 

Kamu borçlanma yönetimindeki 
iyileştirmeleri izlemek. 

Varlık Yönetimi: Tüm Merkezi 
Yönetim varlıkları merkezi olarak 
kaydedilmesi ve ilgili kullanıcılara 
bildirilmesi.  
 

Merkezi Yönetim varlıklarının % XXX’i 
kaydedilip, merkezi kurum ve harcama 
birimlerine MYBS ara yüzü (web portal) 
üzerinden rapor edilmekte. 

Varlık yönetimindeki 
iyileştirmeleri izlemek. 

Satın Alma: Merkezi Yönetim satın 
alma işlemleri (sözleşme 
imzalanmasından sonra) MYBS 
aracılığıyla yönetilir. 

Merkezi Yönetimin sözleşmelerinin % 
XXX’i MYBS aracılığıyla yönetilir. 

Sözleşmelerin yürütülmesini 
izlemek ve kamu alımlarının 
verimlilik ve şeffaflığını rapor 
etmek.  

Kamu Hizmetleri: İnsan kaynakları 
ve bordro yönetiminin MYBS 
tarafından desteklenmesi. 

Merkezi Yönetim birimlerinin % XXX’i, 
personel kayıtları ve elektronik bordro 
dahil, yeni İK yönetimi süreçlerini 
uygulamakta. 

İK yönetiminin kalitesinde ve 
liyakata dayalı devlet hizmetinin 
iyileştirilmesindeki gelişmeleri 
izlemek. 

Bileşen 2 - Mali Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi 
MYBC uygulaması için Merkezi 
Yönetim ve lokal birimlerde gerekli 
teknoloji altyapısının (iletişim ağı 
bağlantıları ve sistem merkezleri) 
hazırlanması. 

İletişim ağ bağlantıları tamamlandı ve ana 
sistem merkezi ile felaket kurtarma 
merkezinin yerleri Hükümet tarafından 
hazırlandı. 

MYBS uygulamasından önce 
teknik altyapının kurulumunu 
izlemek. 

MYBS uygulama yazılımı, merkezi ve 
lokal birimlerde ülke çapında KMY 
işlemlerini günlük olarak desteklemek 
üzere tamamen faal. 

Yeni MYBS uygulama yazılımı 
özelleştirmesi/geliştirilmesi tamamlandı, 
test/kabul edildi ve ülke çapında 
yaygınlaştırıldı; sistem % 100 operasyonel 
ve tüm Merkezi Yönetim mali işlemlerini 
destekliyor. 

MYBS çözümlerinin 
geliştirilmesini ve etkin 
kullanımını izlemek. 

Bileşen 3 - Kapasite Geliştirme 
Kamu mali yönetimi ve kamu sektörü 
yönetim birimleri için kalıcı bir 
eğitim, kapasite geliştirme ve bilgi 
yönetimi modeli olması, ve 
kullanıcıların önemli bir bölümünün 
özel eğitim alması. 

Yeni MYBS çözümlerinin işletim ve 
bakımı ile, kullanıcılara fonksiyonel destek 
vermek üzere ilgili MB birim personelinin 
% XXX’ine eğitim verildi. 
XXXX kamu personeli, web tabanlı 
MYBS uygulamaları üzerine eğitim aldı. 

Eğitim ve kapasite geliştirme 
programlarının uygulanmasını 
izlemek. 

Özel bir teknik ekip, MYBS’yi 
yönetmek ve kullanıcılara teknik 
destek sağlamak üzere Maliye 
Bakanlığı içinde hazır. 

En azından XX kilit teknik uzman, MYBS 
veri merkezleri, veri tabanları, bilgi 
güvenliği, kullanıcı erişimini yönetmek ve 
tüm sistem kullanıcıları için teknik destek 
sağlamak için (merkezi düzeyde XX, lokal 
ofislerde XX) işe alındı ve eğitildi. 

MYBS çözümlerinin 
sürekliliğini sağlamak için 
gereken teknik kapasitenin 
geliştirilmesini izlemek. 

 

Not: Yukarıdaki PDO ve Ara Sonuç göstergeleri, çeşitli projelerin Proje Değerlendirme Dokümanları 
(PAD) içinde yer alan göstergelerden türetilmiş (Nikaragua’da hazırlanmakta olan bir proje de dahil 
birkaç devam eden ve planlanan proje) ve genel bir format halinde sunulmuştur. 
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Ek 9 - MYBS proje geliştirme süreleri (1984-2010) 
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MYBS proje geliştirme süreleri (devamı) 
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Ek 10 - ECA bölgesindeki Hazine/MYBS projeleri 
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Ek 11 - MYBS çözümlerinin işletimsel durumu 
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Ek 12 - MYBS veri tabanındaki projelerin son durumu (Ağustos 2010) 

