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Projenin Genel Hedefi

HEDEF AĞACININ EN ÜST 
SEVİYESİNDE YER ALAN VE 
PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI 
HEDEF (Hibe Teklif Çağrısı Hedefi)

Genel Hedef, aynı zamanda
ideal durumu tanımlar.
Ulaşılması uzun dönemlidir. Her
bir projenin amacına ulaşması,
genel hedeflere bir adım daha
yaklaşmayı olanaklı kılacaktır.

GENEL HEDEF

PROJE AMACI

SONUÇLAR

FAALİYETLER
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Proje Amacı

Projenin gerçekleşmesi ile 
ulaşılacak olan ve projenin 
kendisinden daha uzun 
ömürlü olması beklenen 
amaç.

GENEL HEDEF

PROJE AMACI

SONUÇLAR

FAALİYETLER
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Proje Amacını Yazarken...

• S   (Specific) Özgül-Belirli-Özel

• M (Measurable) Ölçülebilir

• A (Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir

• R (Realistic) Gerçekçi-Uygun

• T (Time-bound)  Süreli
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Sonuçlar 

Proje amacına ulaşılmasını 
sağlayan somut çıktıları 
içerir

GENEL HEDEF

PROJE AMACI

SONUÇLAR

FAALİYETLER
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Proje Faaliyetleri

• Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin 
Yapılması Gerekenler

• Faaliyet planlamasının ana adımları:

1. Ana faaliyetlerin oluşturulması

2. Alt faaliyetlerin oluşturulması

3. Faaliyetlerin sıralanması

4. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin 
saptanması

5. Toplam sürenin ve kritik faaliyetlerin 
belirlenmesi

6. Faaliyet sorumlularının saptanması
FAALİYETLER

GENEL HEDEF

PROJE AMACI

SONUÇLAR
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• Değerlendirme unsurlarından biri

• Proje hedeflerini NASIL başaracaksınız?

• Projenin planlama aşamasıdır

Faaliyet ile Amacın karıştırılmaması önemlidir. 

Trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi? 

Bir  AMAÇ mıdır, ARAÇ mıdır?

Faaliyetler
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Amaç: Avrupa’daki  gençlerin 
girişimcilik kültürü bilincini arttırmak

Girişimcilik  Eğitimleri 
Vermek

Gençleri Sermaye 
Sahipleri ile 

Buluşturan Seminerler 
Düzenlemek 

Start-Up Destek 
Birimleri Kurmak

AMAÇAMAÇ

FA
A

Lİ
YE

TL
ER
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Girişimcilik 
Eğitimlerinin  

Verilmesi

Eğitimcilerin
belirlenmesi

Eğitime katılacak
gençlerin seçilmesi

Eğitim materyallerinin
hazırlanması

Ana Faaliyet

Alt Faaliyetler
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S : Specific (BELİRGİN)
M : Measurable (ÖLÇÜLEBİLİR)
A : Achievable (ULAŞILABİLİR)
R : Realistic (GERÇEKÇİ)
T : Time-related (ZAMANI BELLİ)

FAALİYET Nedir?

Nerde yürütücek?

Nasıl yürütücek?

Ne zaman yürütücek?

Kim yürütücek?
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• Faaliyet planlaması, projenin sürdürülebilmesinde 

gerekli olacak insan, teknik ve diğer kaynakların 

ayrıntılı olarak şekillenmesi ve buna bağlı olarak proje 

bütçesinin netleşmesine yardımcı olur. 

• Faaliyetleri işlevsel detaylara ayırır

• Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir

• Kilometre taşlarını (dönüm noktalarını) belirler

• Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile yönetim 

görevlerini dağıtır.

Faaliyet PlanıFaaliyet PlanıFaaliyet Planlaması
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Ana faaliyetlerin listelenmesi: 

Mantıksal çerçevede ifade edilen ‘sonuçlar’ faaliyet planının 

hazırlanması için baz olarak kullanılmalıdır.

Faaliyetleri detaylandırma: 

Faaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve

yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası

detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla

detaylandırmaktır. 

Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması 

Faaliyet sorumlularının saptanması

Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; 

Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık ise birisi 

bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizisini 

gösterir. 

Faaliyet Planını Hazırlama Aşamaları
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Faaliyetlerin Sıralaması

ARA HEDEF
(SONUÇ)

Faaliyet 1.1..............

Faaliyet 2.3………

Faaliyet 1.2..............

Faaliyet 1.3..............

Faaliyet 1.4..............

