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PCM-Proje yönetimi 
döngüsü 
 



              

            

        

PROJE NEDIR? 

Belirli bir amaca ulaşmak 
için dikkatlice planlanan 

ve tasarlanan, bireysel 
veya toplu girişim 



Proje  bir hedefe ulaşmak için; 

Yoldaki her adım için belirli özellikler vardır… 

            

              KAYNAK               ZAMAN 
        

              FAALİYETLER 
  

              
FAALİYETLER 

              FAALİYETLER 

              FAALİYETLER kullanımını planlayan   

𝐝𝐢𝐳𝐢𝐬𝐢𝐝𝐢𝐫. . … . . 

& 



              

            

        Bazı yaratıcı insanlar, sadece çok 
iyi fikirleri olduğu için bazılarının 
onlara para vereceğini 
düşünürler….. 

Proje Fikri; 

Öncelik alanlarımıza uygun mu? 



 Taleplerimizi karşılıyor mu? 
 

 Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu? 
 

 Gerçekçi mi? 
 
PROJELER GERÇEKÇİ OLMALIDIR. AKSİ DURUMLARDA… 
 

Proje Fikri 

Neden      Sonuc 



Proje teklifiniz niçin 
önemlidir? 
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 Fon kaynağı tükendikten sonra devam 

edebilecek mi? 
 

 Başvuran sahibi bu projeyi gerçekleştirebilecek 
kapasitede mi? 

 Bu proje mutlaka gerçekleşmeli mi? 
 

 
 
 Fonlanabilir ( Uygun fon kaynağı var 

mı?) 
 
 Etkin ( karlı mı, beklenen etkiyi 
doğuruyor mu?) 
 
 Başarılabilir ( proje her anlamda sizin 
kapasiteniz dahilinde mi?)  



              

            

        

 PROJE… 
…BİR “HAYAL” DEĞİLDİR; AMA 
HAYALLER 
PROJELENDİRİLEBİLİR. 
PROJE İCİN 
BELİRLEYECEĞİMİZ 
“METOT / YONTEM” BU 
HAYALİN NASIL 
SEKİL ALACAĞINI VE GERCEĞE 
DONUSECEĞİNİ ONGORUR… 



 
 

 Profesyonelliğinizin ispatıdır 
 

 Problem yada ihtiyacı nasıl anladığınızdır 
 

 Bir problem çözücü olarak göstereceğiniz 
  uzmanlığınızdır 

 
 

 Bir plan geliştirme ve yürütme yeteneğinizdir 
 

 Bir planı yönetme yeteneğinizdir 
 

 Yaratıcılığınızdır!! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



              

            

        

              

        

Proje  NEDİR? 

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli hususların 
yani; 

    ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl,(5N) 
    kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K)  

yapılacaktır sorularının cevaplarının yer aldığı bir belgedir. 
 



Fikirden Projeye... 
 Amaç .............Neden? 
 Yer................Nerede? 
 Zaman........... .Ne zaman? 
 Kişi................Kim için? 



“PROJE” NİN KELİME 
KOKENİ… 
Bugünkü anlamına en yakın 
kullanımı 16. yüzyılda, 
Latince’de “bir seyi ileri 
fırlatmak” 
anlamıyla karsımıza çıkıyor. 
projicere (= throw forward) 



Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere; 
   proje tasarlama, inceleme, planlama, finansman 
   temini, uygulama ve değerlendirme aşamalarını 

   kapsayan bir faaliyetler dizisidir.    
 

Proje süreci…. 



Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline 
dayanan, proje sürecinin tümünde etkinlik 

sağlamak amacına yönelik bir  
 yöntem ve kurallar sistemidir. 

Proje süreci yönetimi…… 



Proje fikri bir ihtiyaçtan doğar, zihinsel 
değerlendirmelerle gelişir.  

Proje fikrinin oluşumunu tetikleyen birçok faktör 
olabilir. Bu faktörler, gözlemler, yönlendirmeler 

(teşvikler), talimatlar veya finansal desteğin varlığı 
gibi faktörlerdir.  

 
    
 Proje fikrinin 

oluşumu……. 



 PROJELER BİR HEDEFE 
YÖNELİKTİR  

Projelerin bir amacı vardır 
 Açıkça belirlenmiş 

sonuçlara yönelik açıkça 
belirlenmiş hedefleri vardır 

 Sorunları çözmek için 
gereksinimlerin ön analizini içerir. 



PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE  
MANTIKSAL CERCEVE 

YAKLASIMINDAN YOKSUN BİR PROJE 



Proje Yönetim Döngüsü 



Neden Proje Yönetim Döngüsü? 
 

• Mevcut durumun yetersiz analizi 

• Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması 

• Stratejik çerçevenin belirsizliği 

• Risklerin yeterince dikkate alınmaması 

• Kısa vadeli bakış açısı  

• Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması 

• Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama 

• Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları 

• Yetersiz proje dokümanları 



Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki sebepsel ilişkiyi kurar 
 
Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder 
 
Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek riskleri dikkate alır  

 
  
 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı  

 

(Logical Framework Approach) 



5.Mantıksal Çerçeve 

Matrisi  

6.Faaliyet Planı  

7.Bütçe  

PLANLAMA EVRESİ ANALİZ EVRESİ 

1. Paydaş Analizi  

2. Sorun Analizi / Hedef 

Analizi /  

3. Strateji Analizi  



Mantıksal Çerçeve Matrisi 

Objektif Olarak 

Doğrulanabilir 

Göstergeler 

Doğrulama 

Kaynakları 

Varsayımlar 

Genel Hedef  
 

Proje Amacı  

Sonuçlar 

Faaliyetler Araçlar Maliyet 

Ön-koşullar 

Projenin Kapsamı 



– Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin amacı) 

– Projenin neyi başarmasının beklendiği (Göstergeler) 

– Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) 

– Projenin için önemli faktörler (Varsayımlar) 

– Proje göstergelerinin kaynakları (Doğrulama Kaynakları) 

– Projenin maliyetinin ne olacağı (Maliyetler) 

– Projenin başlayabilmesi için gerekli koşullar (Ön koşullar) 

 

 
              
        

          
          