(Başlıklarla ilgili açıklamalar tablonun sonundadır) 

Bölge Ülke Proje No. Proje Adı T/F Kabul 
Tarihi 

Kapanma 
Tarihi 

Prj 
Durum 

T/F 
Durum 

T/F 
Tipi Proje Uygulamasının Özeti 

AFR Burkina Faso P000301 Kamu Kurumsal Gelişim Projesi T Haz-92 Ara-00 C 1 1 TS (T): Bütçe Harcamaları (T) + Kamu Yatırımları (IS) + İK/Bordro hesabı 
(IS) +  İstatistik + Satın alma +  Borç yönetimi (IS) + Yasal reformlar 

AFR Burkina Faso P078596 Kamu Yönetimi Kapasite 
Geliştirme Projesi T Mar-05 Şub-11 A 3 2 TS (T): Computerized Integrated Circuit (CIC) sisteminin genişletilmesi + 

Bütçe hazırlama modülünün tasarımı + MTEF 

AFR Cape Verde P057998 Kamu Sektörü Reformu ve 
Kapasite Geliştirme Projesi (2) F Kas-99 Ara-02 C 0 0 SIGOF (F): Tasarlandı ancak uygulanamadı (yasal çerçeve yokluğu ve 

yetersiz finansman) + Yargı Bilişim Sistemi + İstatistik 

AFR Kongo, DC P104041 Yönetimsel Kapasitenin 
Geliştirilmesi T Nis-08 Şub-13 A 3 1 TS(T): Hazine + İK (HRMIS) + Bordro + Lokal birimler için de KMY BT 

çözümleri 

AFR Gambiya P057995 Ekonomi Yönetimi  için Kapasite 
Oluşturma Projesi F Tem-01 Ara-08 C 2 1 IFMIS (F): Operasyonel (kurumsal direnç yüz 4 yıl gecikme) + Vergi + 

Gümrük (Asycuda) + IFMIS kapsamı prj yeniden yap sırasında daraltıldı 

AFR Gambiya P117275 Entegre Mali Yönetimi Bilgi 
Sistemi Projesi F Tem-10 Ara-12 A 4 2 IFMIS (F): IFMIS çözümü, 38 bakanlık birimi ve Merkez Bankası’nı 

kapsayacak şekilde genişletiliyor. 

AFR Gana P045588 Kamu Mali Yönetimi Teknik 
Yardım Projesi F Kas-96 Tem-03 C 2 1 FMIS (F): Kısmen faal (T pilot uyg; MTBF desteği yok; BT altyapı eksik) + 

Nakit + Borç Yön + Satın Alma + Denetim + Vergi + İK (HRMIS) 

AFR Gana P120942 e-Ghana (İlave Finansman) F Haz-10 Ara-12 A 3 1 FMIS (F): Mevcut MYBS çözümünün genişletilmesi ve güncellenmesi 

AFR Kenya P066490 Kamu Sektörü Yönetimi Teknik 
Yardım Projesi F Tem-01 Haz-05 C 2 2 FMIS (F): Kısmen operasyonel (3 pilot; MTEF kullanımı başlatılamadı) + 

İK (HRMIS) + Bordro (pilot uygulama) 

AFR Kenya P090567 Kurumsal Reform ve Kapasite 
Geliştirme Teknik Yardım Prj F Oca-06 Kas-10 A 3 5 FMIS (F): FMIS uygulaması + Satın Alma + İK ve Bordro (IPPD) + önce 

merkezde (6 Bakanlık) + sonra 40 Bakanlığa yaygınlaştırma + MDTF 

AFR Liberya P109775 Kamu Mali Yönetim Prj - IFMIS F May-08 Şub-12 A 3 3 FMIS (F): Bütçe Hazırlama + Uygulama + GL) + İK (HRMIS): Tümü Acil 
Yardım Fonu destekli aktiviteler. 

AFR Madagaskar P074448 Yönetim ve Kurumsal Gelişim 
Projesi F Kas-03 Haz-09 C 2 1 SIGFP (F): 2009 beri politik karışıklıklar yüzünden tam faal değil 

AFR Madagaskar P103950 Yönetim ve Kurumsal Gelişim 
Projesi - II F Haz-08 Ağu-12 A 3 2 SIGFP (F): SIGFP yaygınlaştırılması + Gelir İdaresi ve Satın Alma 

reformları ile ilgili kapsamlı aktiviteler 

AFR Malavi P001657 Kurumsal Gelişim Projesi (2) F Haz-94 Haz-01 C 2 1 FMIS (F): Merkezde pilot uygulama (MTEF + T + İK & Bordro) 

AFR Malavi P078408 Finans Yönetimi, Şeffaflık ve 
Hesap Verebilirlik Prj (FIMTAP) F Mar-03 Eyl-09 C 2 2 IFMIS (F): Sistem genişletmesi yapılamadı (sadece 5 pilot Bakanlıkta uyg; 

bütçe hazırlama için eski Epicor yazılımı kullanılıyor) 

AFR Nijerya P065301 Ekonomik Yönetim Kapasitesi 
Geliştirilmesi Prj F May-00 Ara-07 C 0 0 IFEMIS (F): Uygulanamadı. İletişim ağı kuruldu ancak yazılım 

geliştirilemedi; sahiplenme eksikliği. PHRD ve EU fonları kullanılamadı. 