Faaliyet 1.5..............

Faaliyet 2…..............

Faaliyet 2.1...............

Faaliyet 2.2...............
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Örnek Gannt Şeması

Faaliyet Ay 
1

2 3 4 5 6 7 Uygulama 
Sorumlusu

1. Hazırlık faaliyetleri: Yaşar Üniversitesi

1.1 Proje yönetim ekibinin 
oluşturul.

Yaşar Üniversitesi

1.2 Proje  ofisinin  
kurulması, 

Yaşar Üniversitesi

2. Tanıtım faaliyeti:

2.1 Basın Toplantısı 
düzenlenmesi

YU ve X Ortak

2.2 Tanıtım Broşürleri 
Basılması

Y Ortak

2.3 Web sayfası 
Hazırlanması

YU ve tüm
ortaklar

3. Eğitim faaliyetleri :

3.1 Eğiticilerin belirlenmesi YU

3.2 Katılımcıların Seçilmesi YU ve tüm
ortaklar

3.3. Eğitimlerin 
organizasyonunun yapılması

YU
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Hazırlık

Alt faaliyetler

Uygulama
Alt faaliyetler

Yaygınlaştırma
Alt faaliyetler

İzleme ve Değerlendirme
Alt faaliyetler

Görünürlülük
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� İş Paketi 1: Eğitim Materyallerinin Hazırlanması

� İş Paketi 2: Seminer Düzenlenmesi 

� İş Paketi 3: Proje Tanıtım Kitapçıklarının Hazırlanması

5. Seminer Verilmesi
5.1. Seminer katılımcılarının belirlenmesi
5.2. Seminer broşürlerinin hazırlanması 
5.3. Seminer duyurusunun yapılması
5.4. Seminer sonuçlarının düzenlenerek basılması 

İş Paketleri
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2. Girişimcilik Eğitimlerinin Verilmesi
2.1. Katılımcıların Seçilmesi
2.2. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
2.3. Seçilen gençlerle iletişime geçip katılım teyitlerinin alınması  
2.4. Proje Broşürlerinin Hazırlanması
2.5 Web sayfasının hazırlanması 

Hatalar? 
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2. Girişimcilik Eğitimlerinin Verilmesi
2.1. Katılımcıların Seçilmesi
2.2. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
2.3. Seçilen gençlerle iletişime geçip katılım teyitlerinin alınması  
2.4. Proje Broşürlerinin Hazırlanması
2.5  Web sayfasının hazırlanması 

Hatalar? 
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İş Paketi 3. Girişimcilik Eğitimlerinin Verilmesi
Alt Faaliyetleri?

3.1. Eğitmenlerin Belirlenmesi
3.2. Eğitim Materyallerinin  Hazırlanması ve 
Basılması

Faaliyetin  bütçelendirme (İhtiyaç Analizi)
4 Eğitmen  (20 iş günü* 50 Avro* 4) =4000 Avro
150 Eğitim Kitapı 
Sınıflarda kullanılan teknik ekipman 

Sonuçlar
Yeni bir eğitim kitabı hazırlanacak (150 adet)  
150 servis şöförü eğitilecek

İş Paketleri
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• Faaliyetlerin hibe cağrısı genel öncelik ve hedefelerine 

uygunluğu PROJEMDE HER FAALİYET OLSUN MU? 

• Faaliyetlerin sorun ağacına uygunluğu

• Mevcut durum analizine uygun faaliyetler

• Faaliyetlerin sırası- Faaliyeti kim yürütecek?

• Paydaş analizi - Ortaklarin Rolü uzmanlık alanları

• Zaman planlamasında esneklik

• Bütçe ve faaliyetlerin uygunluğu

• Ana faaliyetler- Alt başlıklar

• Proje Özeti

Dikkat Edilmesi Gereken Konular 
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1. Ana faaliyetleri listeleyin

2. Alt faaliyetleri listeleyin

3. Faaliyetleri sıralayın

4. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerini saptayın

5. Faaliyet sorumlularını saptayın

FAALİYET PLANLAMASI GRUP ÇALIŞMASI



Performans/Başarı Göstergeleri 
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• Göstergeler, projenin çeşitli düzeylerinde gerçekleştireceğimizi 

belirttiğimiz işlerin etkilerinin nasıl ölçüleceğini belirtirler.

• Elde edilen sonuçları göstermek üzere kullanacağımız niceliksel verilerden 

oluşur. 

