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Kamuda bilişim projeleri 
nasıl batırılır! (*)

Kamuda bilişim projelerinin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmesini engelleyen birçok faktör 
bulunmaktadır.
Dünyanın en büyük IT Danışmanlık ve Araştırma Şirketi 
Gartner’in yaptığı araştırmalara göre Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) bilişim projelerinin yüzde 75’i 
başlangıçta hedeflenen amaçlara tam olarak ulaşamamakta 
ve çeşitli seviyelerde başarısızlığa uğramaktadır.
ABD’deki bilişim projelerinde başlangıç hedeflerinden 
sapmalarda  incelenen projelerin yüzde 53’ünde, 
başlangıçta belirlenen bütçenin yüzde 189 oranında aşıldığı; 
başlangıçta belirlenen zamanın yüzde 222 üzerine çıkıldığı 
ve sadece yüzde 61’inin kabul aşamasına gelebildiği tespit 
edilmiştir.  
Yine aynı araştırmaya göre projelerin sadece yüzde 16’sı 
planlanan bütçe ve zamanda gerçekleştirilebilmiştir.   

Gartner tarafından yapılan 
araştırma her ne kadar ABD’deki 
bilişim projelerini kapsamakta 
ise de, Türkiye ya da Avrupa’da 
gerçekleştirilen projelerde daha 
iyi sonuçlar elde edildiğine dair 
elimizde hiçbir araştırma sonucu 
ya da bulgu bulunmamaktadır.
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ABD’de başlatılan bilgi teknolojileri projelerinin yüzde 31’inin ise 
başarısızlık nedeniyle tamamen iptal edildiği de Standish Group’un 
yapmış olduğu araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır. 
 
Kamu bilişim projelerinde temel başarısızlık nedenleri şöyle sıralanabilir : 
1. Planlama eksikliği
2. Kurumsal destek eksikliği
3. Üst  yönetim desteğinden yoksunluk
4. İyi tanımlanmamış proje kapsamı
5. Gerçekçi olmayan zaman planı
6. Bütçe yetersizliği veya eksikliği
7. Hatalı, tam olgunlaşmamış ya da değişken nitelikli talepler
8. Proje liderliği ve iletişim eksikliği
9. Bilişim projeleri tecrübesizliği
10. Paydaşların zayıf koordinasyon ve yönetimi
11. Kamu mevzuatından kaynaklanan problemler
12. İnsan kaynaklarının yetersizliği
13. Teknoloji yönetiminde yetersizlik
14. Kamu özel sektör ilişkilerinden kaynaklanan problemler
15. Üst yönetim veya siyasi idare değişikliği
16. Metodolojilerin doğru kullanılmaması veya eksikliği
17. Yüklenici (firma) baskı ve tutumları
18. Kamu yöneticilerinin baskı ve tutumları. 

Planlama eksikliği : 
Kamu bilişim projelerinin önemli bir kısmında, başlangıçta;  herhangi 
bir ciddi planlama, ihtiyaç analizi, ön fizibilite ya da fizibilite yapılmadan 
başlandığı gözlemlenmektedir. Küçük çaplı projelerin hemen hemen 
tamamına yakını, büyük çaplı projelerin ise bazıları genellikle bir ihtiyacın 
tespiti sonrasında veya bir üst yöneticinin fikrinin hayata geçirilmesi 
arzusu ile harekete geçerek  başlatılan projelerdir.
 
Herhangi bir ihtiyaç analizi ya da planlama yapılmadan başlatılan projeler 
genel olarak;  Üst yönetimin ya da diğer birimlerin istek ve baskıları,  
tespit edilen bir ihtiyacın acilen giderilmesi gayreti,  olgunlaşmamış 
proje fikirlerinin bir an önce hayata geçirilmesi çabası,  yeteneksiz, 
plansız ve basiretsiz BT yöneticilerinin bulunması gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır.

Bilişim projeleri iyi bir gereksinim analizi sonrasında yapılmasına karar verilmesi ve ardından 
teknoloji tespiti, bütçe, zaman, insan kaynakları vs. gibi iyi bir planlama çalışması sonrasında 
hayata geçirilmesi gereken projelerdir.

