Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar
Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynaklarını ve zamanlarını etkin
kullanmalarına yardımcı olabilecek, çeşitli hibe programlarına başvurdukları zaman
başvurabilecekleri kaynakları derledik.

AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi
Hazırlayan: Simon Forrester, İrem Sunar
TACSO tarafından hazırlanan rehber ve araç kiti kendi kendine öğrenme rehberi olarak veya
örgün eğitimde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Rehber içeriğinde AB finansmanının niteliği ve bölgedeki spesifik fırsatlar; STK’ların
finansman fırsatlarını belirleme sürecinde başından sonuna kadar nasıl hareket edecekleri,
sonunda kullanılan fonların nasıl raporlanacağı, son olarak da ekteki araç kitinin nasıl
kullanılacağının açıklandığı kısa bir bölüm yer almaktadır. Rehber aynı zamanda ile terimler
sözlüğü ve kaynakları içermektedir.
Rehbere TACSO Türkiye web sayfasından ulaşılabilir:
http://www.tacso.org/doc/doc_manual_3tr.pdf

Proje Döngüsü Yönetimi - Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Yazar : Faruk Cengiz Tekindağ
Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı kitabı proje hazırlamayı düşünen tüm
kişi ve kuruluşlara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın temel amacı; bir değişim
fikrinin ortaya çıktığı andan itibaren hangi koşullarda ve nasıl analiz edilmesi gerektiğini,
analiz sonuçlarından projeye geçişin nasıl olacağını, seçilen projenin nasıl planlanacağını ve
bu planlamanın nasıl uygulanabilir bir projeye dönüştürülebileceğini göstermektir.
Kitabın PDF haline ve ses dosyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/proje-dongusu-yonetimi-mantiksal-cerceve-yaklasimi-2
Ayrıca kitabın ders notlarının PPT sunum versiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/proje-dongusu-yonetimi-ve-mantiksal-cerceve-yaklasimi-dersnotlari-2

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve STK'larda İletişim
Yöntemleri Ders Notları
Hazırlayanlar: Feray Salman, Barbara Marzıalı, Halil Nalçaoglu ve Serap Brown

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve STK'larda İletişim Yöntemleri
Ders notlarının ilk bölümünde örgütlerin projeler süresince karşılaşabilecekleri sorunların
üstesinden gelmek için kullanabilecekleri bir yöntem olarak mantıksal çevre yaklaşımı
üzerinden çeşitli örnekler sunuluyor. Dokümanın ikinci bölümünde ise örgütler için iletişim
notlarına yer veriliyor. Bu bölümde etkili iletişim, örgüt içi iletişim, liderlik, beraber çalışmak
gibi temel konularda okuyuculara ip uçları sunuluyor.
Ders notlarına STGM kütüphanesinden ulaşılabilir:
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/p/c/pcm.pdf

Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Hazırlayanlar: Güneşin Aydemir, Sunay Demircan, Feray Salman
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı üzerine hazırlanan kaynak hayallerini gerçekleştirmek isteyen
sivil toplum kuruluşlarına, proje fikirlerini somut gerçeklere dönüştürebilmenin bir yöntemini
sunuyor.
Proje hazırlamanın aşamalarını aktaran rehber, aynı zamanda proje hazırlamanın "10 Altın
Kuralını" okuyucularına sunuyor.
Dokümana STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilir:
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/proje-gelistirmede-mantiksal-cerceve-yaklasimi-2

İleri Düzey Proje Uygulama, Kampanyalar ve Sivil Toplum Eğitimi Seminer
Notları
Hazırlayan: STK Destek Ekibi
Eğitim kiti bir yandan örgütlerin sivil ruhlarını korumaları için diğer yandan da güçlenip ayakta
kalabilmeleri için gerek duydukları ipuçlarını sunmak amacıyla hazırlanmış. Eğitim kiti aynı
zamanda sivil ruh, amatör heyecan ve profesyonel bakışı birleştirmede yardımcı olmayı
amaçlıyor.
Eğitim kiti şu başlıkları içermektedir;










Proje uygulama,izleme değerlendirme
AB Politikalarının oluşturulmasında Sivil Toplumun rolü, AB'de Sivil Ağlar
Bütçe Hazırlama
STK'ların idari ve Mali Yönetimi, vergiler, finansal sorunlar
Sivil Toplumun Avrupa demokrasi tarihindeki yeri,katılımcı demokrasi, Türkiye'de
medeni haklar, vatandaş, devlet ilişkileri
Medya STK ilişkileri
Özel Sektörde Sosyal Sorumluluk Bilinci
Başarılı bir kampanya planlama
Türkiye'de sivil toplumun rolü



Dernekler ve Vakıflar kanununda son değişiklikler, idari bilgiler

Eğitim kitine STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilir;
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/ileri-duzey-proje-uygulama-kampanyalar-ve-sivil-toplumegitimi-seminer-notlari-2