• Projenin amacı ve sonuçlarının doğrulanabilir ve ölçülebilir şekilde 

tanımlanmasını sağlarlar. 

• Göstergeler, aynı zamanda izleme ve değerlendirme için de temel 

oluştururlar. Her bir gösterge Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda 

bilgiler içermelidir.

Performans/Başarı Göstergeleri
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Genel hedef düzeyinde göstergeler:
Genel hedef düzeyinde göstergeler, sizin projenizle beraber başka proje ve 
programların katkıda bulunduğu değişimleri ifade eder. Bu nedenle bu 
düzeydeki göstergeler, projenizin tek başına yarattığı etki değil, katkıda 
bulunduğu değişimle ilgilidir.

Proje amacı düzeyinde göstergeler:
Proje amacınız, projeyi gerçekleştirmenizin temel nedenidir. Üretilen 
sonuçlar aracılığıyla proje amacınıza ulaşacağınız varsayılmaktadır. 
Dolayısıyla bu düzeyde göstergeler, amacınızın gerçekleştiğini 
kanıtlayabilecek göstergeler olmalıdır.

Sonuçlar düzeyinde göstergeler:
Bu düzeydeki göstergeler projeyi uygulayan ekibin sorumluluğundadır. 
Sonuçların proje amacının gerçekleşmesini sağlayacağı varsayıldığından, 
bu düzeydeki göstergelerin olabildiğince somut olması gerekir.

Başarı Göstergelerinin Oluşturulması
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Göstergeler “SMART” Olmalıdır

�SPECIFIC (Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen

�MEASURABLE (Ölçülebilir)

Nitel veya nicel olarak ölçülebilir olmalı

�AVAILABLE (mevcut/erişilebilir)

Makul bir maliyet ile erişilebilir olmalı

�RELEVANT (uygun)

Bilgi ihtiyacına uygun olmalı

�TIME BOUND (Süreli)

Hedefe ne zaman ulaşılacağını göstermeli

Performans/Başarı Göstergeleri
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Projenin Amacını Alın:

Avrupalı gençlere girişimcilik eğitimi verilmesi

1.Nicelik (Miktar- Quantity) Ekleyin:

250 Avrupalı gence girişimcilik eğitimi verildi.

2.Nitelik (Quality) Ekleyin: 

Polonya, Belçika ve Finlandiya’dan 250 üniversite mezunu gence 

girişimcilik eğitimi verildi.

3. Zaman (Time) Ekleyin:

Polonya, Belçika ve Finlandiya’dan  250 üniversite mezunu gence Eylül-

Kasım 2014 arasında 3 ay süresince  girişimcilik eğitimi verildi.

Başarı Göstergelerinin Oluşturulması



Doğrulama Kaynakları
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�Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi 

sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.

� Doğrulama kaynakları şu bilgileri içermelidir:

• Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje 

hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs),

• Bilgiyi kimin sağlayacağı,

• Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.).

Doğrulama Kaynakları
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M
al

iy
et

Karmaşıklık

İdari raporlar
Yönetim raporları

Mevcut istatistiki bilgiler

Uyarlanmış mevcut istatistiki 
bilgiler

Faydalananlarla görüşmeler

Özel anketler

Doğrulama Kaynakları
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Başarı göstergelerini ve doğrulama kaynaklarını 
belirleyerek Mantıksal Çerçeve Matrisi’ne yazınız.

Başarı Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları 
GRUP ÇALIŞMASI



Varsayımlar ve Risk Analizi



35

� Riskler: Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal 
faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. 
Dışsal faktörler projenin başarısı üzerinde önemli etkilere 
sahiptirler ve tanımlanarak dikkate alınmalıdırlar.

� Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya 
belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.

� Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması 
gereken koşullardır.  Faaliyetlerin başlayabilmesi için bu 
koşulların sağlanması gereklidir. Finansman temini, izinler 
vb…

Riskler-Varsayımlar-Önkoşullar
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Proje yönetiminin kontrolü dışında olan risklerin 
öngörülmesi, bunlardan yüksek risk taşıyanların ortadan 
kaldırılması ve etkisinin hafifletilebilmesi için projenin 
yapısına eklemeler yapılması ya da projenin yeniden 
tasarlanması için yapılan analize risk analizi denir.

Risk analizi, projenin uygulanması süresince karşımıza 
çıkabilecek kontrol edilemeyecek belirsizlikleri ve riskleri 
öngörmek ve bunları proje başlamadan en aza 
indirgemek için önemlidir.