AFR Nijerya P088150 Federal Government Economic 
Reform and Governance Project F Ara-04 Şub-13 A 3 2 FMIS (B+T) + İK (HRMIS) + Bordro + Federal Hük için Satın Alma: (ICB 

devam ediyor) 

AFR Sierra Leone P078613 Kurumsal Reform ve Kapasite 
Geliştirme Prj F May-04 Mar-09 C 2 1 IFMIS (F): MTBF + MB ve 9 Bak için T geliştirildi (FMAS yerine); MDTF 

bileşenleri 2011’de tamamlanacak. 

AFR Sierra Leone P108069 Kamu Mali Yönetimi Prj F Haz-09 Tem-13 A 3 2 IFMIS (F): IFMIS merkezde genişletilmesine destek; FMIS kabiliyetlerinin 
genişletilmesi (İK). 
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Bölge Ülke Proje No. Proje Adı T/F Kabul 
Tarihi 

Kapanma 
Tarihi 

Prj 
Durum 

T/F 
Durum 

T/F 
Tipi Proje Uygulamasının Özeti 

AFR Tanzanya P070544 Mali Sorumluluk, Şeffaflık ve 
Dürüstlük Programı F May-06 Ara-11 A 3 2 IFMS (F): IFMS genişletiliyor (10 Bak pilot 1998’de uygulandı); 2004’te, 

IFMS bölgelere genişletildi + Felaket Kurtarma Mrk 2006’da kuruldu. 

AFR Uganda P002975 Ekonomik ve Mali Yönetim 
Projesi F Ağu-92 Haz-99 C 0 0 FMIS (F) : Tasarlandı, ancak uygulanamadı. 

AFR Uganda P044679 İkinci Ekonomik ve Mali 
Yönetim Projesi F Kas-99 Ara-06 C 2 2 IFMIS (F): Merkezde genişletildi (14/22 Bak); B ve T tam entegre değil; 

C+L genişletildi, ancak maliyet aşımı var + İstatistik + GDLC 

AFR Uganda P090867 Mahalli İdareler Yönetimi ve 
Hizmetleri Projesi F Ara-07 Ara-11 A 3 2 IFMIS (F): Mevcut prj lokal seviyelere genişletiliyor + FINMAP (mevcut 

sistem) geliştirilmesine destek 

AFR Zambiya P050400 Kamu Hizmeti Kapasite 
Geliştirme Projesi F Mar-00 Haz-05 C 0 0 IFMIS (F): Uygulanamadı; Donörler (GTZ) destekleyemedi; MB mevcut 

Mali Yönetim Sistemini (FMS) güncelledi. 

AFR Zambiya P082452 Kamu Sektörü Yönetimi 
Programı Destek Projesi F Oca-06 Ara-10 A 3 2 IFMIS (F): 5 Bak ve 2 Bölgede pilot uyg + İK + Bordro + Aktivite Esaslı 

Bütçeleme (ABB) + Borç Yönetimi 

EAP Kamboçya P087945 Kamu Mali Yönetimi ve 
Sorumluluğunu İyileştirme Prj F Haz-06 Oca-12 A 3 1 FMIS (F): T + IBIS (B); Satın Alma ile entegrasyon + Borç Yönetimi + Vergi 

EAP Kamboçya P113309 Kamu Mali Yönetimi - II F Ağu-12  P 4 2 Hazırlanan projenin detayları henüz belirlenmedi. 

EAP Çin P036041 Mali Teknik Yardım Projesi F Nis-95 Ara-02 C 2 1 GFMIS (F): Sadece pilot + Gelir İdaresi reformu (CTAIS) + e-Gov program 
ile bağlantılar 

EAP Endonezya P004019 Muhasebe Geliştirme Projesi (2) T Eyl-94 Ara-00 C 1 1 GAS (T): Harc/Gel Yönetimi + Muhasebe. Yetersiz tasarım ve 
uygulamada gecikme 

EAP Endonezya P085133 Kamu Mali Yönetimi ve Gelir 
İdaresi Projesi F Ara-04 Ara-13 A 3 1 SPAN (F): FMIS kapsamı daraltıldı; İK (HRMIS) & Bordro dahil değil + 

İkinci aşama (projeden çıkarıldı). Vergi + Gümrük + Satın alma uyg 

EAP Lao P077620 Mali Yönetim Kapasite 
Geliştirme Kredisi T Haz-02 Nis-11 A 3 2 GFIS (T): GFIS tüm bakanlıklara + bölgelere kadar genişletildi 

EAP Lao P107757 Hazine Modernizasyonu T Kas-11  P 4 1 TIMS (T): Yeni bir Hazine Bilgi Yön Sistemi (Treasury Info Mgmt System 
veya TMIS) geliştirilmesi planlandı. 

