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Bu belge Avrupa Birliğinin (AB) mali katkısı ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler herhangi bir şekilde 

Avrupa Birliğinin resmi görüşünü yansıtır şekilde değerlendirilmemelidir ve bu görüşlerin, OECD'nin ve OECD üye 

ülkelerinin ya da Sigma Programına katılan yararlanıcı ülkelerin görüşünü yansıtmıyor olabileceği dikkate alınmalıdır. 
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Ön bilgi 

Mali yönetim ve kontrol (MYK) uygulamada oldukça zordur çünkü başarılı olması için yönetim 
düzenlemelerinde önemli değişikliklerin yapılması gerekir. Yönetim, mali yönetim konusundaki 
düzenlemeler ile, tanımlanmış hedeflere, performans standartlarına ve zaman taahhütlerine 
ulaşmak için hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasından sorumludur. Daha sonra 
başarılı olup olmadığı konusunda hesap verir. Etkili yönetsel hesap verebilirlik ayrıca COSO 
(Intosai) uluslararası kontrol standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Bu standartlar yönetsel 
hesap verebilirlikle ilgili uygun düzenlemeler oluşturulmadan hayata geçirilemez. Aslında, COSO 
standartları, yönetsel hesap verebilirliğin hâlihazırda var olduğu varsayımıyla varlık gösterir.  

Bütün bunlar birçok ülkede kamu hizmetlerinin nasıl idare edildiği ile ilgili temel bir reformu 
temsil ederken Maliye Bakanlığı, Hazine ve bazen de diğer merkezi kurumlar tarafından 
uygulanan merkezi kontrolleri etkilemektedir. Aynı etki, harcamacı bakanlıkların ve diğer 
harcamacı kuruluşların hizmetlerin sunumu konusunda yaptıkları düzenlemeler ve yönetsel 
hesap verebilirlik düzenlemelerinin bu kurumlarda ne dereceye kadar var olacağı üzerinde de 
görülmektedir.  

 Fasıl kapsamında MYK’nin getirilmesi için genel olarak yapılan ilk faaliyet, MYK gerekliklerinin 
ilgili mevzuatta belirtilmesi ve daha sonra harcamacı kurumların MYK uygulamaları konusunda 
teşvik edilmesi için seminer ve eğitimlerin düzenlenmesidir. Bu eğitimler “kontrolden” ziyade, 
“mali yönetime” odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle (hem Maliye Bakanlığı hem de harcamacı 
kurumlarda ortaya çıkacak faydalar) sınırlı kalmaktadır.  
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Arnavutluk’ta MYK’nin getirilmesi için daha farklı bir yaklaşımı benimseme kararı alınmıştır. 
Evet, hala yazılı gereklikler olacak. Evet, hala seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Ancak, 
bunların yanı sıra, MYK sistemine geçişin getirdiği bütün çıktıların deneneceği bir pilot kurum 
da seçilmiştir. Sonuçta merkezi kontroller azalacak, münferit yöneticilere daha fazla yetki 
devredilecektir. Bu pilot projenin hazırlanmasına Sigma da katkı sağlamıştır.  

 
Pilot proje 
   
Pilot proje çalışma programı başlıca üç aşamadan oluşacak şekilde planlanmıştır. İlk aşama, ön 
inceleme raporunun hazırlanması aşamasıdır ve Eylül 2011’in sonuna kadar tamamlanacaktır. 
Ekim ayının başından 31 Aralık 2011’e kadar uzaman süreç (ikinci aşama) kapsamında MUB ve 
pilot kurum tarafından daha fazla hazırlık çalışması yürütülecektir. Bu aşamada, ön inceleme 
raporunda belirlenen şartname (asıl pilot çalışmanın görev tanımı), finansmanı sağlayacak olan 
kuruluşlar ve projenin Yönlendirme Komitesi tarafından incelenecektir.  
 
Üçüncü aşama ise uygulama aşamasıdır. Bu aşamada, seçilen pilot kurum ile birlikte çalışacak 
yabancı uzman desteğine gerek duyulmaktadır. Projenin bu aşaması 1 Ocak 2012’de başlayıp 
31Mart 2013’e kadar devam edecektir. İdeal olarak ortak kurum ikinci aşamada da katılım 
sağlayacaktır.  
 