Bu bakımdan planlama sürecinde: Projenin büyüklüğüne göre yurtiçi ve yurt dışı benzer 
projelerin incelenmesi; proje fikrinin mutlaka bir ön fizibilite çalışmasından geçirilmesi ve 
yapılabilirliğinin tespitinden sonra çalışmaya devam edilmesi;  proje bütçe, zaman, insan 
kaynakları ve tedarik yöntemi planlamasının yapılması,  kullanılacak teknolojilerin doğru 
tespiti ve planlanması, proje çerçevesinin ve sınırlarının doğru bir şekilde çizilmesi ve bu 
sınırlara riayet edilmesi  dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.  

Yukarıda özetlediğimiz başlıca konuların yanı sıra projenin gerektirdiği diğer planlama 
unsurlarının da mutlaka gözden kaçırılmaması ve sağlam bir proje planı yapılması, projenin 
başarısının gereklerindendir.
  
-Kurumsal destek eksikliği: 
Kamu bilişim projelerinde en sık yaşanan başarısızlık sebeplerinin başında, kurum 
çalışanlarının projelere desteklerinde eksiklik ya da yetersizlik  gelmektedir.
Çalışanlar genellikle yeni projelere karşı olumsuz tavır almakta, gerek proje gerçekleştirme 
aşamasında ve gerekse proje hayata geçtikten sonraki canlı kullanım süreçlerinde çeşitli 
tavırlarla projenin başarısını olumsuz yönde etkilemektedirler. 
Kurum çalışanları genellikle; Yeni projelere kuşku ile bakıp, kendilerine ek yük getireceğini , 

kendi fonksiyonlarının yerine geçerek 
kendilerini değersizleştireceğini, 
uygulamayı kullanmakta yetersiz 
kalabileceklerini, uygulamanın 
yaptıkları iş ve performanslarını 
ölçeceğini düşünmektedirler.
  
Sonuç olarak kurum çalışanları; 
projenin analiz ve tasarım aşamasında 
uzmanlık katkısı vermemek, testlere 
yeterli zaman ayırmamak, istek ve 
beklentilerini iyi tanımlamamak  ya da 
hiç tanımlamamak,  canlı kullanımda 
yeterli veri girmeyerek ve aktif 
kullanmayarak projenin başarısını 
olumsuz etmektedirler.  
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-Üst yönetim desteğinden yoksunluk: 
Kamuda Bilişim Projelerinin başına gelen en büyük talihsizliklerden bir 
de üst yönetimin gerekli ilgi ve desteğini alamamaktır. Sponsor desteği 
diye adlandırdığımız üst yönetici desteğinin varlığı, bir projenin olmazsa 
olmaz şartlarından biridir. Bilişim projelerinin yaşam döngüsü içerisinde 
en başından en sonuna kadar sponsor desteğine her aşamada ihtiyaç 
duyulmakta ve destek sağlanmadığında ise proejenin başarısız olma 
olasılığı ciddi bir şekilde yükselmektedir.

Özellikle büyük ölçekli projelerde üst yönetim desteği kaçınılmaz olarak 
sağlanmalı, üst yönetimlerden yeterince destek ve istek sağlanmayan 
projelere başlanmamalıdır. 

Üst yönetim (sponsor ) desteğinin yoksunluğu sebepleri genel olarak ;  
Üst yönetimin bilgi teknolojileri konusunda bilgisizliği veya yetersizliği, 
ilgisi ve gündeminin sürekli kurumun başka faaliyetlerine yoğunlaşması, 
kurumun bilişimsizlik maliyeti konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, 
BT yönetimi ile üst yönetici arasındaki iletişimin yetersiz olması, 
projenin önemi ve kuruma sağlayacağı katkıların yeterince anlatılmamış 
olması,  üst yöneticinin projenin içine yeterince çekilememiş olması, 
projenin yöneticiyi ilgilendiren kısmı olan  “yönetim bilgi sistemi” nin 
oluşturulmaması ya da yeterli doygunlukta ve pratikte oluşturulmaması 
şeklinde sayılabilir.

Üst yönetimin hiçbir şekilde desteğini 
almayan ve üst yönetim tarafından faydasına 
inanılmamış bir projeye başlamak projenin 
en baştan başarısızlığa mahkum olacağı 
anlamına gelebilir.
 

- İyi tanımlanmamış proje 
kapsamı: 
Kamuda bilişim projelerinde yapılan en 
temel yanlışlardan bir de proje kapsamının 
ve sınırlarının iyi tanımlanmamış olmasıdır. 
Bir bilişim projesinde fikir ve ön fizibilite 
çalışmalarından sonra mutlak suretle kapsam 
ve sınırlar tespit edilmeli ve sonraki çalışmalar 
bu kapsam ve sınırlara sadık kalınarak 
yürütülmelidir.
 