EAP Moğolistan P051855 Ekonomik Kapasite Geliştirme 
Teknik Desteği (c 3081) T Haz-98 Eyl-05 C 1 1 GFMIS (T):  Ocak 2005’te devreye alındı (2 başarısız ICB girişimi)  + Borç 

Yönetim Sistemi  

EAP Moğolistan P077778 Ekonomik Kapasite Geliştirme 
Teknik Desteği (ECTAP) F Haz-03 Eyl-11 A 3 2 GFMIS’nin genişletilmesi (T to F) w/ Budget Prep (MTBF), Satın Alma & 

İK (HRMIS) + Borç Yönetimi (DMFAS) 

EAP Moğolistan P098426 Yönetime Yardım Projesi F May-06 Oca-12 A 3 2 GFMIS (F): GFMIS genişletilmesi + Borç Yönetimi + Vergi İdaresi 
reformuna kapsamlı destek. 

EAP Doğu Timor P092484 Planlama ve Finansal Yönetim 
Kapasite Geliştirme Programı F Mar-06 Tem-11 A 1 1 FMIS (F): Gelir İdaresi (Vergi + Gümrük) + İK & Bordro + Makro 

Ekonomik tahminler (geniş proje kapsamı; Hük önceliklerinde değişiklik) 

EAP Vietnam P075399 Kamu Mali Yönetimi Reformu 
Projesi T May-03 Şub-11 A 3 1 TABMIS (F): 2009’dan beri TABMIS’in yaygınlaştırılması sürüyor + Bütçe 

Planlaması tasarımı (proje uzatma sürecinde) + Borç Yönetimi (DMFAS) 

ECA Arnavutluk P069939 Kamu Yönetimi Reformu Projesi T Mar-00 Ara-06 C 1 1 
AMoFTS (T): TSA tam operasyonel değil; sistem 2010’da faal hale geldi +  
İK & Bordro modülleri hazır, ancak kullanılamıyor (Hük taahhüdü 

 
ECA Arnavutluk P105143 Kapasite Gelişimi ve Entegre 

Plan Sist Uyg Destek için MDTF F Oca-08 Eyl-11 A 3 1 AFMIS (F): Mevcut AMoFTS genişletilmesi (sözleşmede sorun); IPSIS + 
EAMIS + İK (HRMIS) & Bordro + GovNet iletişim ağı genişletildi 

ECA Azerbaycan P066100 (Eski IBTA-II) Yüksek Patojenik 
Kuş Gribine Karşı Haz Prj T Haz-02 Eyl-09 C 1 1 TIMS (T): 2006’da geliştirildi (pilot); Hük taahhüdü yetersiz; yaygın 

kullanılamadı; Sis integ USAID (Carana); DB sadece BT altyapı destekledi. 



Ek 12    139 

 

Bölge Ülke Proje No. Proje Adı T/F Kabul 
Tarihi 

Kapanma 
Tarihi 

Prj 
Durum 

T/F 
Durum 

T/F 
Tipi Proje Uygulamasının Özeti 

ECA Gürcistan P063081 Kamu Sektöründe Finansal 
Yönetim Reformu Destek F Şub-06 Mar-12 A 3 1 PFMIS (F): Yeni FMIS + İK (HRMIS) & Bordro MB için + DMFAS ile entegre 

+ Kamu Hizmetleri reformu + Dış Denetimin geliştirilmesi 

ECA Macaristan P043446 Kamu Mali Yönetimi Projesi F Ara-96 Haz-02 C 1 1 FMIS (F) : Operasyonel B + T + Borç Yönetimi 

ECA Kazakistan P037960 Hazine Modernizasyon Projesi T Tem-96 Ara-02 C 1 1 TS (T): Çekirdek Hazine Sistemi 2008’de tam faal hale geldi 

ECA Kırgız 
Cumhuriyeti P071063 Yönetim Teknik Yardım Projesi F May-03 Şub-11 A 3 1 FMIS (F): TMIS (T) + İK (HRMIS) & Bordro + Borç Yönetimi ile entegre + 

