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1. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Proje kavramı gün geçtikçe daha çok önem kazanan, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini
gerçekleştirmeleri ve özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalarını sürdürmeleri için başvurdukları bir
planlama aracıdır. Diğer bir ifadeyle proje, belirli bir bölgede, belirli bir süre için, belirli bir bütçe ile net olarak
tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik planlanmış faaliyetler bütünüdür. 1 Hedeflerin
gerçekleşmesine yönelik planlanmış olmasıyla projeler, bulunulan noktadan daha ileri gitmeyi hedefleyen ve
bu uğurda ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek, kaynakları seferber edençalışmalardır.
Günümüzde, proje hazırlık ve uygulama süreçlerinin katılımcı, etkin ve sürdürülebilir olması için genel
kabul görmüş yöntemlerin başında Proje Döngüsü Yönetimi gelmektedir. Bu yöntem, proje hazırlık sürecinin
başladığı ilk andan, proje formunun oluşturulmasına, hibe desteği alınmasına, uygulamasına, projenin izleme
ve değerlendirmesine ve sürdürülmesine kadar tüm süreçleri kapsayan bir model sunmaktadır. İlerleyen
bölümlerde ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz bu model, projelerin en iyi şekilde tasarlanmasına ve bu sayede hibe
desteği alınmasına katkı sağlayacağı gibi, projelerin uygulama süreci için kapsamlı bir yol haritası çıkarılmasını
sağlayacaktır. Bu sayede etkisi yüksek projeler geliştirilebilecek ve kaynaklar etkin şekilde kullanılabilecektir.
Hibe desteklerinden yararlanmak için hibe çağrılarını takip etmek ve bu çağrılara yönelik proje çalışması
yapmak gerekmektedir. Hibe rehberi, bir hibe çağrısının gerekçesinin, önceliklerinin ve amacının açıklandığı,
başvuru hazırlıkları sırasında kullanılacak kaynak dökümandır. Hibe dosyası, hibe rehberinin yanı sıra, projenin
hazırlık sürecinde tamamlanması gereken tüm dokümanları içerir. Başvuru sahibinin tüm sürece yönelik
prosedürlerle ilgili bilgilendirilmesi bu dosyadaki dökümanlar aracılığıyla yapılır. Her hibe programı için ayrı
bir rehber yayınlanır.
Hibe sağlayan kuruluşların farklı uygulamaları olsa da genel itibariyle hibe rehberinde aşağıdaki
konular yer alır:
➢Hibe programının amacı, konusu, ilgili
bölgedeki ya da konudaki mevcut durum,

➢ Programa hangi kurumların başvurabileceği
ve ortak olabileceği,

➢Programın ve öncelik alanlarının hedefleri ve
amaçları,

➢ Hibe verilecek projelerin uygulama süresi,

➢Program kapsamında sağlanacak mali yardım
miktarı, oranı varsa eş finansman beklentisi ve
oranı,

➢ Desteklenmeyecek faaliyetler,

➢ Desteklenecek proje türleri ve faaliyetler,
➢ Projelerin hangi bölgeler ve illerde
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➢ Hangi dokümanların başvuru sırasında
sunulmasıgerektiği,

uygulanabileceği,
➢ Uygulanacak projelerde hangi maliyetlerin
uygun olduğu, hangilerinin olmadığı,