Mantıksal Çerçeve Matrisi  Oluşturma Sırası 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

12 13 

10 11 

8 9 

5 

6 

7 

Maliyetler 

1. Proje Tanımı    

amaçlar 
2. Doğrulanabilir      

göstergeler 

4. Varsayımlar 

Genel hedef 

Proje Amacı 

Sonuçlar 

Faaliyetler 

 3.Doğrulama 

kaynakları 

Ön koşullar 

Araçlar  



Mantıksal Çerçeve Aşamaları 

6. Mantıksal Çerçeve – Proje 
yapısının iç mantıksal tutarlılığını 
oluşturmak üzere; amaçlara bağlı 
doğrulanabilir başarı 
göstergelerinin, gösterge 
kaynaklarının, varsayımların, araç 
ve maliyetlerin genel olarak 
tanımlanması 

7. Faaliyet Çizelgesi – Faaliyetlerin 
yerinin, zamanının, sonucunun, 
metodolojisinin, hedef kitlesinin, 
sorumlularının ve maliyetinin 
belirlenmesi, Diğer bir deyişle ne, 
nerede ne zaman, niçin, nasıl, kim 
için, kimler tarafından ve kaç 
paraya (5N-3K) sorularının 
cevaplandırılması 

8. Bütçe  –Faaliyet çizelgesinden 
hareketle girdilerin ve maliyetlerin 
belirlenmesi  ve sistemli bir 
biçimde kaydedilmesi 

      PLANLAMA aşaması ANALİZ (inceleme) aşaması  
1. Mevcut Durum Analizi- Proje ile ilgili genel 

durumun belirlenmesi ve incelenmesi   
2. Paydaş (Stakeholder) Analizi –proje 

taraflarının, hedef grubun, projeden yarar 
sağlayacakların ve potansiyel karşıtların 
belirlenmesi ve tanımlanması 

3. Sorun Analizi – Ana sorunların belirlenmesi , 
sorunlar hiyerarşisinin (sebep-sonuç 
ilişkilerinin), oluşturulması 

4. Hedef Analizi – Tanımlanan sorunlara paralel 
olarak amaçların belirlenmesi ve buna bağlı 
olarak amaçlar hiyerarşisinin (araç-amaç 
ilişkilerinin)oluşturulması 

5. Strateji Analizi – olanakların ve sınırlamaların 
belirlenmesi, bu çerçevede amaçları 
gerçekleştirebilecek en uygun stratejinin 
seçilmesi ve kesin proje  amaçlarının 
belirlenmesi 



•Mevcut durum analizi, uygun bir proje 
tasarımı için proje alanı ve hedef kitle 
hakkında genel bir bakış sağlayacak 
bilgi derleme ve bu bilgileri 
sınıflandırıp analiz etme işlemidir. 

•En iyi bilgi derleme ve değerlendirme, 
paydaşlarla birlikte yapılan çalışmalarla 
mümkün olur. 

Değişmesini istediğimiz şeylerin 
içinde bulundukları koşullar, 

özellikler, ilgili tarafların 
durumları, düşünce ve tavırları 

bu aşamada netleşmeli.  
    

1-Mevcut Durum Analizi 



Mevcut Durum Analizi Konuları 

1. Konu ile ilgili literatür 
taraması ve 
özetlenmesi 

2. Proje alanının coğrafi 
yapısı ve iklim 
özellikleri 

3. Toprak kullanım 
özellikleri 

4. Temel altyapıya ilişkin 
bilgiler 

5. Hükümet politikaları ve 
programlar 
 

6. Alanın sosyal göstergeleri 

7. Alanın ekonomik 
göstergeleri 

8. Alanın kültürel 
göstergeleri 

9. Çevresel sorunlar ve riskler 

10. Beşeri ve sosyal sermaye 
durumu 

11. Alana ait diğer 
istatistikler  

 



2-Paydaşlar Analizi 
 Paydaşlar, proje sürecinden ve sonuçlarından doğrudan 

veya dolaylı olarak  olumlu veya olumsuz bir biçimde 

etkilenecek olanlardır.  

Diğer bir deyişle;  

 Paydaşlar, belirli bir proje ile ilgili olarak  

    yararı, zararı ve/veya rolü olan  

    kişiler, gruplar işletmeler veya kurumlardır. 

    Örneğin: 
- Toplumun üyeleri    
- Sivil toplum grupları  
- İşletmeler, şirketler 
- Devlet kurumları 



Neden paydaşlar analizi? 

Duvardaki  

her bir taş,  

katılımcılığı,  

taşlar arasındaki harç 
iletişimi,  

duvarın tamamı ise 
işbirliğini ifade eder. 

işbirliği 

 Bir sorunun çözülmesi veya 

bir mal ya da hizmetin 

üretilmesi genelde tek taraflı 

olarak gerçekleştirilemez. 

 Proje konusuyla ilgili tüm 

tarafların bir “fikri” vardır 

ve çözüm tüm bu 

“fikirlerin” katkısı ile anlam 

kazanır. 

 Paydaşlar analizi, tüm 

tarafların fikirlerini öğrenmek 

ve sonuçta bir “bileşke fikri” 

ortaya çıkarmak için yapılır.  



Paydaşlar Ağacı 

Paydaşlar 

Birincil Paydaşlar 

Olumlu Olumsuz 

Hedef Grup 

Nihai 

Yararlanıcılar 

İkincil Paydaşlar 

Uygulayan 

Destekleyen 

Fon Sağlayan 

Yararı olanlar 
Zararı olanlar 

Rolü olanlar  

Karşıtlar 



3-Sorun Analizi (Mantıksal çerçeve yaklaşımının  en önemli aşaması) 

   Niçin Yapılır? 

– Proje alanındaki sorunların ve bu sorunların 
sonuçlarının belirlenmesi amacıyla yapılır 

   Nasıl Yapılır? 
– Katılımcıların bakış açılarından sorunlar ifade edilir,  
– Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı 

incelenir, 
– Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş 

birliği oluşturulur, 

– Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç 
ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.  



SORUN ANALİZİ 
   Bu aşamada kendimize sormamız gereken 

sorular: 

Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz 
ya da sorun olarak gördüğümüz şey 
nedir?  