Bütçe Hazırlama (B) sonradan eklendi (uygulamada gecikme) 

ECA Moldova P082916 Kamu Mali Yönetimi Teknik 
Yardım Projesi F Haz-05 Ara-11 A 3 1 FMIS (F): Çekirdek FMIS + HR & Bordro MB için + Borç Yönetimi 

(DMFAS) ile entegre + İç Denetim reformu ve BT altyapısına destek 

ECA Rusya 
Federasyonu P064508 Hazine Geliştirme Projesi T Haz-02 Haz-12 A 1 1 FTAS (T): FTAS 2009’da geliştirildi. Ülke çapında yaygınlaştırma Ocak 

2010’da başlatıldı. Sistemin Aralık 2011’de tamamlanması bekleniyor. 

ECA Slovak 
Cumhuriyeti P069864 Kamu Mali Yönetimi Projesi F Haz-03 Oca-07 C 1 1 FMIS (F): MTBF ve program bütçeleme dahil faal + T; DB sadece TA 

desteği sağladı; Sistem MB tarafından uygulandı. 

ECA Tacikistan P099840 Kamu Mali Yönetimi 
Modernizasyonu F May-09 Ağu-14 A 3 1 FMIS (F): Kapasite geliştirme + BT altyapısı geliştiriliyor (APL-1). MYBS / 

FMIS, APL-2 sırasında geliştirilecek (2015-16). 

ECA Türkiye P035759 Kamu Mali Yönetimi Projesi T Eyl-95 Ara-02 C 1 1 say2000i (T + İK + Bordro): Ocak 2002’den beri faal; B + Vergi + Gümrük 
+ Borç Yön ile entegre 

ECA Ukrayna P049174 Hazine Sistemleri Projesi T Şub-98 Ara-04 C 1 1 AS Kazna (T) : YGY / LDSW dağıtık web-tabanlı çözüm (bölge 
merkezlerinde kurulan sistemler). Prj kapsamı 1997-2002 arası değişti. 

ECA Ukrayna P090389 Kamu Maliyesi Modernizasyon 
Projesi F Oca-08 Haz-13 A 3 1 PFMS (F): FMIS tasarlandı, ihale süreci devam ediyor + çekirdek 

MYBS/FMIS; Borç Yönetimi + Vergi + Gümrük ile ara yüzler geliştirilecek 

LCR Arjantin P006029 Kamu Sektörü Reformu Teknik 
Yardım Projesi F Haz-91 Haz-97 C 1 1 SIDIF (F): Çekirdek FMIS faal + Borç Yönetimi (DMFAS) + Gümrük + İK ve 

Varlık Kaydı sistemleri uygulanamadı. 

LCR Arjantin P037049 Kamu Yatırım Planlamasının 
Güçlendirilmesi için TA Projesi  F Kas-95 Ara-06 C 1 2 SIDIF (F): Genişletme + Kamu Yatırım Planlaması (SNIP) + Yatırım Prj 

Envanteri (BAPIN) + Lokal Birleşik SIDIF (SLU) + Web-SIDIF tasarlandı 

LCR Bolivya P006160 Kamu Mali Yönetimi Projesi T May-87 Haz-94 C 2 1 SAFCO (T): Geliştirildi + Nakit Yönetimi + Vergi + Gümrük + Bankacılık 
sistemi iyileştirildi 

LCR Bolivya P006189 Kamu Mali Yönetimi Projesi (2) T Haz-91 Ara-97 C 2 1 SIIF (T): Pilot uygulama 6/20 Bak (yüksek iletişim maliyeti yüzünden 
genişletilemedi + Hük değişiklik + sisteme bakacak BT birimi yok). 

LCR Bolivya P040110 Mali Yönetimde Yerelleşme ve 
Sorumluluk Projesi T Ağu-97 Mar-03 C 2 1 SIGMA (T): Merkezi seviyede (SIIF genişletmesi yerine). SIGMA lokal 

seviyeye genişletildi (IDB fonlarıyla) + Borç Yönetimi + Denetim 

LCR Brezilya P006394 Kamu Sektörü Yönetimi Kredisi T Haz-86 Ara-93 C 1 1 SIAFI (T): Sadece bütçe uygulama modülü faal;  B uygulanamadı; iddialı 
tasarım, kompleks satın alma paketleri 

LCR Brezilya P073294 Mali ve Finansal Yönetime 
Teknik Destek Kredisi F May-01 Ara-08 C 0 0 SIAFI-21 (T): SIAFI’nin web-tabanlı çözüm olarak genişletilmesi; faal değil 

(Hük kararı ile ertelendi) + Borç Yönetimi (SID) + SIGPLAN (PPA) 