➢ Son başvuru tarihi ve değerlendirme sürecine
dairbilgiler.2

➢ Başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı,

Hibe rehberi detaylarıyla incelenerek proje fikrinin açılmış olan hibe programına uygun olup olmadığına
karar verilir, uygunsa proje fikri detaylandırılır ve projeye dönüştürülür. Projeler birbirinden çok farklı alanlarda
tasarlanabilir; çocuk yoksulluğunun azaltılması, engellilerin okul öncesi eğitime katılımının artırılması, atıkların
geri dönüştürülmesi, yaşlıların sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi vb. Projeler kapsamında,
dezavantaj olarak değerlendirilen durumların ortadan kaldırılması ya da azaltılması yoluyla belirli bir grup ya
da bölge üzerinde olumlu etkiler yaratmak ve toplumsal faydaya hizmet etmek amaçlanmaktadır. Risk
altındaki grupları içermek üzere hazırlanabileceği gibi, projeler, henüz risk altında olmayan fakat ileride risk
altında olması muhtemel gruplar için de tasarlanabilir. Her iki durumda da amaç insanların yaşamına ve/veya
yaşadığımız çevreye, topluma olumlu katkıda bulunmaktır.
Projeler hedefler üzerine kurgulanır, çünkü hedefler projelerin motivasyon kaynaklarıdır ve değişimin
gerçekleşmesinin anahtarıdır. Her projenin mutlaka bir hedefi vardır. Proje hedeflerine ulaşmanın yolu, bu
uğurda kullanılacak tüm kaynakların (iş gücü, mali kaynaklar vb.) en etkin şekilde organize olması ve faaliyetler
yoluyla uygulamaya geçmesiyle mümkündür. Faaliyetlerin projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda, eldeki
kaynaklarla uygulanabilecek nitelikte ve gerçekçi olarak tasarlanması projenin başarısına doğrudan etkilidir.
Hedef odaklı projeler, sadece bir faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmış, kısır ve sınırlı etkili
projelerden farklı olarak, birden fazla faaliyetin birlikte uygulanmasını içerir.3 Projeleri tasarlarken faaliyetlerin
birbirini destekler nitelikte ve aynı amaca hizmet ederek projenin hedeflerini gerçekleştirmek üzere çok yönlü
olarak tasarlanması gerekmektedir.
Projeler/Programlar
Projeler tekil olarak uygulanabileceği gibi, bir programın bileşenleri olarak da tasarlanabilmektedir.
Programların birden çok bileşeni vardır, bunlar alt programlar olabileceği gibi, projeler de olabilir, işte tüm bu
projeler ilgili programın genel hedefine katkı sunmak üzere tasarlanır ve bu sayede nihai olarak topluma katkı
sağlamayı amaçlar. Örneğin İnsan Kaynakları’nın Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın bileşenlerinden
bazıları: “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” ve
“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı”dır. Her iki program kapsamında
2
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desteklenen birçok proje bulunmaktadır. Tüm projeler üst programın amacına (bu örnekte Türkiye’de insan
kaynaklarının geliştirilmesine) katkı sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve kriterlere uygun hazırlanan tüm
projeler de program bütçesi kapsamında desteklenmektedir. Tüm bu program ve projeler Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet ederek, politikaların gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.
Proje Döngü Yönetimi Nedir?
Proje Döngü Yönetimi (PDY) proje hazırlık ve uygulama alanında ortak bir yöntem ve dil geliştirmek
amacıyla uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiş bir proje geliştirme ve yönetim yaklaşımıdır. Bu
yaklaşımın temelinde kaynakların doğru, yerinde ve zamanında kullanılmasıyla belirlenen hedefe ulaşma
ihtiyacı yer almaktadır. Aksi takdirde, iyi planlanmamış bir proje, kaynakların, zamanın ve emeğin kaybına yol
açabilmektedir. Proje Döngü Yönetimi (PDY) yaklaşımı proje hazırlık ve uygulama sürecini etkileşimli bir
şekilde ele alıp, sürecin tüm aşamalarının birbirini besleyerek ilerlemesi üzerine kurulmuştur. Diğer bir
ifadeyle, doğru analiz, planlama ve uygulamayla kaynakların en iyi şekilde kullanılması kısa dönemde
hedeflere katkı sağlamaya başlayacak, ortaya çıkan değişimler proje uygulamasını iyileştirerek ve geliştirerek
projenin hedeflerine ulaşmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.4 PDY yaklaşımı, proje kapsamında
belirlenen hedefe ulaşmak üzere özel müdahale gerektiren konunun detaylarıyla, verilere dayalı analiz
edilmesini, katılımcı süreçlerle incelenmesini, ihtiyacın belirlenmesini, gerçekçi hedefler belirlenmesini,
hedeflerin ölçülebilir olmasını, proje kapsamında sağlanan olumlu katkının sürdürülebilirliğini ve sonraki
projelere veya çalışmalara katkı sağlamak amacıyla gerekli dokümantasyonun yapılmasını içerir. Proje
döngüsü olarak bilinen proje yaşam seyri altı ana evreden oluşmaktadır.
Proje Döngüsü’ne göre:
1. Proje fikrinin belirlenmesi: Bir sorunun ve bu soruna bağlı ihtiyacın tespiti ile başlayan süreçtir.
Değişim gerekliliği ve buna bağlı olarak harekete geçme, ihtiyacı karşılamak için yola çıkma evresidir.
2. Proje fikrinin analizi: Sorunların, bunlara bağlı ihtiyaçların, ilgili tüm kesimlerin, paydaşların
belirlendiği, iletişimin önem kazandığı, katılımcı, uzlaşmacı, analizin öne çıktığı bir evredir.
3. Ön değerlendirme: Bu evre projenin ortaya çıktığı, formlara döküldüğü, uygulamaya dönük tasarımın
yapıldığı, belirlenen sorunu en etkin, gerçekçi ve uygulanabilir şekilde çözüme ulaştıracak yolun belirlendiği
aşamadır. Hazırlanan proje teklifi analizlerin üzerine kurulmuş, katılımcı, özel müdahale gerektiren
grubu/bölgeyi ya da konuyu kapsayan nitelikte, fon sağlayıcı kuruluşların önceliklerine, program hedeflerine
uygun tasarlanmış haldedir bu aşamada.
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Şekil 1 Proje Döngüsü
4. Finansman: Proje fon sağlayıcı kuruluşa sunulur ve desteklenmeye değer görülürse bir sonraki
uygulama evresine geçiş sağlanır. Hibe, geri ödeme yapmaksızın kullanılan bir destek türü olduğu için, Sivil
Toplum Kuruluşları (STK’lar) genelde hibe programları için başvuru hazırlarlar.
5. Uygulama: Proje kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılan plan kapsamında faaliyetler
uygulanır. Proje ekibi, finansal kaynaklarını, fiziki ve sosyal ortamını etkin bir şekilde kullanır, paydaşlarıyla
birlikte proje uygulamasını gerçekleştirir, gerektiğinde mal ve hizmet alımı yaparak proje süresince
faaliyetleri gerçekleştirir ve izlemesini sağlar. Bu sayede proje hedeflerine ulaşılır, gerektiğinde revizyonlar
yapılır ve sürdürülebilirlik sağlanır.
6. Değerlendirme: Projenin planlanan hedeflerinin ne kadarına ulaştığını anlamak, diğer bir ifadeyle
başarısını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Proje süresince değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilebileceği
gibi proje bittikten sonra veya belirli bir süre sonra da gerçekleştirilebilir. Burada amaç projenin etkinliğini
ölçerek gerekirse revizyona gidilmesini sağlamaktır. Bu aşama projenin başarısı ve beklenen faydayı
yaratması için önemli bir kaynak olmasıyla birlikte sonraki projelere yol gösterici niteliği olmasıyla da özel
önem taşımaktadır.
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Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) günümüzde birçok hibe desteği sağlayan kuruluşun kullandığı bir
yaklaşımdır ve bu kuruluşların bazıları başvuru hazırlıklarında MÇY’den yararlanılmasını zorunlu tutmaktadır.
MÇY, proje hedeflerinin sistematik, belirli bir mantık ve hiyerarşi dahilinde ortaya konulduğu planlama aracı
ve proje uygulama kaynağıdır. MÇY proje döngüsüne aşağıdaki alanlarda katkı sağlar:
● Mevcut durumun ve paydaşların analizinin yapılmasına,
● Hedeflerin mevcut durum ve paydaşların analizine göre seçilmesi ve proje kapsamının
belirlenmesine,
● Proje kontrolünün dışında kalan fakat projeyi etkilemesi mümkün unsurların belirlenmesine,
● Proje başarısının ölçülme yönteminin belirlenmesine,
● Projenin uygulanabilirliği için gerekli tüm unsurların bir standart dahilinde sunulmasına hizmet
etmektedir.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı iki temel aşamadan oluşur. Bunlar analiz ve planlama aşamalarıdır. Analiz
aşaması sorun, paydaş, hedef ve strateji analizlerinden oluşmaktadır. Planlama aşaması ise mantıksal çerçeve
matrisi, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır.
Sorun analizi ve paydaş analizi proje hazırlık sürecinde bizlere mevcut durum hakkında bilgi verir ve
mevcut durumu tüm yönleriyle anlamamıza katkı sağlar. İhtiyacı karşılamak üzere kimlerle, hangi kurumlarla
çalışacağımızı belirlediğimiz bu aşama, projenin başarısı için mutlaka katılımcılıkla tasarlanmalı, paydaşlar
kapsayıcı ve detaylı bir şekilde belirlenmelidir. Hedef kitleye ait sorunun neden- sonuç ilişkisi içerisinde
incelenmesi sorun analiziyle yapılır. Sorunun net ve gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılmasıyla bir sonraki
analize geçilir. Sorun analizinin, hedef analizine dönüştürülmesiyle aynı amaca hizmet eden birbirinden farklı
yollar arasında, kaynaklara en uygun stratejiyi belirlemek üzere strateji analizi yapılır. Bu sayede, ihtiyacı
çözmek üzere alternatif yollar keşfedilir, sonuç olarak analiz aşaması en uygun strateji seçilerek sonlandırılır
ve bu aşamada proje kapsamı belirlenir.
Planlama Aşaması, Analiz Aşamasında seçilen stratejinin nasıl, hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği gibi
konuların çözümlendiği aşamadır. Bu aşamada projenin nihai hedefine ulaşmak için planlar yapılır, kaynaklar
organize edilir ve projenin bir özetini, genel yapısını ortaya koyan Mantıksal Çerçeve Matrisi hazırlanır.
Faaliyetlerin ayrıntılandırılması, paydaşlardan sürece katkı sağlayacak olanların belirlenmesi ve görev
dağılımının yapılması da yine bu aşamada yapılan çalışmalar arasındadır. Son olarak, faaliyet planına göre,
gerçekçi bir yaklaşımla, tüm ayrıntılar dikkate alınarak bütçe çalışması yapılır ve planlama aşaması
tamamlanır. Sonraki bölümlerde bu aşamalar ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
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Analiz Aşaması

Planlama Aşaması

Mantıksal
Çerçeve
Matrisinin
hazırlanması: Proje kapsamının, hedeflerinin, hedefler
Paydaş Analizi: Projeden olumlu veya arası mantıksal bağların, hedeflerin ölçülebilir şekilde
olumsuz
etkilenecek
tüm
kesimlerin formüle edilmesinin, kaynakların ve maliyetlerin ve süreci
belirlenmesidir.
etkileyebilecek varsayımların genel olarak tanımlanmasıdır.

Sorun Analizi: Proje çalışması için Faaliyet Planı: Faaliyetlerin içeriği, zaman planı, sırası,
odaklanılan sorunların neden-sonuç ilişkisi birbiriyle ilişkisi ve sorumlulukların dağıtılmasıdır.
içinde ele alınmasıdır.
Strateji Analizi: Hedefleri gerçekleştirecek Bütçe: Faaliyet planından hareketle harcama kalemlerinin
farklı stratejilerin tanımlanması, ihtiyaçlar ve belirlenmesi ve finansal dağılımın gerçekleştirilmesidir.
kaynaklar dahilinde en uygun stratejinin
seçilerek proje kapsamının belirlenmesidir.

Tablo 1 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Aşamaları5

1.1

Analiz Aşaması

Proje fikrinin geliştirildiği, uygulanabilirliğinin değerlendirildiği, sorunun, paydaşların, hedeflerin ve
bunlara bağlı olan stratejinin belirlendiği aşamadır. Katılımcılık temelinde, gerçekçi ve verilere dayalı bir
şekilde tamamlanan bu aşama, bir sonraki Planlama Aşamasına başarılı bir geçiş için özel önem taşımaktadır.
1.1.1.