Risk analizi üç soruya cevap arar:
• Tanımlama: Riskler neler?
• Tahmin etme: Olma olasılıkları ne?
• Değerlendirme: Yaklaşık olarak etkileri ne?

Risk Analizi Nedir?
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• Tanımlama: Riskler neler?
Çocuk tutuklularla yapılacak bir rehabilitasyon projesinde,
Adalet Bakanlığı’nın ıslahevlerinde çalışma izni vermemesi.

• Tahmin etme: Olma olasılığı ne?
İzin vermeyebilir mi? Evet, vermeyebilir.

• Değerlendirme: Yaklaşık olarak etkisi ne?
Proje gerçekleşemez!

UYARI: Risk değeri yüksek olan faaliyetlerde bu riski 
azaltmak için mutlaka bir yol bulunmalı/önlem alınmalıdır. 
Riski azaltmak proje yapısında değişiklik gerektirebilir. Eğer 
bu mümkün değilse projeniz çok risklidir ve 
gerçekleştirilmesi olanaksız olarak kabul edilmelidir.

Örnek Risk Analizi
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Risklerin Değerlendirilmesi

RİSK DEĞERİ YÜKSEK Mİ?

EVET HAYIR

RİSK ORTA

RİSK YÜKSEK

Riski Unutun Gitsin!

Mantıksal çerçeve matrisine 
varsayım olarak ekleyin

Projenin yapısı değiştirilebilir mi?

EVET HAYIR

Projeyi Unutun 
Gitsin!

Projeyi gözden geçirin, yeniden tasarlayın
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Mantıksal çerçeve matrisinin son sütununda varsayımlar 

yer alır. Birinci sütunda yer alan faaliyetler, çıktılar ve 

amaç, bizim projemizin hikâyesini anlatır. Son sütundaki 

varsayımlar, birinci sütunda yer alan her satır için, eğer 

varsa neyin riskli olduğunu gösterir. Bir başka deyişle 

varsayımlar sütunu, projemizin olumsuz hikayesini gösterir.

Varsayım cümlesi riski olumluya çevirerek yazılır.
ÖRNEK:
Risk: STK’lar internet erişim olanaklarına sahip değil.
Varsayım: STK’lar internet erişim olanaklarına sahipler.

Risklerden > Varsayımlara
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‘... 

Objektif Olarak 
Doğrulanabilir 
Göstergeler

Doğrulama 
Kaynakları

Varsayımlar

Projenin Genel 
Hedefi

Sonuçlar

Faaliyetler Araçlar Maliyet

Ön-koşullar

Projenin Amacı

Müdahale Mantığı-
Projenin Kapsamı

VARSAYIMLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
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Projenizin amacını gerçekleştirirken karşınıza 
çıkabilecek riskler nelerdir?

Riskleri varsayımlara dönüştürerek

uygun seviyeye yerleştiriniz.

RİSKLER ve VARSAYIMLAR
GRUP ÇALIŞMASI



Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme 



43

• Projenin gerçekleştirilmesi için sağlanan dış yardım 

bittikten sonra da projenin yarar üretmeye devam 

etmesi demektir. 

• Diğer bir ifade ile, proje sırasında gerçekleştirilen 

faaliyetlerin kalıcılığının sağlanması ve yararlanıcılar, ilgili 

taraflar ve proje uygulayıcısı tarafından içselleştirilmiş 

olmasıdır.

Sürdürülebilirlik
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SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik; projenin bitiminde proje 

amacının planlandığı şekilde nasıl sürdürülebilir 

kılınacağının finansal olarak açıklanmasıdır.

Kurumsal sürdürülebilirlik; projeyi yürütecek kurumsal 

yapının, proje sona erdikten sonra nasıl ve hangi şekilde 

devam edeceği ile ilişkilidir. 

Siyasal sürdürülebilirlik; yerel veya merkezi yönetimin, 

projenin etkilerinin sürdürülmesini sağlamasıdır. 

Sürdürülebilirlik
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İzleme, bir projenin uygulama süresi boyunca sürekli ve sistemli 
olarak veri ve bilgi toplama sürecidir. Toplanan bilgi, projenin 
düzenli olarak gözden geçirilmesi için kullanılabilir. Böylelikle 
gerekli düzenlemeler, proje devam ederken gerçekleştirilebilir.

Değerlendirme ise bir öğrenme ve yönetme aracıdır. Gelecekte 
yapılacak işleri iyileştirmek için gerçekleşeni yargılama ve 
değerlendirme sürecidir.

