
BAŞARILI BİR PROJE TEKLİFİNİN 
YAZILMASI/ DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ 



  İyi Bir Proje Tasarımı Ne Demektir? 

İhtiyaçlar 
Sorunlar 

Projenin 
Hedefleri 

Faaliyetler 
Bütçe  

Kalemleri 

Dışsal  
Faktörler/ 

Varsayımlar /Riskler 

Göstergeler 



İlgililik 1 

• Türkiye ‘de Türkiye için gerçekleştirilen AB 
Projeler: Türkiye için yarar, Türkiye-AB ilişkileri 
açısından sağlanan yarar/ Karar Türkiye’de 
verilir 

• AB Programları-AB açısından yarar/ Karar 
Brüksel’de verilir 



Projenin Program ile İlgililiğinin İyi 
Açıklanması 

 
• Genel Hedefin, Proje Hedefinin ve elde edilecek sonuçların açık ve 

gerçekçi olması 
•  Hedef bölge özelde hedef grup ve nihai yararlanıcıların sorunları ile 

ilgililiği 
• Projenin bir veya birden fazla program öncelik ve hedefleriyle ilgisi 
• Tekrardan Kaçınma Prensibi 
• Hedef grupların, nihai yararlanıcıların stratejik olarak seçilmesi ve açık 

bir şekilde ifade edilmesi 
• Bir çekilme stratejisinin varlığı 
• Proje ön araştırma ve  tasarım sürecinde ilgili tüm paydaşların yer 

alması, tüm sorun ve gerekçelerin irdelenmesi 
• Kesişen konular( cinsel eşitlik, çevrenin korunması, dezavantajlı 

grupların korunması, insan hakları, iyi yönetişim vb.) 
 
 



Tekliflerde Sık Görülen Metin ve Mantıksal 
Çerçeve Tablosu Uyumsuzlukları Puan 

Kaybettiriyor 

• Projenin Hedefleri 

• Faaliyetler 

• Sonuçlar 

• Doğrulanabilir Göstergeler 

• Bütçe kalemleri 

• Önemli Uyarı: Proje sorun analizi ve gerekçesi 
tamamlandıktan sonra Mantıksal Çerçeve Tablosu 
metin yazılmadan önce hazırlanmalı ve metine temel 
oluşturmalıdır 



Mantıksal Çerçeve Tablosu 
 

Müdahale 

mantığı 

 

 

Objektif Olarak 

Doğrulanabilir 

Göstergeler 
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Faaliyetler 

 

 

 

 

 Araçlar Bütçe  

 



Mali ve Operasyonel Kapasitenin 
Vurgulanması 

• Proje yönetimi konusunda deneyim ve/veya 
deneyimli kimselerin mevcudiyeti 

• Proje sahibi ve ortakların teknik uzmanlığı 

• Proje sahibi ve ortaklarının yönetim kapasitesi 

• İstikrarlı ve yeterli finansman kaynakları 



Ortaklık Yapısı 

• Birbirini tamamlayan ortaklık yapıları 

• Ortak hedeflerin ve amaçların belirlenmesi 

• Ortakların rollerinin ve görevlerinin belirlenmesi 
ve ifade edilmesi 

• Ortaklar arasında karar alma ve iletişim 
mekanizması, 

• Ortaklar arasında hukuki yapı ve prensiplerin 
belirlenmesi 

• Resmi yapı ve hesap verebilirlik 



Yöntem 

• Faaliyetlerin uygulanabilirliği, hedef ve beklenen sonuçlar ile 
tutarlılığı 

• Belirtilen riskleri yumuşatıcı yöntem ve tedbirlerin 
belirlenmesi 

• Ortakların ve paydaşların katılım ve katkı düzeyi, rollerinin 
sorumluluklarının belirtilmesi/ortaklık mantığı 

• Uygulanabilir ve açık bir faaliyet planı 

• Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler/( Spesifik, 
ölçülebilir, erişilebilir gerçekçi, zaman boyutu taşıyan) İDDİALI 
GERÇEKÇİ OLMAYAN GÖSTERGELER BİR PROJENİN BAŞARISINI 
PERDELEYEBİLİR 



Çarpan Etkisi 

• Proje faaliyetleri sonuçlarının örnek alınması 
ve tekrarlanması. 

• Projenin olumlu etkilerinin uzun vadede 
devam edeceğini gösterir 



Sürdürülebilirlik 

• Hedef gruplar üzerindeki somut etki 

• Sonuçların mali sürdürülebilirliği 

• Sonuçların kurumsal sürdürülebilirliği 

• Yerel sahiplenme 

• Politik sürdürülebilirlik 

• Çevresel sürdürülebilirlik 



Bütçe 

• Maliyetler ile beklenen sonuçlar 
arasında makul oran 

• Kalemlerin gerekliliği / iyi 
gerekçelendirilmesi 



 
Teşekkürler 

 
Acar Şensoy 

sensoya@gmail.com 