Sorun Analizi

Özel politika gerektiren gruplarla çalışırken tespit edilen ihtiyacın neden kaynaklandığına, temelde
hangi sorunların var olduğuna dair yapılan ve sorunları bir genel sorundan, o soruna neden olan alt kategori
sorunlara ayırarak ifade etmeye yarayan çalışmaya Sorun Analizi denilmektedir. Bu yöntem, tüm proje hazırlık
sürecinin başlangıcı olarak da ifade edilebilir. Sorun analizi sürecine hedef kitleden katkı almak, verilerden,
5
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resmi kayıtlardan ve yapılmış araştırmalardan yararlanmak sorunun en etkili şekilde analiz edilmesini
sağlayacaktır. Örnek olarak ele aldığımız kız çocuklarının okullaşmasına dair vakada (EK- 1), 2000 yılı verilerine
göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocuklara göre çok daha
düşük olduğu dikkati çekmektedir. Kız çocuklarının okullaşması alanında çalışan STK’lar için bu konu ilgi çekici
olacaktır ve özel müdahale gerektiren bu alanda çalışmalar yapacaklardır.
Sorun analizi çalışmasına başlarken kız çocuklarının okullaşması alanında sürece katkı sağlayabilecek
tüm kesimlerle katılımcılık esasına göre çalışmalar yapılması, sorundan etkilenen çocukların ve ailelerinin
dinlenerek sorunun tüm yönleriyle tanımlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu süreçte paydaşlarla yapılacak grup
çalışmalarında istatistiki veri kaynaklarından yararlanılmalı, sürecin tüm kesimler tarafından ayrıntılarıyla
anlaşılması için net, güncel ve anlaşılır bilgiye ulaşılmalıdır.

Şekil 2 Örnek Vaka Sorun Ağacı
Şekil 2’de görülen Sorun Ağacı, sorunlar arasında neden sonuç ilişkisinin ortaya konması için kullanılan
ve paydaş, hedef ve strateji analizlerinin etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayan bir analiz sürecidir. Sorun
Ağacı’nı hazırlarken genel düzeydeki sorunların, diğer bir ifadeyle bir projeyle çözülemeyecek kapsamda,
yaygın ve ulusal düzeyde çözülmesi gereken sorunların, Sorun Ağacı’nda yer alsa bile proje kapsamına
alınmaması gerekmektedir. Örneğin bölge ya da ülke düzeyinde yoksulluğun giderilmesi, denizlerin
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temizlenmesi vb. gibi konular ulusal düzeyde çaba gerektiren sorunlardır ve projeyle çözülemezler. Vaka
örneğine dönecek olursak, Kız çocuklarının okullaşma oranının Şırnak’ın İdil ilçesinde düşük olması ve bunun
altında yatan nedenlerin gerçekçi bir şekilde saptanması grup çalışmalarıyla, paydaşların katılımıyla ve
verilerin analiziyle mümkün olacaktır. Yapılan çalışmaya göre kız çocuklarının okullaşma oranının, ailelerin
maddi güçlerinin yetersizliğinden ve eğitimin öneminin yeterince farkında olmamalarından kaynaklandığına
dair fikir birliğine varılmış ve bunların alt nedenleri de incelenmiştir. Bu durumda hazırladığımız Sorun
Ağacı’nda, farklı kaynaklar gerektiren iki farklı müdahale alanı ortaya çıkmıştır. Biri ailelerin sosyo-ekonomik
problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaların öngörüldüğü, diğeri ise bilinç yükseltme; farkındalık yaratarak
eğitimin insan hayatına etkisinin ön plana çıkarıldığı çalışmalardır. İlerleyen bölümlerde yapılacak analizlerle
hangi müdahale alanın seçileceği ya da eldeki kaynakların, her iki alana müdahale etmeye yetip yetmeyeceği
incelenecektir.
Sorun analizi, çözüm getirmek için ilgilenilen sorunun resmini çizmeye, müdahale edilecek alanın
gerçekçi olarak, neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmesine yardımcı bir yöntemdir. Sorun analizi
kapsamlı, verilere dayalı ve sorundan etkilenen tarafların katılımıyla yapıldığında projenin ileriki aşamalarda
sağlam bir temel üzerine yükselmesine zemin hazırlayacaktır.
1.1.2.

Paydaş Analizi

Bir projenin fikir aşamasından, uygulamasına ve sürdürülebilirliğine kadar tüm süreçlerine fikir,
deneyim, kaynak ve diğer konularda katkı sağlayacak, uygulamalardan etkilenecek tüm kesimleri dahil etmek
olumsuzlukları öngörmekte ve çözmekte katkı sağlayacak ve proje başarılı bir şekilde uygulanacaktır.
Paydaşları, çıkarlarını, sorunlarını, potansiyellerini belirlemek projenin hangi sürecinde ne tür katkı
sağlayacaklarının anlaşılması ve projenin yerel düzeyde sahiplenilmesi açısından önemlidir.6
Paydaş analizine başlamadan evvel projeden olumlu ya da olumsuz etkilenmesi muhtemel tüm kesimlerin
belirlenmesi gerekmektedir. Paydaşlar genel olarak üç gruba ayrılır. Buna göre:
●

Hedef gruplar:

• Doğrudan faydalanıcılar: Projenin olumlu etki etmek istediği gruplar ya da varlıklardır. Doğrudan projeden
fayda görürler ve proje fikrinin çıkış noktası, üzerinde olumlu etki yaratılmak istenen gruptur. Örnek vakaya
göre doğrudan faydalanıcılar, kız çocukları ve aileleridir.
• Dolaylı faydalanıcılar: Projenin etkisinden dolaylı olarak faydalanan gruplardır. Örnek vaka çalışmasına
göre projenin dolaylı faydalanıcıları tüm çocuklar, öğretmenler ve ilçede yaşayanlar olacaktır.

6

Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları,
Ankara 2015, s.18.
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●

Diğer paydaşlar:

Proje uygulamasına ortak olarak destek veren, sorumluluk alan, faaliyetlere katılan gruplar ve/veya
kurumlardır. Destekçiler, proje hazırlık ve uygulamasına katkı sunan gruplar ve/veya kurumlardır. Örnek
vakada STK’lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlar projenin diğer paydaşlarıdır.
Projenin uygulaması ya da sonuçlarından olumsuz etkilenecek kişilerin de sürece dahil edilmesi ve projelerin
kapsayıcı niteliğe sahip olması, sorunların çözümü için bir gereklilik olarak birçok projede karşımıza çıkan bir
unsur olmuştur. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nın en temel özelliklerinden olan katılımcılık burada da ortaya
çıkmaktadır.
Hedef grupların dahil edilmediği projeler etkisiz, kısıtlı ve sürdürülebilirliği olmayan projelerdir. Sürecin,
sorundan etkilenenler tarafından, her aşamada sahiplenilmesi çözüme ulaşmakta anahtar niteliğindedir.
Paydaş analizi için bazı öneriler7:
✓

Kritik paydaşların belirlenmesi ve iletişime geçilmesi, Sürecin koordinasyonunun sağlanması,

✓
✓
✓

Paydaşların bir araya getirilmesi, Tüm kesimlerin dinlenmesi,
Paydaşların birbirini dinlemesinin sağlanması,
Diğer kurumları ve grupları dahil etmeden analiz yapılmaması ve çözüm üretilmemesi olarak
özetlenebilir.