Bu sorunun kaynağı nedir?  

Sorunlar arasında neden-sonuç analizi 
yapıldı mı?  



Sorun Ağacı 
ANA PROBLEM 

ALT PROBLEM 1 

NEDEN 

SONUÇ  

 

ALT PROBLEM 2 

KÖK PROBLEMLER 

SORUN ANALİZİ 



 

 

SEBEP 

 

    SONUÇ 

 

Sorun Ağacı-Sorunlar arasında sebep-sonuç ilişkilerinin kurulması 



Sorun Ağacı Oluşturma 
Sorun ağacı belirlenen sorunlar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi 
ve hiyerarşisi belirlenerek oluşturulur. Bunun için şu işlemler 
yapılır: 

 

  Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır (beyin fırtınası) 

 

  Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç sorunu 
seçilir  

 

  Başlangıç sorununa neden olan sorunlar onun altına 
yerleştirilir; 

 

  Başlangıç sorununun sonucu olan sorunlar onun üstüne 
yerleştirilir; 

 

  Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı 
seviyeye      yerleştirilir 





Sorun analizi sırasında neler yapılmalı? 
• Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen 

durumları gelişigüzel sıralayın. 

• Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan 
etkileyen sorunları sıralayın.   

• Şemada yer alan sorunların hepsi gerçek olmalı,  
gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalı.  

• Sorunu tanımlamak, bir maçta rakip 
takımı tanımak ve tanımlamaya benzer. 

KILAVUZ SORU: 

“ BU SORUNA YOL ACAN NEDİR?” 



Sorunlar Listesi-Güllühisar Mahallesi Örneği 

 
– Eğitim düzeyi düşük,  
– İşsizlik, 
– Altyapı yetersiz, belediyenin öncelikleri farklı,    
– Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor,  
– Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor, 
– Hijyenik içme suyu yok,  
– Salgın hastalık var, 
– Gelir düzeyi düşük, 
– Annelerin çocukları besleme konusundaki bilgisizliği  (anneler bilinçsiz), 
– Çocuklarda beslenme yetersizliği, 
– Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz, 
– Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim,  
– Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor, 
– Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde %10 

oranında artmış, 
– Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek, 



Su Tarıma ve Balığın 
Üremesine Yetmiyor 

Aşırı Avcılık Var 

BALIKÇILIK  
KÖTÜLEŞİYOR 

SU YANLIŞ  
KULLANILIYOR 

Balık yanlış 
ağlarla  

avlanıyor 

Balık üreme 
zamanında 
avlanıyor 

Balıkçılar  
aşırı avcılığın  
sonuçlarından 

habersiz  

Denetimler 
Yetersiz 

Mevzuat 
Yetersiz 

Sorun Ağacı - Van Örneği 

Balığın üreme 
döneminde 
derelere su 
bırakılmıyor 

Çiftçi doğru 
sulama  

tekniklerini 
bilmiyor 

Su debileri 
her yıl  

düşüyor 

Sulama  
kanalları çok 

eski 

SONUÇLAR 

SEBEPLER 



Sorun Ağacı-Güllühisar Örneği 

SONUÇ 

SEBEP 

Yüksek Oranlı Bebek 

ve Çocuk Ölümleri 

 
 

Bebek ve çocuklarda 
görülen enfeksiyon 
oranları yüksek 

 
 

Bebeklerin ve 
Çocukların 
yetersiz 

beslenmesi 

Çocuklara gerekli 
ve yeterli aşılar 

yapılamıyor 
 

 

Salgın Hastalıklar 
 
 

 

Hijyenik içme 
suyu yok 

Annelerin 
Beslenme 

Konusundaki 
Bilgisizliği 

Belediyenin 
öncelikleri 

farklı    

 

Altyapı 
yetersiz 

 

Sağlık ocağı ve 
klinikler yetersiz 

Sağlık 
Hizmetlerine 
Sınırlı Erişim 

Lastik Fabrikasının 
arıtma tesisi yok ve 
atıklar içme suyuna 

karışıyor 

Kanalizasyon şehrin 
içinden açıkta akıyor ve 
içme suyu kaynaklarına 

karışıyor 

 

Gelir düzeyi 
düşük 

 

İşsizlik 
 

Eğitim düzeyi 
düşük 



SORUN AĞACI                

 
KADINLARA YÖNELİK İŞ 
OLANAKLARININ AZLIĞI 

 

HİZMETİNİ/ÜRETİMİNİ  
SATABİLECEĞİ 

SİSTEMİN/YERİN 
OLMAMASI  

KADINLARA YÖNELİK MESLEKİ 
EĞİTİMİN VERİLMEMESİ 

Ailelerin 
Bilgisizliği 

Koordinasyon 
eksikliği 

 
KADINLARIN EKONOMİK HAYATA 

YETERİNCE KATILMAMASI 
 

STK’ların 
yeterince etkin  

olmaması  

TOPLUMUN ve AİLENİN 
KADININ ÇALIŞMASINI 

HOŞ GÖRMEMESİ 

Toplum 
Önderlerinin 
Bilgisizliği 

YÜKSEK DOĞURGANLIK  
 

Örgütlenme 
Eksikliği 

YETERLİ EKONOMİK 
DESTEĞİN OLMAMASI  

Destekler 
konusunda 
bilgisizlik 

 
KADINLARA YÖNELİK İŞ 
OLANAKLARININ AZLIĞI 

 

 
KADINLARIN EKONOMİK HAYATA 

YETERİNCE KATILMAMASI 
 



4-Hedef Analizi 

 Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi 
için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.  