Çoğu kamu BT projelerinde kapsam ve sınırlar 
çok iyi tanımlansa da;  çeşitli yeni ihtiyaçlar, 
hızla gelişen teknolojinin getirdiği yeni 
olanaklar, projenin çok uzaması nedeniyle 
ihtiyaçlardaki değişimler, ihtiyaç sahibi 
birimler ve özellikle üst yönetimin ek 
talepleri gibi gerekçelerle projelerde revizyon 
girişimleri olmakta ve bu da projenin zaman, 
bütçe ve fonksiyonalite bakımından hedefinden 
sapmasına neden olmaktadır. Hatta kapsam 
genişlemesi ya da kayması nedeniyle 
projelerin başarısızlığa mahkûm olması söz 
konusu olabilmektedir.
 

-Gerçekçi olmayan zaman planı: 
Bilişim projelerinin, büyüklüğü, kapsamı, 
karmaşıklığı, insan kaynakları ihtiyacı vs. gibi 
birçok faktöre bağlı olarak tespit edilmesi 
gereken iyi bir zaman planına ihtiyacı vardır.
Zaman planlaması olabildiğince gerçekçi 
yapılmalı ve iş ağaçlarının ve proje alt 
kırılımlarının tek tek zaman planı yapılarak 
toplam süre hesaplanmalıdır.

Kamu’ da özellikle üst yönetimin sabırsızca 
ve bir an önce sonucu görme isteklerinin bir 
sonucu olarak, proje süreçleri kısa tutulmaya 
çalışılmakta ve bu da projenin yaşam döngüsü 
boyunca başarısızlığa sürüklenmesine neden 
olan bir dizi olayı tetiklemektedir..
 
Zaman planı iyi yapılmayan projelerde; 
özellikle birkaç fazdan veya modülden 
oluşan projelerde entegrasyon ve geliştirme 
süreçlerinde karmaşa yaşanmakta;  kabul 
süreçlerinin planlanan zamanı geçmesi ile 
hukuki ve mali problemler ortaya çıkmakta 
(özellikle hukuki sınırlar aşıldığında 
projenin iptali riski yaşanmaktadır);  proje 
çalışanlarının moral ve motivasyonu 
bozulmakta;  sıkıştırılmış zaman planlarına 
uyma çabası ile teknik hatalar çoğalmakta 
ve kalite standartlarından sapmalar 
yaşanmakta; projenin hedeflediği faydaya 
ulaşmak mümkün olmamakta; Kurum 
çalışanlarının projeye inancı kaybolmaktadır.
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- Bütçe yetersizliği veya eksikliği: 
Kamuda her ne kadar bütçesi olmayan bir işin yapılması mevzuat açısından 
mümkün olmasa da zaman zaman bütçe kalemlerinde küçük hile – i 
şeriyeler yapılarak projelere özel kaynak oluşturulmaya çalışılmakta ya da 
proje için özel bütçe tanımlanmış olmakla beraber, projenin bütçesi sağlıklı 
hesaplanmadan işlemlere başlanmaktadır.
 
Bilişim projesinin bütçesini belirleyecek olan çalışma fizibilite çalışmasıdır. 
Fizibilite çalışmasının sağlıklı bir şekilde yapılması, bütçenin doğru 
belirlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bilişim projesinde bütçe yetersizliği;  Teknolojik imkanları en iyi şekilde 
projeye yansıtamama, projede çalışacak insan kaynaklarının uzmanlık 
ve tecrübelerinde yetersizlik, projenin kalite standartlarından uzak 
geliştirilmesi, fonksiyonel özelliklerinde eksiklikler, fiyat rekabetine 
zorlamalar nedeni ile tecrübeli firmaların projeden kaçması ya da devre 
dışı kalması ile birçok açıdan riskli firmaların projede yüklenici olması,  
gibi olumsuzluklara neden olarak projenin tehlikeye düşmesine neden 
olmaktadır.

-Hatalı, tam olgunlaşmamış ya 
da değişken nitelikli talepler: 
Bilişim projelerinin yaşam döngüsü içerisinde 
projeyi en fazla tehlikeye atan, ihtiyaç sahibi 
işyerleri ile Bilgi İşlem birimlerinin en fazla 
çatışma ve çekişme yaşadığı durumdur. 