Projelerde paydaşlar belirlenirken, iletişim sürecinin çeşitli aşamalarında değerlendirmelerin yapılması
önerilmektedir. Buna göre :
●
İlgili tüm paydaşların belirlenmesi ve sınıflanması: Hedef gruplar, ilgili kamu kurumları, STK’lar,
ilgili gruplar belirlenerek süreç, birlikte çalışma ve tecrübeler bakımından değerlendirilmeli, katkı sağlayacak
olanlar belirlenmelidir. Paydaşlar süreçten etkilenmelerine (olumlu-olumsuz) göre sınıflandırılmalıdır. Şekil
3’de örnek vaka uyarınca detaylandırıldığı gibi, projeden etkilenecek birincil ve ikincil paydaşlar belirlenmelidir.
●
Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi: Paydaşların karakteristikleri (sosyal, ekonomik, demografik
vb.), beklentileri, potansiyel kısıtları (kaynakları, deneyimleri vb.), proje açısından (destek, direniş)
sonuçlarının incelendiği detaylı bir analiz tablosuyla değerlendirilir. Bu süreçte Güçlü-Zayıf Taraflar Analizi
(GZTF-SWOT)8 yapılmalıdır.

7

Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları,
Ankara 2015, s.19.
8 SWOT analizi belirli bir konunun güçlü taraflar-strengths, zayıf taraflar-weaknesses, fırsatlar- opportunities, tehditler-threats
konularında analiz edilmesi için kullanılır. Türkçe’de GZTF olarak bilinmektedir.
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Şekil 3 Örnek Vaka Paydaş Analizi
●
Önceliklerin belirlenmesi ve paydaşlarla uzlaşma: Paydaşların değerlendirilmesi, kapasitelerinin
anlaşılması ve projeye katkılarına göre önceliklendirilmesi proje geliştirme ve uygulama sürecine katkı
sağlayacaktır. Süreçte çıkacak çatışma ve uyuşmazlıkların öngörülmesi, çözüm için mekanizmalar

geliştirilmesini ve sorunların çözülmesini sağlayacaktır. Sorunların çözümünde uzlaşma kültürünün
geliştirilmesi ve yaratılacak faydaya odaklanılması iş birliğini güçlendiren unsurlar olarak öne
çıkmaktadır.
Kız Çocuklarının Okullaşması vakasındaki proje paydaşları incelendiğinde birincil paydaşların aileler, kız
çocukları, öğretmenler, muhtarlar, tüm çocuklar ve sosyal çevre, ikincil paydaşların ise STK’lar, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Halk Eğitim gibi kuruluşlar olduğu görülmektedir. Projeden olumsuz etkileneceklerin, babalar ya
da aile büyükleri olabileceği düşünülmüştür. Bu kesimlerin de proje hazırlık ve uygulama sürecine katılımı, onları
kapsayıcı yöntemlerin geliştirilmesi projenin başarılı olmasına katkı sağlayacaktır.
1.1.3.

Hedef Analizi

Projenin analiz aşamasının üçüncü bileşenini hedef analizi bölümü oluşturmaktadır. Hedef analizi ile
tanımlanan sorunlar tamamen ortadan kaldırıldığında gelecekteki durumun resmedilmesi amaçlanmalıdır. 9
9

Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Notları, 2014, s.39.
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Yapısı itibariyle hedef analizi, sorun analizi ile benzerlik göstermektedir. Ancak hedef analizinin kalitesi sorun
analizinin ne kadar iyi yapıldığına bağlıdır.10 Bir başka ifade ile ana sorun ve bu soruna yol açan alt sorunlar
yani nedenler ne kadar iyi tanımlanırsa hedef analizi o kadar tutarlı ve yapılabilir olacaktır.
Hedef analizinde hedefler istenilen, gerçekçi ve laşılabilir hedefleri kapsamaktadır. Hedef analizinin
özelliklerine bakıldığında aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir:
1. Problem analizi bütün olumsuz durumları olumlu çözümlere
dönüştürecek şekilde yeniden formüle
edilmelidir.
2. Sebep –sonuç ilişkisi araç – sonuç bağlantısına
dönüştürülmelidir.
3. İfadeler gözden geçirilip düzenlenmeli, diğer yüksek
seviyedeki hedefi elde etmek için gerekli ve uygun görünürse
yeni hedefler eklenmeli, gerekli ve uygun gözükmeyen hedefler
silinmelidir.

Sorun ağacında sorunlar arasında
kurulan neden-sonuç ilişkisi hedef
ağacında araç-amaç ilişkisi olarak
karşımıza çıkacaktır. Araç-amaç
ilişkisi kurulurken alt hedeflerin bir
üst hedefe ulaşmak için yeterli
olup olmadığı özellikle üzerinde
durulması gereken bir konudur
(Tekindağ 2005: 60,62).

Şekil 4 Örnek Hedef Analizi Tablosu
10

Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları,
Ankara 2005, s.59.
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Örneğimiz ile ilgili hedef analizine bakıldığında Şekil1’de sorun analizinde belirtilen neden – sonuç
ilişkisinin her bir kutucukta hedeflere dönüştürüldüğü görülmektedir. Örneğin ana sorun kırsal bölgede kız
çocuklarının okullaşma oranının düşüklüğü olarak belirtildiğinde bu soruna ilişkin ana hedef kırsal bölgede kız
çocuklarının okullaşma oranını artırmak olacaktır. Aynı şekilde kız çocuklarının okullaşma oranının
düşüklüğünde bölgedeki ataerkil düşüncenin baskınlığı bir neden olarak belirtilmişse proje kapsamında yer
alacak alt hedeflerden bir tanesi de ataerkil düşüncenin zayıflatılması olacaktır.
Hedef analizini yaparken aşağıdaki noktaların sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir:
▪
▪
▪
▪
▪

Hedef ağacında istenilen durum gerçekçi bir şekilde ifade edilmiş midir?
Hedefler arasında mantıksal ve gerçekçi bir ilişki var mıdır?
Hedef ağacında mevcut yapıya ek olarak başka hedefler eklenmesi gerekli midir?
Herhangi bir ara hedefin gerçekleşmesi üst seviyedeki hedefe ulaşılmasını sağlamakta mıdır?
Hedef ağacının genel yapısı net, basit ve anlaşılır mıdır?11
Uygulamalı hedef analizi çalışması Ek 4’te yer almaktadır.

1.1.4.

Strateji Analizi

Analiz aşamasının dördüncü bölümünü strateji analizi oluşturmaktadır. Strateji analizi hedeflere
ulaşmak için kullanılacak müdahale yöntemini tanımlamaktır. Bu süreçte aynı zamanda projenin genel amacı
ve proje amacı da belirlenmiş olacaktır.12
Hedef ağacında en üst seviyedeki
Bu aşamada sorun analizinde belirtilen neden – sorun
hedef uzun dönemdeki genel
ilişkisi ve hedef analizinde belirtilen araç-amaç ilişkisi
hedefi ifade eder. Her proje
aşağıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak proje sahibi
kendine ait sorunu çözerek genel
tarafından değerlendirilmeli ve uygulama açısından en
hedefe
ulaşılmasına
katkıda
öncelikli ve yapılabilir olan hedefe ulaşmak için bir strateji
bulunur (Tekindağ 2005: 63, 64)
seçilmelidir.
Proje stratejisi, hedef ağacında belirlenen herhangi bir hedefe ulaşmak için seçilen sistematik eylem
dizisidir. Uygun stratejiyi seçmek için kullanılan genel kriterler aşağıdaki gibidir 13:
1. İlgililik: Proje ile çözümü hedeflenen ve/veya çözümüne katkıda bulunulması amaçlanan sorun ile proje
11

Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları,
Ankara 2005, s.62.
12
Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Notları, 2014, s.44.
13
Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları,
Ankara 2005, s.65.
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sahibi kuruluş ve paydaşlarının çalışma alanlarının örtüşmesi gerekmektedir.
2. Maliyetler: Ulaşılması beklenen hedefi gerçekleştirmek için proje maliyetinin, başvuru sahibinin ve proje
ortaklarının finansal kapasitesi ile tutarlı olması gerekir. Aynı zamanda bu proje maliyeti verilecek hibe miktarı
ile tutarlı olmalıdır. Hedefe ulaşmak için gereken maliyetin gerçekçi, piyasa fiyatlarına uygun ve iyi tasarlanmış
olması gerekmektedir.
3. Teknik Uygulanabilirlik: Bu kriter hedefe ulaşmak için uygun ve gerçekçi teknik metodların
uygulanabilir olup olmadığı ile ilgilidir.
4. Farklı Paydaşların Bakış Açıları: Projede yer alacak olan paydaşların projeden beklentilerinin, projeye
etkilerinin ve katılımlarının belirlendiği etkin bir paydaş analinizin değerlendirmesini içermektedir.