 Nasıl Yapılır ? 
– Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden 

ifade edilir 
– Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması 

gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden 
ifade edilir 

– Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken 
ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken 
hususlar tamamlanır 

– Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek 
Hedef Ağacı oluşturulur 



Hedef Ağacı 

Olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen  

ancak, gerçekçi olan durumlara çevrilmesi 

ARAÇ 

 

    AMAÇ 

 



Su Tarıma ve Balığın 
Üremesine Yetiyor 

Sürdürülebilir 
Balıkçılık Yapılıyor 

BALIKÇILIK  
İYİLEŞİYOR 

SU DOĞRU 
KULLANILIYOR 

Balık doğru 
ağlarla  

avlanıyor 

Üreme 
döneminde 

avcılık 
önlendi 

Balıkçılar  
aşırı avcılık 
konusunda  
bilinçlendi 

Denetimler 
arttırıldı 

Mevzuat 
bilimsel 
verilere 

uyduruldu 

Balığın üreme 
döneminde 
derelerde  

yeterli su var 

Çiftçi doğru 
sulama  

teknikleri 
konusunda 

eğitildi 

Gölet ve  
barajlar  

yapılarak su 
debisi  

düzenlendi 

Sulama  
kanalları 
rehabilite 

edildi 

Hedef Ağacı – Van Gölü Örneği 



Hedef Ağacı-Güllühisar Örneği 

Sorun Hedef 

Yüksek Oranlı Bebek 

ve Çocuk Ölümleri 

Bebek ve Çocuklarda  

Görülen  

Yüksek Enfeksiyon Oranı 

Bebek ve Çocuklarda  

Görülen Enfeksiyon Oranının  

Azaltılması  

Bebek ve Çocuk  

Ölüm Oranlarının Azaltılması 
 

Bebek ve Çocuk Ölüm 
Oranlarının Azaltılması 

 
 

Bebek ve çocuklarda 
görülen enfeksiyon 

oranlarının azaltılması 
 

Bebeklerin ve 
Çocukların 
Beslenme  
Durumunun 

İyileştirilmesi 

Aşılanmış Bebek 
ve Çocuk Sayısı 

Arttırılması 

 

Salgın Hastalıkların 

Azaltılması 

 
 

 

Hijyenik İçme 
Suyu Sağlanması 

Anneler Beslenme 
Konusunda 

Bilgilendirilmesi 

 
Sağlık Ocağı 
İyileştirilmesi 

Sağlık 

Hizmetlerine 

Erişim 

Arttırılması 

 

Lastik Fabrikasının 
Arıtma Tesisi Devreye 

Girmesi 

 

Kanalizasyon Sisteminin 
Çalışır Hale Gelmesi  

 

Ailelerin Gelir 
Düzeyi 

Arttırılması 
ARAÇ 

 

    AMAÇ 

 



HEDEF AĞACI                

Kadınlara Yönelik İş 
Alanlarının 
Artırılması  

Pazarlama 
Sisteminin Kurulması  

Yeterli Ekonomik 
Desteğin Sağlanması  

Kadınlara Beceri 
Kazandırılması 

Ailelerin 
Bilgilendirilmesi 

AİLE PLANLAMASI 

Koordinasyonu
n Sağlanması 

KADINLARIN EKONOMİK 
HAYATA KATILMASININ 

SAĞLANMASI 

STK’ların etkin 
çalışması 

Toplumun ve Ailelerin 
Kadını Desteklemesi  

Toplum 
Önderlerinin 

Bilgilendirilmesi 

Örgütlenmenin 
Oluşturulması 

Destekler 
konusunda 
bilgilenme 



5-Strateji Analizi 

 Nasıl Yapılır? 
– Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir 
– Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler 

ortaya konur  
– Bir veya birden fazla strateji seçilir  
– Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum 

vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda 
değerlendirme yapılır  

– Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir 
– Proje Genel  Amacı ve Proje Özel Amaçları net olarak 

ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir 
 



Strateji Analizi Kriterleri 
 

• Aciliyet 

• Maliyetler 

• Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler 

• Diğer Projeleri Tamamlayıcılık  

• Farklı Paydaşların Bakış Açıları 

• Verimlilik ve Etkinlik 

• Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı  

• Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik 

• Faydaların Gerçekleşme Zamanı 
 



Strateji Analizi- Van Gölü örneği 

Su Tarıma ve Balığın 
Üremesine Yetiyor 

Sürdürülebilir 
Balıkçılık Yapılıyor 

BALIKÇILIK  
İYİLEŞİYOR 

SU DOĞRU 
KULLANILIYOR 

Balık doğru 
ağlarla  

avlanıyor 

Üreme 
döneminde 

avcılık 
önlendi 

Balıkçılar  
aşırı avcılık 
konusunda  
bilinçlendi 

Denetimler 
arttırıldı 

Mevzuat 
bilimsel 
verilere 

uyduruldu 

Balığın üreme 
döneminde 
derelerde  

yeterli su var 

Çiftçi doğru 
sulama  

teknikleri 
konusunda 

eğitildi 

Gölet ve  
barajlar  

yapılarak su 
debisi  

düzenlendi 

Sulama  
kanalları 
rehabilite 

edildi 

Kapsama 

Alanı 



Strateji Analizi - Güllühisar Örneği 

Bebek  ve Çocuk Ölüm 
Oranlarının Azaltılması 

 
 

SEÇİLEN STRATEJİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENFEKSİYON 

STRATEJİSİ 

Bebek ve 
çocuklarda görülen 

enfeksiyon 
oranlarının 
azaltılması 

 

Bebeklerin ve 
Çocukların 
Beslenme  
Durumu 

İyileştirildi 

Aşılanmış 
Bebek ve Çocuk 

Sayısı 
Arttırıldı 

Anneler 
Beslenme 
Konusunda 

Bilgilendirilmesi 

 
Sağlık Ocağı 
İyileştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALGIN HASTALIK 

STRATEJİSİ 

 

Salgın 
Hastalıkların 
Azaltılması 

 
 

Hijyenik İçme 
Suyu Sağlandı 

Sağlık 
Hizmetlerine 

Erişim 
Arttırıldı 

 

Lastik Fabrikasının 
Arıtma Tesisi 

Devreye Girmesi 

 
Kanalizasyon 

Sisteminin Çalışır Hale 
Gelmesinin Sağlanması 

 

Ailelerin Gelir 
Düzeyi 

Artırılması 

Bebek  ve Çocuk 
Ölüm Oranlarının 

Azaltılması 
 
 



STRATEJİ ANALİZİ                

Kadınlara Yönelik İş 
Alanlarının 
Artırılması  

Pazarlama 
Sisteminin Kurulması  

Yeterli Ekonomik 
Desteğin 

Sağlanması  

Kadınlara Beceri 
Kazandırılması 

 

Ailelerin 
Bilgilendirilmesi 

AİLE PLANLAMASI 

Koordinasyonun 
Sağlanması 

KADINLARIN EKONOMİK 
HAYATA KATILMASININ 

SAĞLANMASI 

STK’ların etkin 
çalışması 

Toplumun ve Ailelerin 
Kadını Desteklemesi  

Toplum 
Önderlerinin 

Bilgilendirilmesi 

Örgütlenmenin 
Oluşturulması 

Destekler 
konusunda 
bilgilenme 

SEÇİLEN STRATEJİ 



 



Şimdi planlamaya başlayalım 

• Analiz aşamasında elde ettiğimiz verileri 
planlama sürecinde, mantıklı bir 
çerçeveye oturtmamız gerekir.  