Ön inceleme kapsamında ilk önce muhtemel pilot kurumun seçilmesi ikinci olarak da MYK 
uygulamasında pilot kurumun ihtiyaç duyacağı yönetsel değişiklikler ve desteğin oluşturulması 
için görüşmeler yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.  
 
Pilot kurum olarak yeni kurulmuş bir ajans olan Arnavutluk Karayolları Kurumu (AKK) 
seçilmiştir (resmi kuruluş tarihi 1 Temmuz 2011).   
AKK yeni karayollarının yapımından ve bakımından sorumludur. Ayrıca bu yollarda trafik işaret 
ve sinyalizasyon çalışmalarının yürütülmesinden de sorumludur. Ajans, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığına (BUB) bağlı bir kuruluştur.  
 
Ön inceleme kapsamında yapılan araştırma sırasında, yönetim tarafından uygun eylemlere 
geçildiği sürece, MYK ilkelerinin uygulanmasının, faydalı alanları hemen ortaya çıkardığı 
anlaşılmıştır. Bu faydalar sadece pilot kuruma değil, BUB ve Maliye Bakanlığına da 
yansımaktadır. Ön incelemede elde edilen başlıca bulgular, MYK’nin getirilmesi ile yönetsel 
reform arasındaki sıkı bağlantıyı işaret ederken MYK’nin etkinliğinin yönetsel hesap verebilirliğin 
anlamlı bir şekilde ne dereceye kadar oturtulabileceğine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu da, 
Arnavutluk’ta kamu hizmetlerinin idare ediliş yöntemlerinde bir değişikliği temsil etmektedir, bu 
nedenle, hem bu bulguları test etmek hem de bulguların uygulamada nasıl etkili bir şekilde 
hayata geçirilebileceğini göstermek için bir pilot proje geliştirmenin ne kadar uygun olduğunu da 
göstermektedir.  
 
 
Pilot Projenin Hedefleri 
  
Pilot projenin temel ve genel amacı, projeden alınan derslerin MYK’nin Arnavutluk’ta daha 
geniş ölçekte yaygınlaştırılması kapsamında diğer kurumlara uygulanabilmesidir. SIGMA’nın 
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benimsediği amaçlardan biri de, bu modelin daha sonra Arnavutluk’un konumuna benzer 
konumdaki ülkelere örnek olarak kullanılabilmesidir.  
 
Projenin özel amacı ise, MYK’nin etkin uygulanması için gereken yönetsel değişiklikler ile 
hizmetlerin geleneksel düzenlemeler kapsamında olduğundan daha etkin ve daha verimli bir 
şekilde sağlanması için yöneticilerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve diğer gereklikleri derinlemesine 
incelemektir. Pilot proje aynı zamanda ortaya çıkması beklenen faydaları tespit etmeyi ve 
uygulamada görmeyi hedeflemektedir.  
 
Projenin kısa vadeli amacı ise, Arnavutluk bağlamında, MYK uygulamasının kamu hizmetlerinin 
idaresi açısından gerçekte ne anlama geldiğine dair dersler çıkararak diğer kurumlarda MYK 
uygulamasının daha etkin hale gelmesini sağlamaktır. Bu derslerden, özellikle, hedeflerin daha 
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için yönetsel düzenlemelerin nasıl değiştirilmesi 
gerektiğine ilişkin olanı önemlidir. MYK/MUB pilot projeden elde edilen uygulama deneyimlerini 
düzenleyeceği eğitimlerde kullanabilir.  
 
Bu sayede Maliye Bakanlığı bütçeden tahsis edilen kaynakların en etkin ve en verimli şekilde 
kullanılarak istenilen hedeflere ulaşıldığına dair daha fazla güvenceye sahip olacaktır.  
Önerilen düzenlemeler aynı zamanda Maliye Bakanlığının kurumlardan beklenen faaliyetleri, 
kurumların ulaşması gereken hedefleri ve performans standartlarını ve uygulamaları gereken 
standartları daha iyi anlamasını sağlama avantajını da beraberinde getirmektedir.  
 
 ----------------------- 