Projelerde İzleme ve Değerlendirme
Hazırlayan: Sunay Demircan
Hazırlanan sunumda proje izleme ve değerlendirme süreçlerinin temel noktalarını bulabilir
izleme değerlendirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlara göz atabilirsiniz.
PPT Sunuma STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilir:
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/projelerde-izleme-ve-degerlendirme-2

Proje Hazırlama Kılavuzu
Hazırlayan: Burcu Yeşiladalı
Burcu Yeşil Adalı tarafından hazırlanan proje rehberi örgütlere proje, proje döngüsü, proje
teklif formatı, proje tanımlar sözlüğü, bütçe kalemlerinin İngilizce karşılıkları, yararlı
olabilecek Web adresleri gibi pratik bilgiler sunuyor.
Kılavuza STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilir.
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/p/h/phk.pdf

Proje Terimleri Sözlüğü
Hazırlayan: H. Serkan Körezlioğlu
Terimler sözlüğünde proje hazırlarken ihtiyaç duyabileceğiniz, temel kavramlar,
kavramsallaştırmalar ve kısaltmalara ve Türkçe İngilizce karşılıklarına ulaşabilirsiniz
Terimler Sözlüğüne STGM e-kütüphanesinden ulaşabilirsiniz.
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/p/r/projeterimlerisozlugu.pdf

Avrupa Komisyonu Mikro Ölçekli Projeler İçin Örnek Bütçe ve Bütçe Hazırlama
Kılavuzu
Hazırlayan: STGP STK Destek Ekibi -Filiz Köksal
Kılavuzda proje hazırlayanlar için hazırlanmış zaman çizelgesi, bütçe taslağı, bütçe
açıklamaları, giderlerin gerekçelendirilmesi formatlarına ulaşabilirsiniz.

Kılavuza STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilir:
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/avrupa-komisyonu-mikro-olcekli-projeler-icin-ornek-butce-vebutce-hazirlama-kilavuzu-2

Proje Döngüsü Yönetimi I
Hazırlayanlar: Nurhan Yentürk, Yiğit Aksakoğlu,
Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları birimince üretilen sivil toplum temel kaynaklardan
biri de Proje Döngüsü Yönetimi kitabın ilki "Proje Teklifi Yazma, İzleme ve Değerlendirme"
başlıklarını içeriyor.
Kitaba ve aynı zamanda yönerge ve ders notlarını içeren CD formlarına da Bilgi
Üniversitesi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz
Proje Döngüsü Yönetimi I : http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/PDY1.pdf
Eğitim CD -1 http://test1.bilgi.edu.tr/media/cd/03/index.htm

Proje Döngüsü Yönetimi II
Hazırlayanlar: Alper Akyüz, İdil Eser, Emel Kurma
Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları birimince üretilen sivil toplum temel kaynaklardan
biri de Proje Döngüsü Yönetimi kitabının 2. si "AB Fonları, Bütçeleme ve Raporlama"
konularını içeriyor. Kitabın aynı zamanda yönerge ve ders notlarını içeren CD formlarına da
Bilgi Üniversitesi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz.
Proje Döngüsü Yönetimi II : http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/PDYII.pdf
Eğitim CD - 2: http://test1.bilgi.edu.tr/media/cd/05/index.htm

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi - I, Proje Önerisi
Hazırlama
Hazırlayan: Besim Nebiu
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından Türkçeleştirilen kaynak projenin ABC'sinden
başlayarak proje hazırlama aşamasındaki okuyucularına temel ip uçları sunuyor. Bununla
birlikte rehber içinde proje hazırlarken unutulmaması gereken önemli noktalar, dikkat
edilmesi gereken hususlar, ve gerekli terimlerin açıklamalarına ulaşabilirsiniz.
Proje Önerisi Hazırlama Rehberine ve diğer rehberlere REC'in web sitesinden ulaşabilirsiniz.
http://rec.org.tr/dyn_files/22/1426-01-projeoneri.pdf

Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) Proje Döngü Yönetimi
Hazırlayan: MFİB
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından hazırlanan proje döngü yönetimi rehberi, elkitabı ve
eğitim elkitabına linkten ulaşılabilir.
http://www.cfcu.gov.tr/spo.php?lng=tr&action=pcm

ABGS Eğitim Modülü
Hazırlayan: ABGS
Özellikle yeni başlayanlar için ABGS tarafından hazırlanan animatif ve sesli proje döngüsü
eğitim modülüne linkten ulaşılabilir:
http://www.abgs.gov.tr/online_egitim/proje_dongusu/

TACSO Araç Kiti
Hazırlayan: TACSO
TACSO tarafından sivil toplum örgütlerinin kullanması üzerine hazırlanan araç kiti örgütlerin
ihtiyaç duyacakları bir çok konuda el rehberi, kitapçık ve doküman sunuyor.
Araç kitini İngilizce olarak aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.tacso.org/news/faq/Default.aspx?id=6506&template_id=73&langTag=en-US