• Planlama süreci, projemizin hangi 
kaynaklarla, hangi sürelerde, kimler 
tarafından yapılacağını ortaya koyar.  



Mantıksal Çerçeve Tablosu 

 

Planlama süreci sonunda ortaya çıkan 
ürün, özünde bir tablodur.  



Mantıksal Çerçeve Tablosu Bir Projenin: 

• neden yürütülecek olduğunu; 
• neyi başarmayı hedeflediğini; 
• başarıya hangi yollarla ulaşacağını; 
• başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların 

etkin olduğunu; 
• başarının ölçülmesinde kullanılacak 

gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili 
bilginin nerede bulunacağını gösterir. 



6-Mantıksal Çerçeve Matrisi 

Objektif Olarak 

Doğrulanabilir 

Göstergeler 

Doğrulama 

Kaynakları 

Varsayımlar 

Genel Hedef  
 

Proje Amacı  

Sonuçlar 

Faaliyetler Araçlar Maliyet 

Ön-koşullar 

Müdahale 

Mantığı-Projenin 

Kapsamı 



Mantıksal Çerçeve Matrisi  Oluşturma Sırası 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

12 13 

10 11 

8 9 

5 

6 

7 

Maliyetler 

1. Proje Tanımı    

amaçlar 
2. Doğrulanabilir      

göstergeler 

4. Varsayımlar 

Genel hedef 

Proje Amacı 

Sonuçlar 

Faaliyetler 

 3.Doğrulama 

kaynakları 

Ön koşullar 

Araçlar  



• Projenin katkıda 
bulunacağı üst  düzeydeki 
hedef 

 

• Hedef gruplar için 
sürdürülebilir yarar 
sağlama açısından projenin 
özel amacı 

 

• Gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin ürünleri 

 

 

• Projenin sonuçlarını 
üretmek için yapılacak 
uygulamalar 

FAALİYETLER 

SONUÇLAR 

PROJE AMACI 

GENEL HEDEF İdeal durum. Proje 
katkısı uzun dönemde 
gerçekleşir. 

Proje süresi sonucunda 
ulaşılır. Özgün, ölçülebilir ve 
ulaşılabilir olmalı; 
nicelik,nitelik, zaman ve 
mekan bakımından 
tanımlanmalıdır. 

Proje amacına ulaşılabilmesi 

için gerçekleştirilmesi gereken 

alt hedeflerdir. Faaliyetlerin 

sonucu olarak tanımlanmalıdır. 

Belirli bir zamana, mekana ve 

bütçeye bağlı olarak 

uygulamaların yapılması ve proje 

amacına ulaşmayı sağlayacak 

sonuçların üretilmesi. 

Mantıksal Çerçevede Amaçlar 



 
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş 

Projenin Kapsamı Seçilen Strateji 

Bebek  ve Çocuk 
Ölüm Oranlarının 

Azaltılması 
 
 

Bebek ve 
çocuklarda görülen 

enfeksiyon 
oranlarının 
azaltılması 

 

Bebeklerin ve 
Çocukların Beslenme  
Durumuİyileştirildi 

Aşılanmış 
Bebek ve 

Çocuk Sayısı 
Arttırıldı 

Anneler 
Beslenme 
Konusunda 

Bilgilendirilmesi 

 

Sağlık Ocağı 
İyileştirilmesi 

GENEL HEDEF 

PROJE AMACI 

SONUÇLAR 

FAALİYETLER 

Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının 
Azaltılması 

 
 

Bebek ve çocuklarda görülen 
enfeksiyon oranlarının azaltılması 

 

1.Bebeklerin ve Çocukların 
Beslenme  Durumu İyileştirilmesi 

2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı 
Arttırıldı 

1.1.Annelerin Beslenme Konusunda 
Bilgilendirilmesi 

2.1.Sağlık Ocağının 
iyileştirilmesi 
 



Varsayımlar nedir? 

• Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal 
faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir 

Niçin gereklidir? 
• Projeler gerçek durumu kapsayamazlar. Dışsal 

faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli 
etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate 
alınmalı ve izlenmelidir.  

Önkoşullar nelerdir? 
• Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken 

durumlardır. 



Varsayımların Oluşturulması  

 

 

 

Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli 
önkoşulların belirlenmesi, 

 
Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için 

risklerin belirlenmesi 
 
Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma 

dönüştürülmesi) 
 
Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin 

ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi 
(varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili 
önlemler alınması 

 
Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak 

mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi 
 



Olabilme ihtimali nedir? 

Kesine Yakın 

Orta düzeyde 

İhtimal Dışı 

Mantıksal çerçeveye dahil etme 

Varsayım olarak ekle 

Dışsal faktörü etkileyecek şekilde 

proje yeniden dizayn edilebilir mi? 

Evet Hayır 

Mantıksal çerçeveye dahil etme 

Dışsal faktör önemli mi? 

Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek 

projeyi yeniden dizayn et; eğer 

gerekiyor ise proje amacını yeniden 

formüle et 

Proje yapılabilir değil 

Hayır 

Evet 

Varsayımları Değerlendirme Algoritması 



Varsayımların Mantıksal Çerçeve Matrisine 
Yerleştirilmesi 

 Sonuçları elde etmek için 
gerekli olan varsayımlar 
 
 

 Proje amacına ulaşmak için 
gerekli olan varsayımlar 
 
 

 Genel hedefe ulaşmak için 
gerekli olan varsayımlar 

 Faaliyetler seviyesine 
yerleştirilir 
 
 

 Sonuçlar seviyesine 
yerleştirilir 
 

 
 Proje amacı seviyesine 

yerleştirilir 



Proje Amacı 

Mantıksal Çerçevede Varsayımlar ve Amaçlar 

1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete 

geçirilirse faaliyetler gerçekleşecek… 

2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…... 

