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Gönüllülük uygulamalarında genellikle süreç şöyle işler: Bir sorun tespit ederiz ve bu sorunu ortadan 

kaldırmaya veya azaltmaya yönelik bir çözümümüz olur. Bunu karşılık beklemeden uygulamaya 

geçirdiğimizde gönüllülük çalışmalarına katkıda bulunmuş oluruz. Peki bu süreçte tespit ettiğimiz 

çözümü nasıl hayata geçireceğiz? Nasıl planlayacağız? Hedeflerimiz tam olarak ne olacak? Bu 

hedeflere ulaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceğiz? Bu faaliyetler için gerekli kaynakları nasıl 

planlayacağız? Bu kaynakları nereden temin edeceğiz? Gönüllü faaliyetlerimizi destekleyecek gelir 

kaynaklarını nasıl oluşturabiliriz? Dışarıdan nasıl fon bulabiliriz? Çalışmalarımızı fonlayacak kurumlara 

kendimizi nasıl anlatabiliriz? Tüm bu sürecin istediğimiz şekilde, yani planladığımız kaynaklarla ve 

bütçeyle gerçekleşmesini nasıl sağlayacağız? İşte tüm bu soruların cevapları aslında tek bir kavramla 

ilişkili: Proje. Bu sebeple, özellikle son yıllarda gönüllülük ve sosyal sorumluluk çalışmaları söz konusu 

olduğunda en çok kullanılan kavramlardan biri de “proje” olmuştur. Bu bölümde proje kavramının ne 

olduğunu, hangi çalışmaları proje olarak adlandırabiliyorken hangilerine bu ismi veremeyeceğimizi, bir 

fikrin proje üzerinden uygulamaya aktarılırken hangi evrelerden geçeceğini tartışacağız. Projelerin 

yönetilmesiyle ilgili farklı yaklaşımları ve bir projenin yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği 

konularını ele alacağız. Bununla birlikte projelerimize nasıl fon bulabileceğimizi, fon veren kurumların 

istediği proje başvuru dokümanını nasıl hazırlayabileceğimizi örneklerle görmüş olacağız.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş: Proje Nedir Ne Değildir?

Günlük hayatta proje kelimesini çok duyar olduk. İlkokuldaki ödevlerden iş hayatındaki 
çeşitli faaliyetlere, aklımıza gelen fikirlerden başka odaklarla ilişkisi anlatılmak istenen siyasi 
aktörlere kadar hayatın birçok alanında proje kelimesi karşımıza çıkıyor. Peki, bunlardan 
hangisi veya hangileri doğru?

Öncelikle proje tanımlamasına neden ihtiyaç duyulduğundan bahsetmekte fayda var. 
Eskiden insanoğlu yılın mevsimlerine göre toprağı eker ve biçerdi. Belli mevsimde hasat 
eder, hasat ettiklerinden belli ürünler üretir, bunları yer, bir kısmını satar, farklı ihtiyaçlarını 
bu sattıklarından elde ettikleriyle tedarik ederdi. Bu döngü bu şekilde her yıl tekrarlanırdı. 
Hayvancılık, zanaat ya da ticaretle uğraşanların hayatı çok farklı değildi. Hayat, çoğu eski 
insan için belli bir rutini takip eden operasyonlar zinciri şeklinde ilerlerdi.1 

Kentleşmenin artışı ve Endüstri Devrimiyle birlikte bu operasyonlardan farklı olarak 
yeni ihtiyaçların gerektirdiği “benzersiz” işlerin sayısı artmaya başladı. Yeni ürünler, yeni 
teknolojiler, yeni girişimler, yeni organizasyon biçimlerinin ortaya çıkması artık sık görülen 
bir durumdu. Bu “yeni şey”lerin ortaya çıkartılmasına yönelik çabaların farklı bir şekilde 
sınıflandırılması gerekiyordu. İşte tam da bu noktada proje kavramı bu “benzersiz” çabaları 
rutin operasyonlardan ayırmak için imdada yetişti. Artık bu tür çabalar “proje” olarak 
adlandırılmalıydı.

Kelime tanımı olarak ön tasarım, çizelgeye dökülmüş ifade anlamındaki “proje” 
kavramının kökü Latince “projectum”dur. Projectum da “aksiyondan önce” anlamına gelen 
proicere’den türemiştir. (Oxford Dictonary of English, 2021 ) Proje yönetimi alanında en çok 
itibar edilen kurumlardan Project Management Institute’ün (Proje Yönetimi Enstitüsü, PMI) 
tanımlamasına göre proje, “Sonucunda benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç oluşması için 
yapılan geçici uğraş”tır. (Project Management Institute Türkiye [PMI Türkiye], 2017). Proje 
kavramını diğer faaliyetlerden ayıran en önemli iki özellik geçici olması ve bu faaliyetlerden 
murat edilenin benzersiz bir sonuç oluşturmasıdır.  Bahsedilen uğraş da aslında tek bir faaliyet 
değil, bir faaliyetler bütünü olarak düşünülebilir. Örneğin, içeriği önceden tanımlanmış bir 
eğitim vermek tek başına bir proje değilken, özel bir eğitim çalışması için ihtiyaç analizi 
yapıp müfredat ve eğitim materyali hazırlayarak sonrasında da pilot eğitimlerle müfredat ve 
içeriği son haline getirmek, faaliyetler bütününden oluşan bir proje olarak değerlendirilebilir.