Şekil 5 Örnek Strateji Analizi Tablosu
5. Mevcut Kaynaklar: Kaynaklar mali, insani ve fiziksel kaynaklar olarak üçe ayrılmaktadır. Proje sahibi ve
ortaklarının projeyi uygulayabilmesi için bu üç kaynak ile ilgili gerekli kapasitede olması oldukça önemlidir.
6. Politik Yapılabilirlik: Yerel veya proje kapsamına göre ulusal karar alıcıların projeye yönelik katılımlarını
ve desteklerini almak projenin uzun dönem etkilerini artırmak için önemli bir unsurdur.
7. Verimlilik ve Etkinlik: Faaliyetlerin en uygun yöntem ve en az maliyetle yapılması önemlidir.
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8. Sosyal – Kültürel Kabul Edilebilirlik: Proje stratejisinin uygulanacağı bölgedeki sosyo – kültürel yapıya
uygun olarak belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.
9. Eşitsizliklerin Giderilmesine Katkı: Projenin cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine yönelik katkısı göz
önüne alınmalıdır.
10. Diğer Projeleri Tamamlayıcılık: Eğer planlanan proje yapılmış olan bir diğer projeyi tamamlayıcı nitelik
taşıyorsa bu durum strateji seçiminde başvuru sahibi kuruluşun tercihine göre önemli bir rol oynayabilir.
11. Program Önceliklerine Uygunluğu: Proje ile başvurulacak hibe duyurusunun öncelik alanları strateji
seçiminde önemli bir rol oynayacaktır.
12. Aciliyet: Başvuran kuruluş ve paydaşlar açısından çözülmesi beklenen ve aciliyet taşıyan bir sorun varsa
projenin strateji seçiminde temel unsur olabilmektedir.
Strateji analizi yaparken aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:
Adım 1: Dışarıda bırakılmak istenilen hedefler tanımlanmalıdır (Arzu edilmeyen, gerçekleşebilir
olmayanlar).
Adım 2: Hedefler gruplanmalıdır, başvuru sahibinin kendi kapasitesi ve mevcut potansiyel destekleri
tanımlanmalıdır (Bu kapasite ile hangi sorunların değiştirilebileceği tanımlanmalıdır).
Adım 3: Hangi stratejinin seçileceği ya da uygun stratejinin hangisi olduğu değerlendirilmelidir.
Adım 4: Genel amaç ve proje amacına karar verilmelidir.14
Hedef analizi örneği ele alınacak olduğunda projenin ana sorununun gelir düzeyi stratejisi ve farkındalık
stratejisi olarak iki ana kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Hangi stratejinin seçileceği başvuran kuruluş
ve/veya proje ortağının kapasitesine, çalışma alanına, bölgenin özelliklerine ve diğer dış faktörlere göre
değişkenlik göstermektedir. Başvuru sahibinin eğitim alanında burs ve destek sağlayan bir kuruluş olduğu
varsayılmış ve bu nedenle uygulama açısında en etkin olan gelir düzeyi stratejisi seçilmiştir
Uygulamalı strateji analizi çalışması Ek 4’te yer almaktadır.
1.2

Planlama Aşaması

Projenin planlama aşaması, analiz aşamasından sonra gelmektedir. Planlama aşamasında projenin
bütüncül olarak tasarımı ele alınmaktadır. Planlama için kullanılan araç “Mantıksal Çerçeve Matrisi”dir.
Planlama aşamasında analiz aşamasında belirlenen konu, amaç, hedef ve stratejiye ek olarak varsayımlar,
ön koşullar, faaliyetler ve bütçe belirtilmektedir. Mantıksal çerçeve matrisi, 16 bileşen ve dört ana kategoriden
oluşan bir yapıdadır.

14

Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Notları, 2014, s.46.
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1.2.1

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Mantıksal çerçeve yaklaşımı ve
mantıksal çerçeve matrisi birbiri ile
sıklıkla karıştırılmaktadır. Matris,
projenin bütününü yansıtan bir
tablodur ve mantıksal çerçeve
yaklaşımının sonuçlarından bir
tanesidir (Tekindağ 2005:76)

Avrupa Komisyonu, mantıksal çerçeve matrisinin
hazırlanmasını proje sunulması için bir önkoşul olarak
belirlemiştir. Projenin planlama aşamasının ilk adımı mantıksal
çerçeve matrisinin hazırlanmasıdır. Analiz aşamasında belirlenen
proje konusu ve stratejisi planlama aşamasında bütüncül bir
yapıya kavuşmaktadır.
Matriste yer alan kutucuklar zamanla değişebilir ve proje döngüsü süresince tekrar gözden geçirilmesi
gerekebilir. Bu nedenle sıklıkla proje sahibi kuruluş ve ortakları tarafından incelenmelidir. Matris doldurulurken
ilk olarak genel hedef, proje amacı, çıktılar ve faaliyetler kısmı doldurulmalı, akabinde ön koşullar, varsayımlar,
göstergeler ve doğrulama kaynakları ile devam edilmelidir. Araç ve maliyetler ile ilgili kısmına ise özet bilgiler
eklenmelidir. Proje tasarımında daha önce belirtildiği gibi en önemli aşama projenin net bir şekilde analiz
edilmesidir. Matris formatı aşağıdaki sorulara cevap verilecek şekilde doldurulmalıdır:
1.2.2

Risk Analizi, Ön Koşul ve Varsayım

Şekil 6 Risk Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Aşamalar
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Risk tanımı, proje sahibinin kontrol edemediği durumlara işaret
Eğer riskler fazla ve
etmektedir. Projenin başarısı için dış faktörlerin gözetilmesi,
varsayımlar tahmin
değerlendirilmesi ve proje dokümanında belirtilmesi gereklidir. Dış
edilemiyorsa projenin genel
faktörler en etkili paydaş analizi sürecinde belirlenmektedir. Dış
tasarımının veya
faktörlerin tanımlanması gerekli koruyucu önlemlerin alınması açısından
faaliyetlerin yeniden
önemlidir. Bu nedenle proje kapsamında etkin bir risk analizi
düzenlenmesi gerekecektir
yapılmalıdır. İyi bir risk analizi, projenin bütüncül bir şekilde ele alındığını
(Tekindağ, 102)
göstermektedir.
Risk analizi; kontrol edilemeyen risklerin öngörülmesini, yüksek
risk taşıyanların ortadan kaldırılmasını, etkisinin hafifletilebilmesi için projenin yeniden gözden geçirilmesini
ve gerekiyorsa projenin yeniden tasarlanmasını içerir.
Risk analizinde dikkat edilmesi gereken aşamalar yukarıdaki tabloda belirtilmiştir:
Eğer proje başlamadan önce yerine getirilmesi istenilen bir şart varsa buna “ön koşul” denilmektedir.
Örneğin cezaevinde gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyet için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı izni
bir ön koşuldur. Ön koşulların detaylı tanımlanması proje uygulamasında zaman aksaklıklarının önüne
geçecektir.

Şekil 7 Varsayımların belirlenme aşamaları15
15

Salman, Feray. Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, S.32
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Matriste yer alan varsayımlar belirtilen risklerin proje süresince yönetilebildiğine işaret eder. Örneğin,
kadınlara yönelik gerçekleşecek bir eğitim projesinde erkeklerin kadınları desteklememesi bir risk olabilir.
Ancak bu riskin yönetilebilmesi durumunda projenin varsayımı “erkeklerin kadınları desteklemesi” olarak ifade
edilir.
1.2.3
Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler, Doğrulama Kaynakları, Araçlar ve
Maliyetler
Projenin etkisinin ölçülebilmesi için hedeflenen değişikliğin ölçülebilmesi gereklidir. Objektif olarak
doğrulanabilir göstergeler proje hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine temel oluşturmaktadır.
Göstergeler hedefler ile ilgili, ölçülebilir, paydaşlar ile uzlaşılmış, ihtiyaca uygun ve süreli olmalıdır. Göstergeler
çoğunlukla nicel olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı sayıları, % olarak ölçülebilen etki ve maliyetler
gösterge örneklerinden bazılarıdır. Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:
Ne kadar?
Nasıl bir değişim?