3…….. 

Müdahale Mantığı-

Projenin Kapsamı 

‘...  

Objektif Olarak 

Doğrulanabilir 

Göstergeler 

Doğrulama 
Kaynakları 

Varsayımlar 

Genel Hedef 

Sonuçlar 

Faaliyetler Araçlar Maliyet 

Ön-koşullar 



Göstergeler 

 Nedir?  
 
• Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans  
ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak  
sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin    
       Nicelik, Nitelik, Zaman ve Mekan konusunda bilgi içermelidir. 
  

 

 Ne İşe Yararlar? 
 
• Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa  
kavuştururlar 
• Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar 
• Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar  
 
 
    Not: Genellikle bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak 
 gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha  
güvenilir bilgi elde edilebilir.  
 



Gösterge Kriterleri 

Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir: 
 

 

 Ne kadar?    Nicelik 

 Nasıl bir değişim? Nitelik   

 Ne zaman ?  Zaman   

 Nerede?   Mekan 
 
 
 



Göstergeler “SMART”olmalıdır; 

SPECIFIC (Spesifik),  

MEASURABLE (Ölçülebilir)  

Available (Elde edilebilir) 

RELAVANT (Amaçla ilişkili) 

TIME BOUND & COST EFFECTIVE  

      (Belirli bir süreye bağlı ve maliyet etkin) 

Gösterge Kriterleri 



Göstergeleri Belirleme Adımları 
Hedef : İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiye uyumunun 

sağlanması 

Gösterge: Öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı 
 İlk Adım : Nicelik 

100 İlköğretim öğretmeninin eğitimde bilgisayar 

kullanımının sağlanması 
 

 İkinci Adım: Nitelik  

100 İlköğretim öğretmeninin “eğitim planlaması” 

konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması 

 

 Üçüncü Adım : Zaman ve Mekan 

100 İlköğretim öğretmeninin Eylül 1996’ya kadar X 

okullarında eğitim planlaması konusunda bilgisayar 

kullanımının sağlanması 

 

 



Doğrulama Kaynakları 

 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için 
gerekli bilgiyi sağlayacak dökümanlar, raporlar ve diğer 
kaynaklardır. 

 Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama 
kaynakları da belirtilmelidir.  

 

 Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: 

 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.) 



M
a
li

y
et

 

Karmaşıklılık 

İdari 

Kayıtlar 

Yönetim 

Raporları 

Rutin 

İstatistikler 

Uyarlanmış 

Rutin 

İstatistikler 

Projeden 

Yararlananlarla 

Röportajlar 

Özel Anketler 

Doğrulama Kaynakları ve Bazı Özellikleri 



Mantıksal Çerçeve - Son Kontrol 
 Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve 

güvenilirdir, 

 Ön koşullar gerçekçidir, 

 Varsayımlar gerçekçi ve tamdır, 

 Riskler kabul edilebilir seviyededir, 

 Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir, 

 Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan 
yerlerde faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade 
edilmiştir, 

 Elde edilen faydalar, maliyete uygundur, 

 İlave araştırmalara ihtiyaç var mıdır? 

 



Mantıksal Çerçeve Matrisi 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

12 13 

10 11 

8 9 

5 

6 

7 

Maliyetler 

1. Proje 

Tanımı 
2. Doğrulanabilir      

göstergeler 

4. Varsayımlar 

Genel hedef 

Proje Amacı 

Sonuçlar 

Faaliyetler 

 3.Doğrulama 

kaynakları 

Ön koşullar 
Not:  Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması 

çerçevesinde oluşturulurken, gerektiği takdirde diğer kısımlar 

kontrol edilmeli ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmelidir.  

Araçlar  







ADIM 7- 8: Faaliyet Planı ve Bütçe 
 

5500 
1750 
4250 
  750 
  400 
1100 
3100 

Bütçe 

5500 
1750 
4250 
  750 
  400 
1100 
3100 

Maaşlar 
Yolluklar 
Araç Gid. 

Ofice 
Tel/Fax 
Tohum 
Gübre 

50005500 
12501750 
37504250 
 750 750 
 400 400 
 850 1100 
23003100 

Bütçe 

Faaliyet PLanı 

Faaliyet PLanı 

Faaliyet Planı ve Bütçe 

Mantıksal Çerçeve 



7-Faaliyet Planı 

Bir Faaliyet Planı: 
 Hedefe yönelik mantıksal çerçeve 

yaklaşımını sürdürür  

 Faaliyetleri operasyonel detaylara ayırır 

 Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini 
netleştirir 

 Kilometre taşlarını belirler 

 Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile 
yönetim görevlerini dağıtır 



Faaliyetlerin Sıralanması 

ARA HEDEF 
SONUÇ 

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

Faaliyet 1.9.............. 

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

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

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

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

Faaliyet 1.6.............. 

Faaliyet 1.7.............. 

Faaliyet 1.8.............. 



  Ana faaliyetlerin listelenmesi; MÇ’deki faaliyetler 

operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz 
olarak kullanılabilir. 

 Faaliyetleri detaylandırmak; faaliyetleri detaylandırmanın 
amacı  onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. 
Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın 
hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve 
kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli 
ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır.  

 Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler 
yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar 
verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, 
bağımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya 
tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı 
kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir. 

Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları  



Faaliyet Planı 



Activities Implementing Unit Weeks                               

      1 2 3 4 

1 Diagnostic Study 
Key expert + 
GİDEM                                         

2 Orinetation for SME 
Key expert + 
GİDEM                                         

3 Initial Training Key expert                                         

  World Trading System                                            

  
WTO- World Trade Organization and  

International Trade Regulations                                            

  
GATT – General Agreements on Tariffs and 

Trade                                           

   Rules of origin                                           

  Trade related investment measures                                           

  
GATS – General Agreement on trade in 

services                                           

  
 TRIPS – Trade related aspects of 

intellectual property rights                                           

   Electronic Commerce                                           

  Conformity assessment                                           

  
Harmonized System Nomenclature and 

Customs Tariffs,                                           

  
Customs law and customs clearance 

formalities.                                           

  Import; Export; Re-export; Transit Trade                                           

  International Trade Documents                                           

  Foreign Trade Software Training                                           

4 Second Training Key Expert                                         



Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik,  

projenin gerçekleştirilmesi 

için sağlanan dış yardım 

bittikten sonra da, projenin 

yarar üretmeye devam 

etmesi demektir.  

Toplumsal 

cinsiyet 

Sosyo-

kültürel 

konular 

Kurumsal 

ve 

yönetsel 

kapasite 

Çevre 

koruması 

Uygun 

teknoloji Politika 

desteği 

Benimseme, 

içselleştirme 

Ekonomik 

ve mali 

rasyonellik 



1. Örnek proje fikri 



Aktif İstihdam 

Politikalarının 

Geliştirilememesi  

Yeni kurulan işlerde 

iflas oranı yüksek 

 

SANLIURFA İLİNDE  

İşsizlik Sorunu Artıyor 

İş-kur Ofisinin 

Yeterli Donanıma 

Sahip Olmaması 

Özel İstihdam 

Bürolarının 

Bölgede Faaliyet 

Göstermemesi  

İlde  iş kurma ve iş 

bulma toplumsal 

bilincinin oluşmaması 

Yeni girişimcilerin 

finansa erişimlerinde 

katı engeller 

bulunmakta 

SORUN ANALİZİ 

NEDEN 

    SONUÇ 

 

Yeni işlere 

model olabilecek 

başarılı 

uygulamaların 

olmaması 

İş fikri olan olan 

girişimciler için 

eğitimlerin azlığı 

İş kurma konusunda 

danışmanlık 

imkanlarının 

bulunmaması 



Aktif İstihdam Politikaları 

uygulanıyor 

Yeni kurulan işlerde 

faaliyetlerini 

sürdürebiliyor 

 

ŞANLIURFA ilinde  

 İstihdam Artıyor 

 

İş-kur Ofisinin 

Yeterli Donanıma 

Sahip Olmaması 

Özel İstihdam 

Bürolarının 

Bölgede Faaliyet 

Göstermemesi  

İlde  iş kurma ve iş 

bulma konusunda 

toplumsal bilinç 

yükseliyor 

Yeni girişimcilerin 

finansa erişimleri 

kolaylaşıyor 

HEDEF ANALİZİ 

ARAÇ 

    AMAÇ 

 

Yeni işlere 

model olabilecek 

başarılı 

uygulamalar 

mevcut 

İş fikri olan olan 

girişimciler için 

eğitimler 

yaygınlaşıyor 

İş kurma konusunda 

danışmanlık 

imkanları 

oluşturuldu 



STRATEJİ ANALİZİ 

ARAÇ 

    AMAÇ 

 

ŞANLIURFA ilinde  
 İstihdam Artıyor 

Aktif İstihdam Politikaları 

uygulanıyor 

Yeni kurulan işlerde 

devamlılık yüksek 

 

İş-kur Ofisinin 

Yeterli Donanıma 

Sahip 

Özel İstihdam 

Bürolarının 

Bölgede Faaliyet 

Gösteriyor   

Yeni girişimciler 

arasında iş 

uzmanlığı sağlandı 

Girişimcilerin Finansa 

erişimleri esnek bir 

yapıda 

Yeni işlere model olabilecek 

başarılı uygulamalara ilişkin 

bilgi sağlanıyor 

Girişimcilik eğitimleri 

organize edildi ve iş 

kurmaya yönelik 

danışmanlık 

merkezi oluşturuldu 



MANTIKSAL ÇERÇEVE 

Müdahale  

Mantığı / Projenin Kapsamı 

Obj. Şekilde Doğ. Başarı 

Göstergeleri 

Doğrulama Kaynakları Varsayımlar 

Genel  

Hedefler 

Şanlıurfa İlinde istihdam 

olanaklarının artırılması ile 

işsizlikle mücadele edilmesi     

•Bölgede küçük aile 

işletmelerinin sayısı artırıldı 

•Kadın ve genç girişimcilerin 

ekonomideki etkin oranı arttı 

•İşsizlik oranı azaldı. 

Şanlıurfa İlinde işsizlik 

istatistiki verilerinin 

karşılaştırılması  

İşKur raporları  

Özel Amaç Şanlıurfa İlinde girişimcilik 

bilincinin oluşturulması ile 

yeni işletmelerin ekonomiye 

kazandırılması ve 

sürekliliğinin sağlanması 

•2 yıl içerisinde Bölgede 

küçük aile işletmelerinin 

sayısında % 20 artış sağlandı 

•2 yıl içerisinde Kadın ve 

genç girişimcilerin kurduğu 

işletme sayısında % 30 artış 

sağlandı 

•2 yıl içerisinde yeni kurulan 

işletmelerin iflas oranları % 

50 oranında azaldı 

•2 yıl içerisinde İŞKUR’a 

kayıtlı işsizlik oranında % 20 

azalma sağlandı 

 

Şanlıurfa İlinde işsizlik 

istatistiki verilerinin 

karşılaştırılması  

 

İşKur raporları 

 

Defterdarlık raporları 

 

Sosyal Kültürel ve ekonomik 

ortamın destekleyici olacağı 

 

Kadın ve genç 

girişimcilerin projeyi 

destekleyeceği ve ilgi 

Göstereceği 

 

Danışmanlık desteği 

anlayışının 

sindirilebilmesi 

 Sonuçlar 1. Gençler, kadınlar, 

işsizler ve iş yerini yeni 

açmış kişiler yeterli 

içerikte ve etkinlikte 

girişimcilik eğitimi 

aldılar 

2. Sürekli bir yapıda 

faaliyet gösteren girimci 

danışma merkezi 

oluşturuldu 

3. Başarılı uygulamalar 

tanıtıldı ve toplum 

bilinci artırıldı 

12 aylık faaliyet sonunda 

toplam 250 kişi girişimcilik 

eğitimi aldı 

 