Genellikle  BT projeleri hazırlanırken 
projenin kullanıcısı ve yararlanıcısı olacak 
birimler;  Başlangıçta projeyi gerekli 
kılan ihtiyaçları doğru tanımlamamakta, 
yetersiz tanım ve taleplerde  bulunmakta 
ya da tam tersi gereksiz, projenin amacını 
ve kapsamını çok genişletecek taleplerde 
bulunmaktadırlar;  proje analiz ve tasarım 
aşamasında herhangi bir uzmanlık çalışması 
yapmadan ve isteklerini olgunlaştırmadan 
akıllarına ilk geleni söylemektedirler ve 
verdikleri bilgilerde sistematik bir bütünlük 
olmamaktadırlar ve çoğu zaman taleplerinin 
içeriğini değiştirmekte ve özellikle yazılım 
geliştirme süreçlerinde birbirlerinden 
tamamen farklı tasarım taleplerinde 
bulunabilmektedirler.
 

-Proje liderliği ve iletişim 
eksikliği: 
Bilişim projelerinde;  proje liderinin nitelikleri 
ve tecrübesi projenin başarısını doğrudan 
etkilemekte ve başarısız projelerin birçoğunun 
başarısızlık sebepleri arasında proje liderinin 
yetersizliği yer almaktadır.
 
Başarısız proje liderlerinin en tipik özellikleri 
:  Yeterli teknolojik vizyonunun olmaması, 
proje hakkında yeterli teknik donanıma 
sahip olmama, projenin kurumsal boyutta 
yerine getireceği işlevler ve işler hakkında 
bilgi ve fikir sahibi olmama, projenin yaşam 

döngüsünde gerekli olan idari ve hukuki 
mevzuat hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmama,  bir yöneticide olması gereken 
temel özelliklere sahip olmama, sabırlı, 
kararlı, soğukkanlı, inisiyatif kullanabilen 
ve risk alabilen ve sorumluluk üstlenebilen 
bir insan olmama, takım çalışmasına ve 
takım liderliğine yatkın olmamak, agresif, 
sabırsız ve itici tavırlara sahip olmak, diğer 
birimlerin yöneticileri, iş uzmanları ve 
çalışanlarıyla sağlıklı iletişim kuramama, 
analitik düşünememek ve kapsamlı analiz 
yapamama,  gibi temel özellikler sayılabilir.
 
Projede iletişim kanallarını, yöntemlerini ve 
usullerini iyi belirlemek ve çift taraflı iletişimi 
ve bilgi alışverişini sürekli açık tutmak 
projenin başarısı açısından önemlidir. 

-Bilişim projeleri tecrübesizliği: 
Proje geliştiricilerin bilişim projelerinde 
yeterince tecrübelerinin olmaması önemli bir 
risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Sözünü ettiğimiz tecrübesizlik; gerçekleştirilecek projenin büyüklüğü 
ve kapsamıyla orantılı bir tecrübeye sahip olmama olarak da 
değerlendirilebilir. Proje yöneticisi ve ekibi belli tecrübelere sahip olabilse 
de yapılacak proje söz konusu ekibin başarabileceğinin çok üzerinde bir 
tecrübe gerektirebilir.

-Paydaşların zayıf koordinasyonu ve yönetimi: 
Bilişim projelerinin özelliklerine göre :  İhtiyaç sahibi birimler, uygulamaya 
veri sağlayan kaynaklar, uygulama sonuçlarından yararlananlar, 
yüklenici, projeyle ilgilenen bilişim firmaları, projenin entegre olduğu ya 
da projeye etki eden diğer dış kurumlar,  denetim mekanizmaları ( İç, Dış 
), basın yayın kurumları, Kurum üst yöneticileri ve siyasi otoriteler,  gibi 
projenin başarısını etkileyen tüm kişi, kurum ve otoriteleri birer paydaş 
olarak değerlendirmek ve projenin yaşam döngüsü boyunca bütün bu 
paydaşları projenin başarısına hizmet edecek (en azından engellemeyecek) 
şekilde koordine etmek gerekmektedir. 

Proje gelişimi süresince her bir paydaşın etkisi artmakta ya da 
azalmaktadır. Özellikle kamuda proje geliştirirken proje dışı unsurların 
projenin esasını etkileyecek tesirlerde bulunabileceğini gözden uzak 
tutmamakta ve projenin niteliğine göre stratejiler oluşturmakta fayda 
vardır.

 -Kamu mevzuatından 
kaynaklanan problemler: 
Kamuda birçok projenin olduğu gibi bilişim 
projelerinin gerçekleştirilmesinde uyulması 
zorunlu olan birçok mevzuat bulunmaktadır. 