Ölçme, analiz ve değişimi yorumlamanın yanı sıra, hedeflerin ne 
kadarının gerçekleştirildiği ve başlangıçta olabileceklerle ilgili 
olarak yapılan kabullerin doğru olup olmadığına da, 
değerlendirmeyle karar verilir. Değerlendirme üretilen dönüşümün 
etkisi, verimliliği ve sürdürülebilirliği gibi konularda da yargıya 
varmamızı sağlar. 

İzleme ve Değerlendirme
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Neyi izleyeceğiz? 
Proje sürecinin ve bu süreç ile yaratılmak istenen etkinin 
izlenmesi gerekir.

Proje Süreci ile İlgili Olarak:
1.Faaliyetlerin,
2.Çıktıların ve
3.Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi gerekir.

Etkinin izlenmesi ise farklı gruplar üzerinde projenin 
yarattığı etkinin ve proje amacına ulaşılmasına yönelik 
kaydedilen ilerlemenin izlenmesidir.

İzleme ve Değerlendirme



Kaynak Planlaması



48

• Kaynak planlaması, faaliyetleri gerçekleştirmek için 

gerekli girdilerin ve bu girdilerin miktarlarının 

listelenmesidir. 

• Kaynaklar insan kaynakları, fiziksel kaynaklar 

(donanım) ve diğer kaynaklar olarak üç ana başlıkta 

toplanabilir.

Kaynak Planlaması
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• Nasıl Yapılır?: Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli 

insan, donanım, malzeme, mekân, altyapı, doküman gibi 

kaynaklar (girdiler) her bir ana faaliyet üzerinden 

gidilerek tartışılır ve listelenir.

• Listelenen kaynakların yanına proje süresince kaç birim 

gerekeceği yazılır.

Kaynak Planlaması

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Büyçe

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Bütçe

Maaşlar

Harcırahlar

Araç

Ofis

Tel/Faks

Tohum

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Bütçe
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Proje Faaliyetlerini göz önünde bulundurarak gerekli 

1. İnsan 

2. Fiziksel ve

3. Diğer kaynakları listeleyin 

FAALIYET PLANINIZLA EŞLEŞTİRİN

Kaynak Planlaması 

GRUP ÇALIŞMASI



BÜTÇE
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Bütçe, bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve 

faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren tablodur.

Bütçe hazırlanırken;

Alt ve üst bütçe sınırı ile talep edilebilecek maksimum bütçe 

yüzdesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Faaliyetler, iş paketleri tek tek bütçelendirilmelidir

Bütçenin Ana Kalemleri:

İnsan kaynakları/Personel giderleri

Seyahat ve harcırah giderleri

Ekipman/Teknik donanım giderleri

Proje/Ofis giderleri

Diğer giderler

İdari giderler 

Bütçe
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� Bütçe formunun 1. sayfasında listelenen her bir harcama 

kaleminin formun 3. sayfasında gerekçelendirilmesi gerekir. 

Gerekçelendirmede bütçedeki harcama kalemi ile projedeki 

faaliyetler arasında ilişki kurularak yapılmalıdır.

� ÖRNEK:
3. Ekipman ve Malzeme Alımı:
3.2. Bilgisayar Alımı (1 adet)

Gerekçelendirme: Alınacak 1 adet bilgisayar proje 

koordinatörü tarafından, proje süresince yapılacak 

yazışmalar ve raporlamalar için kullanılacaktır.

Bütçenin Gerekçelendirilmesi
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Kaynak Planlamasında listelediğiniz 

İnsan, Fiziksel ve  Diğer Kaynakların karşısına 

yaklaşık birim fiyatlarını  yazarak (miktar ve süreleri de 

göz önünde bulundurarak) yaklaşık bir bütçe 

oluşturunuz.

BÜTÇE FORMUNUN İNCELENMESİ

Bütçe Hazırlama
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• Bir hibe için sadece «uygun maliyetler» dikkate alınabilir. Uygun 

olarak kabul edilen ve edilmeyen maliyetler başvuru rehberinde 

belirtilir.

• Bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için 

tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil 

(gündelik ve dolaylı maliyetler hariç), destekleyici belgelerde yer 

alan gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında 

yapılacak fiili maliyetlere) dayandırılmalıdır.

• Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılan kontroller sonunda 

sunulan bütçe ile ilgili başvuru sahibinden ilave açıklama 

istenebilir ve Sözleşme Makamı hibe tutarında değişiklik yapabilir 

veya indirime gidebilir. 