40 katılımcı kendi işyerini 

kurdu 

 

50 katılımcı istihdam edildi 

 

5 başarılı girişim fikri iş 

merkezinde faaliyete başladı  

-SSK dokümanları  

-Banka kayıtları  

-Proje raporları 

Bölgenin sosyal, kültürel ve 

ekonomik desteğinin 

sağlanması  

 

Hedef kitlenin tam ilgi ve 

desteğinin sağlanması  



MANTIKSAL ÇERÇEVE 

Müdahale  

Mantığı / Projenin 

Kapsamı 

Obj. Şekilde Doğ. Başarı 

Göstergeleri 

Doğrulama Kaynakları Varsayımlar 

Faaliyet 

Bileşenleri 
Girişimcilik eğitimlerinin 

yapılması 

 

Şanlıurfa Belediyesi 

bünyesinde 

sürdürülebilir bir 

girişimci danışma 

merkezi kurulması 

 

Başarılı girişimler için iş 

merkezi oluşturulması 

Araçlar: 

….. 

Maliyetler:   

…… 

Kaliteli Uygulama 

ekibinin 

sağlanması 

 

Eğitim merkezinin 

kullanılabilir durumda 

olması  

 

Bölgede sosyal, kültürel, 

ve 

ekonomik ilginin 

sağlanması  

 

Yerel ve ulusal basının 

ilgisinin sağlanması  

 

Sınıfların kullanılabilir 

durumda olması  

 

Danışmanlık 

hizmetlerinin 

ulaşılabilir olması  



2. Örnek proje fikri 



BALIKÇILIK  
KÖTÜLEŞİYOR 

SU YANLIŞ  
KULLANILIYOR 

Balık yanlış 
ağlarla  

avlanıyor 

Balık üreme 
zamanında 
avlanıyor 

Balıkçılar  
aşırı avcılığın  
sonuçlarından 

habersiz  

Denetimler 
Yetersiz 

Mevzuat 
Yetersiz 

SORUN AĞACI 

Balığın üreme 
döneminde 
derelere su 
bırakılmıyor 

Çiftçi doğru 
sulama  

tekniklerini 
bilmiyor 

Su debileri 
her yıl  

düşüyor 

Sulama  
kanalları çok 

eski 

Sürdürülebilir Van Gölü İnci Kefalı Balıkçılık Yönetimi Projesi 

SONUÇLAR 

SEBEPLER 

Van Gölü Biyolojik 
Çeşitliliği Bozuluyor 



Su Tarıma ve Balığın 
Üremesine Yetiyor 

Sürdürülebilir 
Balıkçılık Yapılıyor 

BALIKÇILIK  
İYİLEŞİYOR 

SU DOĞRU 
KULLANILIYOR 

Balık doğru 
ağlarla  

avlanıyor 

Üreme 
döneminde 

avcılık 
önlendi 

Balıkçılar  
aşırı avcılık 
konusunda  
bilinçlendi 

Denetimler 
arttırıldı 

Mevzuat 
bilimsel 
verilere 

uyduruldu 

Balığın üreme 
döneminde 
derelerde  

yeterli su var 

Çiftçi doğru 
sulama  

teknikleri 
konusunda 

eğitildi 

Gölet ve  
barajlar  

yapılarak su 
debisi  

düzenlendi 

Sulama  
kanalları 
rehabilite 

edildi 

Hedef Ağacı – Van Gölü Örneği 
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Su Tarıma ve Balığın 
Üremesine Yetiyor 

Sürdürülebilir 
Balıkçılık Yapılıyor 

BALIKÇILIK  
İYİLEŞİYOR 

SU DOĞRU 
KULLANILIYOR 

Balık doğru 
ağlarla  

avlanıyor 

Üreme 
döneminde 

avcılık 
önlendi 

Balıkçılar  
aşırı avcılık 
konusunda  
bilinçlendi 

Denetimler 
arttırıldı 

Mevzuat 
bilimsel 
verilere 

uyduruldu 

Balığın üreme 
döneminde 
derelerde  

yeterli su var 

Çiftçi doğru 
sulama  

teknikleri 
konusunda 

eğitildi 

Gölet ve  
barajlar  

yapılarak su 
debisi  

düzenlendi 

Sulama  
kanalları 
rehabilite 

edildi 

Kapsama 

Alanı 



Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge & Doğrulama Kaynağı -
Örnek 

Hanelerin ve fabrikaların  

doğrudan kirli su atıkların 

 azaltıldı 

Nehir suyu kalitesi 

arttı  

Yerel halkın yaşam  

koşulları iyileşti 

Proje 

Tanımı 

Tarafsız 

Doğrulanabilir 

Gösterge 

Doğrulama 

Kaynakları 

Genel Hedef 

Proje amacı 

Sonuç 

2008’e kadar fabrika  

atıksularının % 70’i  

ve evsel atıksuların 

 %80’i arıtılır.  

Balık tüketimine bağlı 

hastalıklar 2006 yılına  

kadar  % 80 oranında  

azalır.  

Balık yakalama 2006  

yılına kadar % 80  

oranında artar.  

Balıkçılıktan elde edilen 

 gelir 2006 yılına kadar  

% 30 artar 

Turizm geliri 2006 yılına 

kadar % 30 artar.  

Belediyelerin anket  

raporu 

Bölgesel hastane 

 ve tıbbi istatistikler 

 

Nehir Otoritesi ve  

Kooperatiflerin   

Raporları 

DİE’nin sosyo  

ekonomik anket  

raporu 



   PCM- Sorun-Hedef Analizi- Eğitimi 
7/6/2011 



              

            

        

              

        

? 
Ama durun…  
Dahası Var! 
 



İlgili KURUM ve KİŞİLERLE, 

 

GAP TEYAP 
kapsamında…………pilot  

çalışma alanları 
……………konuları belirleyerek, 

Lütfen en kısa zamanda 
WORKSHOP ve PUK toplantıları  
için hazır olalım…. 

   İL Ekipleri OLARAK;  



»Başarılı bir şekilde,  
 
»Hep birlikte yolumuza 
devam edelim...... 
 