LCR Şili P006669 Kamu Sektörü Yönetimi Projesi 
(2) T Ekm-91 Haz-98 C 1 2 SIGFE (T): Sist genişletilmesi; Vergi + Gümrük uygulaması + SSI + Hazine, 

gelirleri toplamaktan sorumlu 

LCR Şili P069259 Kamu Harcama Yönetimi Projesi F Şub-02 Haz-07 C 1 1 SIGFE (T) + SIAP (B) büyük ölçüde uygulandı + Her birim için perf göstr 
tanımlandı+ İK (HRMIS) SONDA tarafından pilot uyg olarak geliştirildi 

LCR Şili P103441 İkinci Kamu Harcama Yönetimi 
Projesi F Ağu-07 Haz-13 A 3 2 SIGFE-II (T) + SIAP (B) genişletildi + belediyelere FM sistemi geliştirildi + 

SIAPER (HRMIS) henüz tam faal değil 
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LCR Kolombiya P006889 Kamu Mali Yönetimi Projesi F Ara-93 Mar-01 C 1 1 SIIF (F): Tam faal + Vergi + Gümrük + Borç Yönetimi (DMFAS) 

LCR Kolombiya P040109 Kamu Mali Yönetimi Projesi (2) F Mar-01 Ara-09 C 2 2 SIIF-II (F): Yeni web tabanlı SIIF 2011’de devreye alınacak; teknik ve oper 
sorunlar yüzünden gecikme. SIIF faal + Vergi & Gümrük 

LCR Kolombiya P106628 Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi 
Projesi F Şub-10 Ara-12 A 3 2 SIIF (F): SIIF, SUIFP ve Gümrük + Vergi (MUISCA) entegrasyonu 

LCR Ekvator P007071 Kamu Sektörü Yönetimi Projesi F Nis-85 Mar-93 C 2 2 TS (B+T): Mali Bilgi Sist (T) + SIGMA makroekonomik yön + DEUDEX 
kamu borç yönetimi sist + Program Bütçeleme Sistemi 

LCR Ekvator P007136 Devlet Modernizasyonu Teknik 
Yardım Projesi F Ara-94 Mar-01 C 1 1 SIGEF (F): Operasyonel (Harcamaların %84’ü) + SIGEF Hazine kısmen faal 

20 merkezi ve 62 lokal birim + İK (HRMIS) + Stratejik Planlama 

LCR Ekvator P074218 Kamu Sektörü Mali Yönetimi 
Projesi F Mar-02 Şub-09 C 1 2 SIGEF (F): Web tabanlı SIGEF (e-SIGEF) tasarlandı ve uygulandı 

(Guatemala’daki sistem gibi). e-SIGEF Ocak 2008’den beri kullanımda. 

LCR El Salvador P007164 Kamu Sektörü Modernizasyonu 
Teknik Yardım Projesi F Eyl-96 Ağu-07 C 2 1 SAFI (F): 89 kamu kuruluşlunda kullanılıyor + İK (HRMIS) + Satın Alma 

LCR El Salvador P095314 İkinci Kamu Sektörü 
Modernizasyon Projesi F Kas-09 Ara-14 P 4 2 SAFI (F): SAFI’nin iyileştirilmesi (perf esaslı bütçe + TSA ve CoA + Satın 

Alma, Vergi toplama, İK (HRMIS)/Bordro ile entegre + yeni İstatistik Sist 

LCR Guatemala P007213 Entegre Mali Yönetim Projesi F May-95 Haz-99 C 2 1 SIAF (F): Sadece merkezi hük için uygulandı + Borç Yönetimi ve Denetim 
bileşenleri projeden çıkarıldı 

LCR Guatemala P048657 Entegre Mali Yönetim Projesi II F Ara-97 Eyl-02 C 1 2 SIAF (F): SIAF’ın genişletilmesi + Borç (DMFAS) ve Nakit Yön + SNIP 
(Yatırım Planlama) pilot uygulaması 

LCR Guatemala P066175 Entegre Mali Yönetim Projesi III 
- TA Projesi F Mar-02 Haz-11 A 3 2 SIAF (F): Genişletildi; Nakit ve Borç Yönetimi eklendi + Belediyelere FM 

çözümü + İK (HRMIS) + Denetim desteği + e-Devlet 

LCR Honduras P034607 Kamu Sektörü Modernizasyon 
Teknik Destek Kredisi F Şub-96 Haz-00 C 2 1 SIAFI (F): Faal; 5 sektörde Ocak 1999’dan beri kullanımda + İK (HRMIS) + 

Satın Alma + Yatırım Planlaması 

LCR Honduras P060785 Ekonomik ve Mali Yönetim 
Projesi F Eyl-00 Eyl-06 C 1 2 SIAFI (F): SIAFI’nin genişletilmesi + İK (HRMIS) (SIARH) ve Satın Alma 

daha sonra proje kapsamından çıkarıldı 

LCR Honduras P110050 Devlet Modernizasyonu F Tem-11  P 4 2 SIAFI (F): SIAFI’nin belediyeler için genişletilmesi 