Bu mevzuat kalemlerini ;  Projenin süreçlerini 
etkileyen mevzuatlar ile  projenin içeriğini 
ve sonuçlarını etkileyen mevzuatlar  olarak  
kısaca özetlemek mümkündür. 

Projenin hazırlanmasından, ihale edilmesine 
ve sonrasında projenin tamamlanmasına 
kadarki süreçte uyulması zorunlu olan birçok 
mevzuat vardır. Ülkemizde BT projelerinin 
doğasına uygun olarak hazırlanmamış, 
daha çok   mal ve hizmet alımlarına 
yönelik hazırlanmış olan bu mevzuatlar BT 
projelerinin başarısız olmasına sebep olacak 
kurallar ve kısıtları içermektedir..

Öte yandan;  BT projesinin konusunu ve 
içeriğini etkileyen mevzuatların yeterli 
olmaması, proje gerçekleştirme sürecinde 
değişikliklere uğraması ya da projenin 
teknolojik imkanlardan yararlanmasına imkan 
vermeyecek şekilde kısıtlarının olması gibi 
gerekçelerle birçok mevzuat BT projesinin 
başarısını olumsuz olarak etkilemektedir..

- İnsan kaynaklarının 
yetersizliği: 
Kamu bilişim projelerinde insan kaynaklarının 
sayısal ve niteliksel yetersizliği ciddi bir risk 
faktörüdür.

Özellikle son dönemde bilgi teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler, bir yandan yazılım 
geliştirme süreçlerini ve metodolojilerini 

kolaylaştırırken, diğer yandan yazılım, 
donanım ve ağ yönetimi alanında birbirinden 
farkı yeni ihtisas alanı ve disiplinlerin 
doğmasına neden olmuştur.  Bir bilişim 
projesi geliştirirken bütün bu ihtisaslara 
ve disiplinlere hâkim, bilgili ve tecrübeli 
uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

İnsan kaynaklarının sayısal yetersizliğinin yanı 
sıra proje için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
olmamaları da projelerde risk faktörüdür.
Öte yandan, bilişim projelerine destek verecek 
ya da projenin içerisinde aktif olarak görev 
alacak iş uzmanlarının olmaması projenin 
başarısını doğrudan olumsuz etkileyecektir..

Kamu’ da sıkça yaşanan risklerden biri, çok 
önemli ve büyük çaplı projelerde analiz ve 
tasarım aşamasında yapılacak işi anlatacak 
yeterince eleman olmaması ya da olanların da 
yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamasıdır.
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-Teknoloji yönetiminde yetersizlik: 
Bilişim projeleri asıl itibarı ile teknoloji yoğun projelerdir.. Bilgi teknolojileri 
hızla gelişen ve teknolojik ömür döngüsü 2 – 3 yıl olan teknolojilerdir. 
Dolayısı ile; kamuda bilişim projeleri hazırlanırken teknolojik vizyonu çok iyi 
görmek ve buna göre yatırım planlarını yapmak gerekmektedir..
Kamuda genellikle bir projenin fikir aşamasından yatırım aşamasına 
gelmesi 6 ay ile 1  yıl, şartnamesinin hazırlanması ve ihalesinin yapılarak 
yükleniciye işin verilmesi  1 yıl, projenin tamamlanılarak canlı kullanıma 
geçirilmesi de ortalama 20 – 30 ay olduğu düşünülürse; büyük çaplı 
projelerde ortalama proje süresi 4 yılı bulmaktadır.
Proje sürelerinin ortalama 4 yıl olduğunu düşündüğümüzde ve BT’deki 
ömür devrinin 2 yıl olduğunu 

-Kamu özel sektör ilişkilerinden kaynaklanan 
problemler: 
Kamuda, özellikle büyük çaplı projelerde, özel sektörün projelere ilgisi, 
takibi ve projelerle ilgili yürütmüş olduğu lobi faaliyetleri; projelerde 
olumsuzluklara ve risklere sebebiyet verebilmektedir.

-Üst yönetim veya siyasi idare değişikliği: 
Kamu projelerinde  üst bürokraside yaşanan değişimler ve siyasi otoritedeki 
değişimler de proje üzerinde belirsizlikler ve riskler oluşturmaktadır..
Özellikle seçimlere yakın dönemlerde proje hazırlıklarına bile yansıyan bu 

belirsizlikleri yönetmek, “devlette devamlılık 
esastır” ilkesine uygun şekilde proje 
geliştirmek özellikle BT yöneticilerinin üzerine 
düşen bir sorumluluk olarak gözükmektedir..
Üst yönetimde yaşanan değişimler, ayrılmalar 
ve görev dağılımındaki değişiklikler projelerde 
aksamalara neden olmaktadır.

