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Sustainability, Monitoring and Evaluation



Sustainability
• 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.
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• Financial Sustainability: After the end of the project and 
when the funding finishes, through which financial resource 
the impact of the project will be sustained? 

• Institutional Sustainability: After the project ends, how 
the institutional structure will monitor and continue to 
implement some activities of the project?

• Political Sustainability: After the project ends, whether 
the local and national policies continue to support the 
impact of the project. 
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Sustainability



Monitoring and Evaluation
• Monitoring, during the implementation phase of the 

project, systemic and regular gathering data and evaluating 
it concerning whether the project is being implemented as 
it is proposed. It allows revisions.

• Evaluation Phase: Assessment of the activities, partners, 
impact of the project
– Internal Evaluation
– External Evaluation
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Monitoring and Evaluation

• What to monitor? 
• To monitor the activity planning, outputs, use of 

financial resources, progress of the project and
impact of the project.
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Project Selection/Approval Criteria



• Independent Evaluators
• Evaluation Grid
• Two Stages of Application

• Eligibility Check
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Criteria:

•Relevance with the programme objectives and priorities
•Quality
•Expected Impact
•Sustainability 
•Cost efficiency 
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Common Mistakes



Hibe Başvurularında Sıkça Yapılan Hatalar 

• 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
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Resource Planning



Resource Planning

• To list the required sources and their amounts 
to realize the activities

• Resources; 
Ø Human resources, 
Ø Equipments
Ø Other sources

• olarak üç ana başlıkta toplanabilir.
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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



Practice: Team Work

• Match your activity planning with the resource
planning
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Budget



Budget
• Budget shows how the financial resources of the project will 

be allocated and used for the realization of the activities

Watch out:
• The minimum and maximum amount/percentage of 

financial contribution/grant allowed 
• Calculate the cost of each work package
• Main budget items:

Ø Staff Costs
Ø Travel and Subsistence Costs
Ø Equipment Costs
Ø Project Office Costs
Ø Other Costs
Ø Administration Costs/Overheads 
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BÜTÇE

• 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.
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Practice: Team Work

• Working on Project Budget 
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Thank you…
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