Nicelik
Nitelik

Ne zaman?
Nerede?

Zaman
Mekan

Doğrulanabilir kaynaklar, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar,
raporlar ve diğer kaynaklardır.16 Raporlar, proje kayıtları, istatistikler doğrulama kaynaklarından bazılarıdır.
Kaynağın olmadığı durumda doğruluğu sağlamak için mülakat, soru formu gibi nitel çalışmalar yapılabilir.
Doğrulama kaynakları için aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır:
- Gerekli bilgi nasıl toplanacaktır? Bilgiyi
toplamanın yöntemi ne olacaktır?
- Bilgiyi kim toplayacaktır?
- Bilgi ne zaman veya hangi sıklıkla toplanmalıdır?

- Hangi kaynaklar daha uygun olur? Kimlerle
görüşülmelidir? Bilginin alındığı yer güvenilir
midir?
- Toplanan bilgiler hangi biçimde kaydedilmelidir?

Matris’te yer alan araçlar projenin insan kaynaklarını, ekipman ve malzemelerini oluşturmaktadır.
Maliyetler ise proje bütçesine yansıtılan finansal bilgiyi ifade etmektedir. Uygulamalı mantıksal çerçeve matrisi
çalışması Ek 4’te yer almaktadır. Mantıksal çerçeve matris formu Ek 5’te ve örnek olarak doldurulmuş bir
mantıksal çerçeve matris formu Ek 5.1’de yer almaktadır.
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Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği Yayınları, Ankara
2005, s.104.
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1.2.4

Faaliyet Planı
Faaliyet

Proje
faaliyetleri,
projenin
gerçekleştirilmesi
ve
sonuçlara
ulaşılması
sürecinde
yapılacak
eylemlerdir. Faaliyetlerin etkin bir plan
ile sunulması proje uygulaması için
elzemdir. Faaliyetlerin proje maliyeti ile
tutarlı olabilmesi için aşağıdaki
aşamaların takip edilmesi gerekir17:
1. Ana faaliyetlerin tespit edilmesi
2.
3.
ve
4.

Faaliyet planının hazırlanması
İnsan kaynağı, ekipman, malzeme
fiziksel kaynakların tespit edilmesi
Bileşenlerin fiyatlandırılması

Sonuç (Yanlış
İfade)

Sonuç (Doğru İfade)

Laboratuvar
testlerinin
yapılması

Laboratuvar
testleri yapıldı

Kalite seviyesi yüksek
ürünlerin geliştirilme ve
üretilme olanağı sağlandı.

Geri dönüşüm
konusunda
bilinçlendirmek
için afiş ve broşür
temin edilmesi

Afiş ve broşür
temin edildi.

Halkta ambalaj atıkları
farkındalığı oluşturuldu.

Soğuk hava
deposunun
kurulması

Soğuk hava
deposu kuruldu.

Soğuk hava deposunda
muhafaza edilen ürünlerin
sezon dışında daha yüksek
fiyatlardan satılması sağlandı.

Faaliyet planı hazırlanırken aşağıdaki aşamalara dikkat edilmelidir:
1. Ana faaliyetlerin matris temelinde
4. Faaliyetin tamamlanma tarihlerinin öngörülmesi
detaylandırılması
5. Uzmanların ve görev dağılımının belirlenmesi
2. Faaliyetlerin sıralamalarının belirlenmesi
6. Ekibin görev süresinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi
Yukarıdaki tabloda faaliyet – sonuç ilişkisi kapsamında örnekler yer almaktadır:
1.2.5

Bütçe

Proje bütçesi, projenin uygulanması için gerekli olan tüm maliyetin belirtildiği ve proje tasarım
süresince önemli yere sahip bir unsurdur. Bütçenin piyasa değerinde, uygun ve gerçekçi maliyetler ile
hazırlanmış olması finansman kuruluşları açısından önemlidir.

17
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Avrupa Birliği bütçe formatı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır 18:
1. İnsan kaynakları
4. Yerel ofis / proje giderleri
2. Ulaşım
5. Diğer giderler ve hizmetler
3. Ekipman ve malzeme
6. Diğer

7. İdari giderler

Proje bütçesini hazırlarken kuruluşların yaptıkları hatalar aşağıdaki gibi belirtilebilir:
- Faaliyet planında olmayan bir faaliyetin belirtilmesi.
- Piyasa fiyatlarına uyulmaması.
- Gider gerekçelerinin yazılmaması veya eksik
olması,
- Bütçe kalemlerinin yanlış alanlarda belirtilmesi,

- Genel giderler için bir giderin belirtilmemiş olması,
- Finansmanı sağlayan kuruluş açısından kabul
edilmeyen giderlerin proje bütçesine dahil edilmesi,
- Finansmanı sağlayan kuruluşun önerdiği bütçe
formatının kullanılmaması.

Uygulamalı faaliyet ve bütçe çalışması Ek 4’te yer almaktadır. Hibe başvurularında kullanılan bütçe
formu örneği Ek 6’da yer almaktadır.

2.

PROJELERDE UYGULAMAYA GEÇİŞ

Proje hazırlık sürecinde, hibe çağrısına başvuruda bulunmak için gerekli şartların sağlandığından emin
olduktan sonra, yukarıdaki bölümlerde tanımlanan şekilde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına göre proje
hazırlıkları tamamlanır. Başvuru yapılacak hibe programının çağrı rehberiyle, hazırlanan projenin örtüştüğüne
ve projenin, programın öncelikleriyle birebir ilgili olduğuna emin olduktan sonra, destekleyici belgelerle birlikte
proje başvurusu yapılır. Proje değerlendirmelerden geçer ve hibe desteği almaya hak kazanırsa, başvuru
sahibi, hibe desteği sağlayan kurum tarafından proje sözleşmesi imzalamak için davet edilir. Görüşmelerde
proje süreci gözden geçirilir, destek ve ödemelerle ilgili bilgiler paylaşılır ve proje resmi olarak hayata geçer.
Projeler için hibe desteği sağlayan kuruluşlar proje uygulama sürecine dair de çeşitli kurallar getirmişlerdir ve
bu kurallar proje sözleşmesinde ve/veya destekleyici diğer dokümanlarda ayrıntılarıyla sunulur.
Proje sahibi kuruluşun temsilcisi, projede belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek ve sözleşme
metninde imzalayarak kabul ettiği şartları yerine getirmekle kurumu adına sorumludur. Örneğin,
ödemeler, insan kaynakları, proje faaliyetlerinin uygulanması, ihale kuralları gibi konularda hibe desteği
sağlayan kuruluşun kurallarına uyulmayan projeler, yaptırımlar, uygulama sürecinde beklenmedik zorluklar
ve hibe desteğinin geri çekilmesine kadar varan durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumların
18
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yaşanmaması için proje formunda belirtilen faaliyet ve uygulamaların gerçekleştirilememesi veya başka
gerekliliklerin doğması durumunda hibe desteği sağlayan kuruluşla irtibata geçilmesi ve düzeltme/yardım
talep edilmesi gerekmektedir. Bütçe kalemleri arasında kaydırma yapma, KDV muafiyeti, ayni katkılar,
makine-teçhizat alımı gibi konular kurallara bağlanmıştır, uygulama sırasında bu kurallara uyulması
gerekmektedir. Örneğin proje için alınacak makine ve teçhizatlar ya da ödenecek ücretler piyasa fiyatlarının
çok üzerinde ya da çok altında olmamalıdır.19 Proje uygulaması için hibe desteği alınan kuruluşun
görünürlüğüne sözleşme kuralları çerçevesinde azami özen gösterilmelidir. Hibe desteği sağlayan kuruluşların
kurallarına uymak, şeffaf, adil ve hesap verebilir uygulamaları tercih etmek proje süresince daha az sorun
yaşanmasına ve hibe desteği sağlayan kuruluşlarla daha iyi ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Projeler Neden Desteklenmez?
Gerçekçi hazırlanmış, programın önceliklerine doğrudan hizmet edecek, katılımcı, ihtiyacın veriye dayalı
tespitinin yapıldığı, yerel ve bölgesel dinamikleri dikkate alan, sürdürülebilir, proje formunun eksiksiz
hazırlandığı, kaynakların etkin kullanımının ön planda olduğu projeler hibe desteği alma potansiyeli
bakımından bu koşulları göz ardı eden projelere göre daha yüksek olasılığa sahiptir. Projelerin hibe
desteğinden yararlanamamasına neden olan başlıca özellikler şu şekilde sıralanabilir:
● Proje formunun özensiz ve eksik olması,
● İhtiyacın tam olarak anlaşılamaması,
● Sorunun objektif kanıtlara dayalı değil de
subjektif yargılara göre belirlenmiş olması,
● Hedef kitlenin tanınmaması, beklentilerin
bilinmemesi,
● Paydaşların katılım seviyesinin düşük olması,
● Hedeflerle faaliyetlerin örtüşmemesi,