LCR Jamaika P007457 Maliye ve Program Yönetimini 
Geliştirme Projesi T Haz-91 Haz-98 C 2 1 FMIS (T): Merkezde faal; 17 Bakanlık (nakit yönetimi dahil; ancak, 

taahhüt kontrolleri yok) + İK (HRMIS) 

LCR Jamaika P007490 Kamu Sektörü Modernizasyonu 
Projesi T Eyl-96 Haz-03 C 1 2 FMIS (T): Sadece T geliştirildi. İK (HRMIS) tasarlandı ancak tam 

uygulanamadı + Kamu Sekt modern + FinMan (web tabanlı) tasarlandı. 

LCR Nikaragua P035080 Kurumsal Gelişim Kredisi (IDC) 
Projesi F Mar-95 Ara-01 C 2 1 SIGFA (F): Ocak 1998’den beri merkezde kullanımda + önemli ölçüde 

kurumsal reform desteği 

LCR Nikaragua P049296 Ekonomik Yönetim Teknik 
Yardım Projesi F Oca-00 Haz-04 C 1 2 SIGFA (F): SIGFA’nın merkezde tüm bakanlık birimlerine genişletilmesi 

LCR Nikaragua P078891 Kamu Sektörü Teknik Yardım 
Projesi F Mar-04 Ara-09 C 1 2 SIGFA (F): SIGFA’nın genişletilmesi + SNIP (Yatırım Planlama) işlevlerinin 

iyileştirilmesi 

LCR Nikaragua P111795 Kamu Mali Yönetimi 
Modernizasyon Projesi F Ara-10 Ara-15 P 4 2 SIGAF (F): Yeni web-tabanlı MYBS/FMIS mrk hük için faal (SIGFA yerine) 

+ yeni İK (HRMIS)+Bordro & sözleşme yön + Borç ve PIM ile entegre 

LCR OECS 
Ülkeleri P100635 OECS e-Devlet Bölgesel 

Entegrasyon Programı (APL) F May-08 Haz-12 A 3 2 FMIS (F) : SmartStream (T) 4 OECS ülkesinde yaygınlaştı (İK, B, Muhas) + 
Vergi (SIGTAS) + Gümrük (ASYCUDA) + eProc + diğer e-Devlet uyg. 
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LCR Venezuela P057601 Kamu Harcama Yönetimi 
Reformu Projesi F Haz-99 Haz-06 C 1 1 SIGECOF (T): Merkezde uygulama + lokalde 321/576 birim (%56 ) + İK 

(HRMIS) + Borç (DMFAS) entegrasyonu 

MNA Cezayir P064921 Bütçe Sistemi Modernizasyonu F Şub-01 Şub-09 C 0 0 IBMS (F): MYBS/FMIS planlandı ancak uygulanamadı. SIG-BUD (B) 
sadece perf esaslı program bütçeleme için geliştirildi. 

MNA Yemen P050706 Kamu Hizmeti Modernizasyon 
Projesi F Nis-00 Haz-10 C 2 1 AFMIS (F): MB ve 3 Bakanlıkta kullanımda + önemli İK (HRMIS) ve 

Bordro bileşeni 

MNA Yemen P117363 Kamu Maliyesi Modernizasyon 
Projesi F Ara-10  P 4 2 AFMIS (F): AFMIS çözümünün genişletilmesi planlandı 

SAR Afganistan P077417 Kamu Yönetimine Acil Yardım 
Projesi T Nis-02 Eyl-05 C 2 3 AFMIS (T): Sadece MB için geliştirildi 

SAR Afganistan P082610 Kamu Yönetimine Acil Yardım 
Projesi II T Haz-03 Eyl-08 C 2 4 AFMIS (T): MB için geliştirildi (bir önceki projeyi başka bir danışmanlık 

firması ile tamamlamak için ilave finansman sağlandı) 

SAR Afganistan P084736 Kamu Yönetiminde Kapasite 
Geliştirme Projesi T Oca-05 Haz-09 C 1 4 AFMIS (T): AFMIS’in genişletilmesi; 2009 yılında tüm merkezi 

Bakanlıklarda ve 12 lokal birimde faal. 