-Metodolojilerin doğru 
kullanılmaması veya eksikliği: 
Bilişim projelerinin  karmaşıklığına, 
kapsamına, yaygınlaşma türüne, mimarisine, 
kurum kültürüne, tedarik yöntemine vb. diğer 
özelliklerine göre belirlenecek uygun bir 
metodoloji  ile geliştirilmesi esastır.

Özellikle yazılım ağırlıklı projelerde doğru 
metodolojiyi seçmek projenin başarılı bir 
şekilde yürütülmesi, süreçlerin yönetilmesi, 
geliştirilen yazılımların birbirleri ile sağlıklı 
bir şekilde entegrasyonu, eş zamanlılık vs. 
açısından önemlidir.

-Yüklenici (firma) baskı ve 
tutumları: 
Kamuda bir yüklenici firma sorumluluğunda 
gerçekleştirilmekte olan bilişim projelerinde 
yüklenici firmanın proje üzerinde 
kurduğu baskılar ve olumsuz tutumlar  da 
projenin başarısı açısından ciddi riskler 
oluşturmaktadır.

Yüklenici firmalar söz konusu baskı 
ve tutumlarını çok çeşitli şekillerde 
göstermektedirler. Bunları örnekleyecek 
olursak :
Proje geliştirme süreçlerinde, özellikle 
analiz ve tasarım aşamalarında kurumun 
ihtiyaçları yerine kendi yetenekleri ve 
kapasitelerine uygun ve en az maliyetle işin 
içinden çıkabilecekleri isterler oluşturmaya 
çalışmaktadırlar.
Uygulama geliştirme sürecinde, kurum 
uzmanları ile yazılımcıları arasına set 
çekerek, projenin kendi yazılımcılarının 
yetenek ve vizyonu ile sınırlı kalmasına sebep 
olmaktadırlar.
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Test süreçlerinin bir an önce gerçekleşmesini sağlamaya çalışmakta 
ve kurum uzmanlarının değişiklik taleplerini makul gerekçeler dışında 
gerekçelerle reddetmektedirler.

Sempati kanalı oluşturdukları Kurum üst yöneticileri üzerinden, yanlış 
bilgilendirmeler ya da ikna yoluyla kabul için yeterli şartları oluşmamış 
projeleri kabule zorlamaktadırlar. Kabule hazır olmayan projenin kabulü 
sonrasında proje hızla başarısızlığa sürüklenmektedir.

Garanti süreçlerinde minimum kaynak ayırarak ve garanti kapsamında 
yapılması gereken işlemlere fatura kesmeye çalışarak projenin canlı 
kullanımında krize neden olabilmektedirler.

Yüklenici; yeterli olgunluğa erişmeden 
kabulünü aldığı projeden ve kurumdan hızla 
kaçarak, projenin iyileştirilmesi ve yaşatılması 
için gereken desteği vermemek suretiyle 
çöküşünü hızlandırabilmektedir.
 

-Kamu yöneticilerinin baskı ve 
tutumları: 
 Bir yandan yüklenici firmanın olumsuz tutum 
ve baskılarına karşı tedbir alınırken; diğer 
yandan da yüklenici firmanın haklarına da 
riayet etmek projenin başarısı açısından çok 
önemlidir.

Kamu kurumlarının çoğu zaman yaptığı 
temel hatalardan biri de; ihale dokümanına 
koydukları bazı maddelerden ya da kabul 
süreçlerinde ellerinin güçlü olmasından  
yararlanarak yükleniciye aslında yükümlü 
olmadıkları  birçok şeyi ilave olarak 
yaptırmaya çalışmalarıdır.

Çoğu zaman ihale dokümanında yer almayan 
bu isteklerin yerine getirilmesi firmayı zor 
durumda bırakmakta ve proje üzerinde krizin 
yaratılmasına sebep olmaktadır.

Türkçemizdeki, “Pire için yorgan yakmak” 
deyimine karşılık gelecek istekler ve kriz 
süreçleri esasen başarılı olabilecek birçok 
projenin kurumsal çarklar içerisinde 
başarısızlığa mahkum olmasına sebep 
olabilmektedir.

(*) www.bilisim2023.com
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