Bütçe Hazırlamada ve 
Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar



Değerlendirme Süreci ve Kriterleri
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� Başvurular, bağımsız değerlendiriciler ile birlikte Sözleşme 
Makamı tarafından incelenir ve değerlendirilir.

1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ KONTROL

� Son başvuru tarihine riayet edilmiş midir? Eğer son başvuru 
tarihine riayet edilmemişse, başvuru otomatik olarak reddedilir.

� Başvuru Formu, Kontrol Listesindeki bütün kriterleri 
karşılamakta mıdır? İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik 
veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak 
reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra 
değerlendirilmez. 

� Açılış oturumu ve idari kontrolden sonra, Sözleşme Makamı 
tüm başvuru sahiplerine, başvurularının son teslim tarihinden 
önce teslim edilip edilmediğine, başvurularına verilen referans 
numarasına ve başvuru formlarının değerlendirme için önerilip 
önerilmediğine dair bir mektup gönderir. 

Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçimi
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İlk idari kontrolü geçen Proje Ön Teklifleri; projenin ilgililiği, esası 

ve etkililiği ile uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından 

değerlendirmeye tabi tutulur.

2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvuru rehberinde yer alan değerlendirme tablosuna göre 

proje önteklifleri değerlendirilir. Sözleşme Makamı gerekli 

görülmesi durumunda (örneğin, beklenilen teklif sayısından 

daha az teklifin alınması durumunda), bu aşamayı atlama ve 

ilgili tekliflerin tamamının değerlendirilmesine geçme hakkını 

saklı tutar.

Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçimi
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3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Teklif edilen bütçe dâhil olmak üzere, başvuruların kalitesinin ve
başvuru sahibinin ve ortaklarının kapasitesinin değerlendirilmesi, 
rehberde yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre 
yapılır. İki tür değerlendirme kriteri vardır: seçim kriterleri ve hibe 
verme kriterleri.

Seçim Kriterleri: Başvuru sahiplerinin mali ve operasyonel 
kapasitelerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır:
� Projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve 

gerektiğinde projenin finansmanına katkıda bulunmak için 
istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmak; 

� Teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim 
kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahip olmak. Bu 
husus başvuru sahibinin tüm ortakları için de geçerlidir.  

Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçimi
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3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Hibe Verme Kriterleri: Sunulan başvurularının kalitesinin, 
belirlenen hedefler ve öncelikler bakımından değerlendirilmesi ve
hibelerin, teklif çağrısının genel etkililiğini azami düzeye çıkartan 
projelere verilmesini amaçlar. 

Hibe verme kriterleri; projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle 
uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirliği ve maliyet 
etkinliği gibi hususları içerir.  

Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçimi



Başvuruda Sık Yapılan Hatalar
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• Başvuru rehberini okumamak,

• Programın öncelikleri ile uyumlu olmayan proje hazırlamak,

• Başvuru sahibi kurumun çalışma alanına girmeyen konularda 

proje hazırlaması,

• Kurumsal kapasitenin üstünde (büyük çaplı) proje hazırlamak,

• Başvuru şekli ile ilgili şartları yerine getirmemek (bu projeler 

açılış oturumu ve idari kontrolde elenir),

• Projeyi hazırlarken ilgili tarafların (paydaşların) görüşlerini 

almamak,

• Sadece faaliyet yapmak için proje hazırlamak,

• Faaliyet-sonuç-amaç ilişkisini doğru kurgulayamamak

• Sürdürülebilirliği olmayan proje yapmak,

• Beklenen sonuçlar ile orantısız bütçe oluşturmak

Hibe Başvurularında Sıkça Yapılan Hatalar 
ve Sıkça Sorulan Sorular



63

TEBRİKLER! Projeniz başarılı oldu, peki şimdi ne olacak?

� Sözleşme Aşaması ve öncesinde istenen belgeler...

� Sözleşme imzalamaya davet...

� Hibenin hesaba yatırılması...

� Harcama kuralları....

� Projeyi uygulamaya başlama...

� İzleme ve değerlendirmeler...

Hibe Sözleşmesinin İmzalanması ve Sonrası
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KURALLAR...KURALLAR...KURALLAR...
� Harcama kuralları

� Satınalma kuralları

� Personel istihdamı ve ücretlere ilişkin kurallar

� Ödemelere ilişkin kurallar

� Raporlama ve dökümantasyon kuralları

� Görünürlük kuralları

Proje Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
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