●

Kaynakların etkin kullanılmaması,

● Benzer projelerin incelenmemiş olması, projenin
tekrar niteliği taşıması,
● Yerel, bölgesel özelliklerin dikkate alınmamış
olması,
● Proje kapsamında tasarlanan faaliyetlerin
kullanılabilirlikten uzak olması ve bütçe kalemlerinin
gerçekçi olmaması.

Proje başvurusu hazırlık süresince yapılan çalışmaların ve seferber edilen kaynakların boşa
harcanmaması için proje analiz ve planlama aşamaları katılımcı bir yapıda, detaylarıyla çalışılmalı ve bu
çalışmalar proje formuna aktarılmalıdır.

3.

PROJELERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme süreci proje döngüsünün bir parçası olup, hem halihazırda projenin yarattığı

19
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değerin ve hedef gruplara yaptığı katkının ölçülmesi hem de daha sonra tasarlanacak projeler için örnek teşkil
etme niteliğine sahiptir. Proje planlama aşamasında hazırlanan Mantıksal Çerçevede yer alan başarı
göstergeleri ve doğrulama kaynakları, izlemenin hangi araçlarla yapılacağını belirtir ve sürecin planlanmasını
sağlar. Dolayısıyla mantıksal çerçevenin farklı düzeylerinde, farklı bilgi kaynaklarından faydalanarak etkin bir
izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak için gereklidir.
İzleme, proje kapsamında yapılan işlerin ve bunlardan doğan harcamaların takibi üzerinden
yapılmaktadır. Faaliyet tablosunda belirtilen tarihler, belirli faaliyetler için bütçede belirtilen harcamalar ve bu
harcamalara göre alınan belgeler (sözleşmeler, dekontlar, faturalar vb.) izleme için gerekli verileri
oluşturmaktadır. İzleme faaliyeti muhasebe kayıtları ve faaliyetlerin gerçekleşmesiyle ilgili tutulan kayıtlar
üzerinden yapılmaktadır. Çıktılar düzeyinde ise göstergeler ve doğrulama kaynakları öncelikli bilgi noktalarıdır.
Projenin finansal durumunun belirli dönemlerde (altı aylık, yıllık vb.) planlanan harcama miktarıyla
karşılaştırılması (örneğin yılsonu, projenin belirli aşamalarının sona ermesi, proje kapanışı vb.) finansal
durumun değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanı sıra özellikle bu iki düzeyde yaratılan etkiyi
ölçebilmek için birincil kaynakları kullanmak gerekebilmektedir. Bu düzeyde hedef grubun projeyle ilgili
deneyimleri ve yarattığı değişimle ilgili olarak niteliksel veya niceliksel araştırma yöntemleriyle bilgi
toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, yine hedef gruplara projenin ilerleyişi hakkında geri bildirimde bulunmak,
izleme ve değerlendirmenin uygulama sürecine katkı sağlaması ve gerekli önlemlerin alınması için gerekliliktir.
İzleme ve değerlendirme, proje ekibinden seçilerek oluşturulacak planlama grubuyla yapılmalıdır.
İzleme ve değerlendirme ekibinin, süreci kurgulamadan önce grup içinde aşağıdaki soruların
cevaplarını araştırması sürecin derinliğini belirleyecektir. Buna göre:
● İzleme ve değerlendirmeyi kim için yapıyoruz? (Hibe sağlayan kuruluşlar, hedef kitle, ortaklar, kendi
kurumumuz vb.)
● Bilmek istediğimiz ne? (Harcamaların doğru yapılıp yapılmadığı, yaratılmak istenen etkininne derecede
gerçekleştiği vb.)
sorularına verilecek cevaplar izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapısı, sıklığı ve kapsamının
belirlenmesinde yardımcı olacaktır.
Faaliyet tablosuna izlemeyle ilgili faaliyetler alt faaliyet olarak yerleştirilirse, bu sayede izleme planı
hazırlanmış olacaktır ve bu plan projeyle birlikte uygulamaya geçecektir. İzlemenin nasıl, kimler tarafından
ve hangi aralıklarla yapılacağı projeden projeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin eğitim faaliyetlerinin
yoğun olduğu bir projede eğitimlerin izlenmesi için bir ekip oluşturulabilir. Bu ekip eğitime devam, eğitim
içeriği ve yöntemi konusunda değerlendirmeleri inceleyebilir ve raporlayabilir. Belirli aralıklarla yapılan izleme
çalışmaları bir araya getirilebilir ve izleme raporları oluşturulabilir. Bu raporlarda, elde edilen bilgilerin faaliyetler
ve çıktılar düzeyinde değerlendirmesi de yapılabilir. Proje sonunda da ara raporların bir araya getirilmesiyle
genel bir proje nihai raporu hazırlanabilir.
İzleme için kontrol listesi aşağıdaki unsurlar göz önünde alınarak hazırlanabilir:
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•
•
•
•
mı?

Faaliyetler planlandığı gibi yürütülüyor mu?
Çıktılar beklendiği gibi gerçekleşiyor mu?
Hedef grup projeye nasıl cevap veriyor?
Hedeflenen ve gerçekleşenler arasında fark var
Baştaki hedefler ne kadar gerçekçiydi?

• Beklenmedik bir çıktı var mı? Tekrar gözden
geçirilmiş bir mantıksal çerçeveye ihtiyaç var mı?
• Mantıksal çerçevede kabul edilen varsayımlar
geçerli mi?20

Değerlendirme yaparken cevap aranan sorular, proje faaliyetleri kapsamında yapılan işlerin bir fark
yaratıp yaratmadığı ve amacına ulaşıp ulaşmadığıdır. Bu sorulara verilecek yanıtlar hem projenin
değerlendirilmesi hem de daha sonra hazırlanacak projelerin daha etkin tasarlanması için yol gösterici nitelikte
olmasıyla önem taşımaktadır.
Değerlendirme için:
➢ Hangi yöntemler kullanılacak? (Birincil ve/veya ➢ Veriler ne zaman toplanacak? (Üç ayda bir,
ikincil kaynaklar, niteliksel ve/veya niceliksel
proje başlangıcı, ortası veya sonu vb.) ve bu verileri
yöntemler),
kim toplayacak?
Edinilen yeni verilerle, izlemeden elde edilen bilgilerin nasıl kullanılacağı ve proje değerlendirme
sürecinin tüm ayrıntılarıyla tasarlanması dikkat edilmesi gereken hususlardandır. 21 Proje değerlendirme
raporları projenin genel etkisinin anlaşılmasına, kullanılan kaynağın, işgücünün ve zamanın hedeflere
ulaşmaktaki yeterliliğini anlamaya hizmet eder ve sonraki proje hazırlıkları için yol gösterici niteliktedir.

4.