SAR Afganistan P099980 Kamu Mali Yönetimi Reformu 
Projesi T May-07 Ara-10 A 1 4 AFMIS (T): AFMIS’in genişletilmesi; Kasım 2009’da tüm Bakanlıklar (34) 

ve18 lokal birim bağlandı (Varlık + Satın Alma + İK (HRMIS) + Bordro) 

SAR Afganistan P120289 Kamu Mali Yönetimi Reformu 
Projesi II T Ekm-10  P 4 4 AFMIS (T): AFMIS’in genişletilmesi 

SAR Maldivler P094193 Tsunami Sonrası Acil Yardım ve 
Yeniden Yapılandırma Projesi T Mar-05 Ara-09 C 1 3 TS (T): Hazine sistemi pilot uyg ve birkaç birimde kullanımı tamamlandı. 

T yaygınlaştırmasının 2010 yılında tamamlanması planlandı. 

SAR Pakistan P036015 Finansal Raporlama ve Denetimi 
İyileştirme Projesi T Eyl-96 May-05 C 1 1 PIFRA I (T): Bütçe Uygulama + Muhasebe + İK (HRMIS) 

SAR Pakistan P076872 İkinci Finansal Raporlama ve 
Denetimi İyileştirme Projesi T Eyl-05 Ara-10 A 1 2 PIFRA II (T): Yaygınlaştırma 2009’da başlatıldı. 2011’de tamamlanması 

bekleniyor. 
           

Bölgesel dağılım  Kategori    Prj.Dr. Durum Tip  

25 AFR  Hazine / Treasury (T) 28   C 55 31 47 1 

12 EAP  MYBS / FMIS (F) 66  A 32 22 33 2 

14 ECA   94  P 7 28 3 3 

32 LCR      94 
 

7 4 4 

3 MNA       - 1 5 

8 SAR       6 6 0 

94        94 94  
 

Açıklamalar: 
T/F Proje Kategorisi:  [ F: MYBS / FMIS (B+T);   T: Hazine sistemi;   B: Bütçe Hazırlama ]                          Prj Durum: Projenin son durumu  [ C: Tamamlandı;   A: Devam ediyor;   P: Planlandı/Hazırlanmakta ] 
T/F Durum: [ 1: T/F tamamen/kısmen faal;     2: T/F pilot/dar kapsamlı uyg;      3: Uygulama devam ediyor;      4: Hazırlanmakta olan proje                                                0: T/F uygulanamadı veya faal değil  ] 
T/F Tipi:  [ 1: Geniş kapsamlı T/F sistemi;   2: Mevcut T/F sist genişletilmesi;     3: T/F Acil yardım projesi;   4: Mevcut acil yard T/F genişletilmesi;   5: Başkalarının gel T/F çöz genişletilmesi   0 : Faal değil  ] 
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Ek 13 - MYBS Proje Haritası 

FMIS Proje Haritası (FMIS Data Mapper), Dünya Bankası tarafından desteklenen 51 ülkedeki 94 MYBS projesiyle ilgili özet bilgileri Google Maps üzerinde sunmaktadır. 
İlgili proje dokümanları, her projenin bilgi kutusunda yer alan bağlantı kullanılarak (daha fazla... / more…) Dünya Bankası web sitesinden görülebilir veya indirilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda


 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 “Mali Yönetim Bilgi Sistemleri : 25 yıllık Dünya Bankası deneyimine göre neyin işe yarayıp 
yaramadığı”, Dünya Bankası Araştırmaları (World Bank Studies) serisi içinde yer almaktadır. Bu gibi 
çalışmalar Bankanın devam eden araştırma sonuçlarını duyurmak ve kamusal tartışma ortamını 
canlandırmak için yayınlanır. 

 Bu çalışmada, 1984 yılından bu yana 51 ülkede Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerde 
Mali Yönetim Bilgi Sistemleri (MYBS) çözümlerinin tasarım ve uygulama eğilimlerinin belirlenmesi, ve 
gözlemlenen/raporlanan başarıların, sorunların ve öğrenilen derslerin, Kamu Mali Yönetimi (KMY) 
reform programlarının performansını artırmak amacıyla  ilgili taraflarla paylaşılması hedeflenmiştir. 
Yapılan araştırmalarda proje kapsamı, maliyeti, süresi, tasarımı, amaçları ve uygulanan çözümler analiz 
edilmiş, bu tür projelerin performansı incelenmiş, ve projelerin başarı ve başarısız olmalarına katkıda 
bulunan en önemli faktörler özerinde durulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarının ve gelecekteki projeler 
için paylaşılan yararlı derslerin hedef kitlesi, Dünya Bankası ekipleri, hükümet yetkilileri ve MYBS 
projeleri ile ilgilenen diğer uzmanlardır. 

 Dünya Bankası Araştırmaları bireysel olarak veya sipariş üzerine temin edilebilir. Dünya Bankası 
Araştırmaları serisi ayrıca çevrimiçi olarak Dünya Bankası e-Kütüphanesinde (e-Library) yer almaktadır 
(www.worldbank.org/elibrary). 

http://www.worldbank.org/elibrary
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