ÖNERİLER

Proje hazırlık sürecini deneyimlemiş kurumların tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanan bu bölümde,
özellikle başvuru sürecine ilişkin başlıca konular aşağıdaki gibidir:
Yerel ve bölgesel düzeyde iş birliklerini geliştirmek amacıyla paydaşların (Kamu Kurumları ve İl- İlçe
Temsilcilikleri, Belediyeler, Ticaret, Sanayi, Ziraat Odaları, Birlikler, Sendikalar, STK’lar vb.) bir araya gelmesi
için organizasyonlar düzenlemeniz ya da düzenlenen organizasyonlara katılmanız, kurumları, kurumlardaki
ilgili kişileri tanıma fırsatı yaratacak, proje başvuru hazırlığına başladığınızda nasıl bir iş birliği içine
girebileceğinizi önceden tahmin etmenizi sağlayacaktır. Bu sayede verimli iş birlikleri kurabilir, farklı projelerde
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birlikte çalışabilirsiniz.
Faaliyet yürüttüğünüz alandaki ihtiyaçları belirlemek ve detaylı bilgi sahibi olmak, iş birliklerinin
geliştirilmesi için toplantılar düzenlemek ve paydaşlarınızla bir araya gelmek hızlı aksiyon almanızı
sağlayacaktır.
Proje fikirlerinin tartışılması ve uygun hibe programlarında kullanılmak üzere temel çerçevenin
geliştirilmesi çalışmalarını çağrılara çıkmadan önce yapabilir, böylece ilgili çağrı yayınlandığında zaman
kazanabilirsiniz.
İlgilendiğiniz çağrının hizmet ettiği programı, programın öncelikli alanlarını detaylarıyla değerlendirmek
ve projenizde, sizinle birlikte aktif çalışabilecek kuruluşları, inisiyatif alabilecek kişileri belirleyerek başvuru
hazırlıklarına başlamak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
Proje formunda proje hazırlık sürecinde yapmış olduğunuz toplantılardan, hedef kitleyle
etkileşiminizden, katılımcı bir yapıda projenin geliştirildiğinden bahsetmeniz projenizin değerlendirme
sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.
Faaliyet gösterdiğiniz alanda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanmış projelerin tespiti ve başarılı
örneklerin ziyaretiyle deneyimlerin paylaşılması için girişimlerde bulunabilir ve bu iyi örneklerin size ilham
verdiğinden proje formunda bahsedebilirsiniz. Aynı şekilde, Türkiye’nin diğer bölgelerinde uygulanmış benzer
projelerin araştırılması ve taraflardan uygulamaya dönük bilgilerin alınması, gerekirse bölgeye davet edilerek
paylaşılması için girişimlerde bulunabilirsiniz.
Avrupa Birliği’nin diğer hibe programlarından da yararlanabilmek amacıyla kapasite geliştirmeye
yönelik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması için çalışmalar yapabilirsiniz. Brüksel merkezli çağrıları takip
edebilir, başvuru koşullarını sağlıyorsanız, ortaklarınızla birlikte proje başvurusunda bulunabilirsiniz.
Uluslararası federasyonlara ve ağlara üye olmanız ve katılımcı rol almanız proje başvurularınızın desteklenme
olasılığını artıracak, bu sayede farklı programlardan ve kaynaklardan yararlanmanızı sağlayacaktır.
Proje planında kaynakların etkin kullanımını hedefleyerek, projenizin desteklenme olasılığını
artırabilirsiniz. Meslek edindirme faaliyetlerinde Halk Eğitim Merkezleri’nden ve diğer yerel eğitim
kurumlarından faydalanılması, yerel uzmanların projede istihdam edilmesi gibi önceliklere sahip olmanız
projelerinize değer katacaktır.
Proje teklifinizi sözleşme makamına teslim etmeden önce, ön değerlendirme almak üzere, çevrenizden
destek alabilir, bu sayede projenizi hibe desteği sağlayan kuruluşa göndermeden önce eksik veya
detaylandırılması gereken bölümleri gözden geçirebilirsiniz.
Ülkemizde Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan yapılan proje çağrıları, önceden açılmış ve kapanmış
programlar, uygulanmış projeler ve açılması beklenen çağrılar için aşağıdaki adresleri ziyaret edip detaylı bilgi
edinebilirsiniz22:
22

Diğer hibe desteği sağlayan diğer kuruluşlar için Ek 7’yi inceleyiniz.
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➢ Hibeler, çağrılar, çağrı dökümanları, önceden desteklenmiş projeler ve başvuru dokümanları için:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: https://www.avrupa.info.tr/tr
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı: http://www.ikg.gov.tr/
Merkezi Finans ve İhale Birimi: www.cfcu.gov.tr
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı: http://sivildusun.net/
➢ Proje hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler; proje fikri geliştirme, formu hazırlama, sunma,
proje uygulama, izleme-değerlendirme, raporlama gibi konularda yararlanabileceğiniz elektronik
kaynaklardan başlıcaları aşağıda sunulmuştur. Projeler, proje hazırlık aşamasında yardımcı dökümanlar için:
● Kamu STK İşbirliği İçin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Teknik Yardım Projesi: http://kamusiviltoplum.com/
●

Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi: www.stgm.org.tr

●

Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum STK Eğitim ve Araştırma Birimi: https://stk.bilgi.edu.tr/

●
●

Avrupa Birliği Bakanlığı: https://www.ab.gov.tr/ab-programlari-hibeleri_101.html
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü: https://www.dernekler.gov.tr/

Hibe Desteği Sağlayan Bazı Kuruluşlar
1.
2.
3.

Alman Marshal Vakfı (GMF) www.gmfus.org
Almanya Büyükelçiliği www.ankara.diplo.de
Anna Lındh Vakfı www.euromedalex.org, www.iksv.org

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Avrupa Bilim Vakfı (ESF) www.esf.org
Avrupa Birliği Bilgi Platformu https://www.ab-ilan.com/
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı: http://sivildusun.net/
Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum STK Eğitim ve Araştırma Birimi: https://stk.bilgi.edu.tr/
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı www.undp.org.tr
Dünya Bankası www.worldbank.org/ngos, www.worldbank.org/participation
Finlandiya Endüstriyel Ortaklık Fonu www.finnfund.fi
GEF Küçük Destek Programı www.gefsgp.net, www.undp.org.tr
Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu www.gelecekturizmde.com

13.
14.
15.
16.

Hollanda Büyükelçiliği www.minbuza.nl/en/key-topics/matra-programme
Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu www.fmo.nl
İngiltere Büyükelçiliği www.gov.uk/government/world/turkey.tr
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı: http://www.ikg.gov.tr/
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17.
18.
19.
20.
21.

İspanya Kalkınma Finansman Kurumu www.cofides.es
İsveç Kalkınma Fonu www.swedfund.se
Japon Fonları www.jica.go.jp/turkey
Japonya Büyükelçiliği www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm
Kalkınma Ajansları

22. Kamu STK İşbirliği İçin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Teknik Yardım Projesi: http://kamusiviltoplum.com/
23. Kanada Büyükelçiliği www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/development- developpement/cflifcil.aspx?lang=eng&view=d
24. Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası www.bstdb.gr, www.bstdb.org
25. Merkezi İhale Ve Finans Birimi www.cfcu.gov.tr
26.
27.
28.
29.

Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı www.ua.gov.tr
Portekiz Kalkınma Finansman Kurumu www.sofid.pt
Sabancı Vakfı www.sabancivakfi.org
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü: https://www.dernekler.gov.tr/

30. Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi: www.stgm.org.tr
31. Sosyal Kalkınma Ve Katılımlı Ekonomik Ortaklık Kurumu www.afd.fr
32. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı https://www.ab.gov.tr/
33. T.C. İçişleri Bakanlığı https://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx
34.
35.
36.
37.
38.

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı www.ttgv.org.tr
TÜRKİYE BİLİMSEL Ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU www.tubitak.gov.tr
Uluslararası Finans Kurumu www.ifc.org
Vodafone Vakfı www.turkiyevodafonevakfi.org.tr
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