Bir çalışmanın proje olabilmesi için sahip olması gereken özellikler şunlardır: 

1 Bazen bu rutinin dışında “benzersiz” işler de yaptığı olmaz değildi. Örneğin bir kale ya da hisar, ibadethane, 
büyük heykeller yapmak gibi.
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• Kesin başlangıç ve bitiş tarihi,  

• Birden çok faaliyeti gerektirmesi,

• Sonucunda gerçekleşmesi beklenen spesifik bir amacı (veya amaçları) olması,

• Bir finansman ve kaynak limiti olması.

Tüm bunlardan hareketle proje belirli amaçlara, belirli süre ve kaynaklarla ulaşma 
hedefindeki faaliyetler bütünü olarak tanımlanır. Bu noktada amaç, süre ve kaynağın 
projenin üç temel kısıdını oluşturduğunu ve bunlara proje literatüründe üçlü kısıt dendiğini 
de kaydetmekte yarar var. Bu şu anlama gelir: Süreyi kısaltmak için kaynağı artırmalı ve/veya 
amaçları daraltmalı, kaynağı azaltmak için amaçları daraltmalı ve/veya süreyi artırmalı, amacı 
genişletmek için kaynağı ve/veya süreyi artırmalı gibi.

Hayatın akışı içinde sürekli tekrarlanan faaliyetler operasyon olarak adlandırılır ve bunlar 
proje olarak değerlendirilmez. Örneğin:

•  Detaylı bir şekilde planlanmamış, hedefleri, kaynağı ve süresi tanımlanmamış fikirler,

•  Gezi, piknik faaliyetleri, konuşmacı etkinliği, gıda yardımı, muhasebe operasyonları, 
periyodik raporlar, eğitimler, her yıl verilen bursların operasyonları.

Sosyal Proje Nedir?

Önceleri daha çok ticari faaliyetler yürüten kuruluşlarda kullanılan proje kavramının 
son yıllarda gönüllülük faaliyetleri, STK ve kamu faaliyetlerinde de sık sık kullanılmaya 
başlandığına tanık oluyoruz. Bu alanda yapılan projeleri diğer projelerden ayırmak 
için genellikle sosyal proje kavramı kullanılıyor. Peki, sosyal projeyi tam olarak nasıl 
tanımlayabiliriz?

Bahsettiğimiz proje özelliklerini taşıyan ve toplumun genelini ilgilendiren sorunlara dair çözüm 
üretmeyi veya toplumsal gelişmeye ulaşmayı hedefleyen çalışmalara sosyal proje denir.

Neden daha önce gönüllülük gibi bazı sosyal çalışmalar için proje kavramı çok 
kullanılmazken son yıllarda daha çok kullanılıyor, sorusunun cevabı da sosyal projelerin 
amaçlarını anlamak bakımından önemlidir. Bu çerçevede aşağıdaki maddeler sıralanabilir:

•  Hedef kitlenin beklentisi doğrultusunda burs, insani yardım, bilgilendirme etkinlikleri 
yerine daha kapsamlı ve yenilikçi yöntemlerle hedeflere ulaşılabilmesi

•  Toplumsal sorunlara etkili ve kalıcı çözüm bulabilmek için birçok faaliyeti barındıran 
ve içinde analiz, çözüm geliştirme ve uygulama fazlarının olduğu kapsamlı 
çalışmaların yapılması ihtiyacı
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•  Sosyal çalışmalara kaynak sağlayan ulusal ve uluslararası kurumların sıralayacağımız 
sebeplerle sonu proje bazlı çalışmaları fonlamayı tercih etmesi: Başvuruların içinden 
hangilerine destek vereceklerini daha kolay belirlemek, faaliyet sürecini ve sonucunu 
daha kolay izlemek, çalışmanın sonunda hedeflenen kriterlere ulaşılabilmesini temin 
etmek, çalışma sonrasında hedeflenen etkinin sürdürülebilirliğini sağlamak vb.

Fikirden Uygulamaya: Bir Projenin Serüveni

Fikirlerin tek başına proje olarak tanımlanamayacağı daha önce belirtilmişti. Buna karşın, 
unutulmamalıdır ki her proje bir fikirle başlar ve belli aşamalardan geçerek hayata geçer. Bu 
aşamaları Şekil 1’de görüldüğü üzere sıralayabiliriz:

Şekil 1. Projelerde fikirden uygulamaya geçme aşamaları.

Fikir Geliştirme: Bir ihtiyaç veya arzudan yola çıkar ve eşleşme sonucunda oluşur. Bu 
eşleşme bir sorunun başka bir alanda geliştirilen bir çözümle eşleştirilmesi şeklinde olabilir. 
Örneğin, işsizlik sorununu internet teknolojisiyle eşleştirerek buradan bir çözüm üretmeye 
çalışmak veya eğitim ihtiyacı olan insanları eğitimcilerin boş zamanlarıyla eşleştirmek veya 
belli bir alandaki insan haklarının savunuculuğunu yeni medya araçlarıyla eşleştirmek gibi.

Proje Analizi: Fikrin hayata geçme imkanı ve etkisi objektif veriler ve öngörülerle 
anlaşılmaya çalışılır. Bu aşamada aynı zamanda bir proje önerisi dokümanı hazırlanabilir. 
Bu dokümana iş planı, fizibilite, proje başvuru formu gibi isimler de verilir. Bu aşamada 
öncelikle, mevcut durum ve ihtiyaç analizleriyle gerçekleştirilecek hedefler ve yapılacak 
faaliyetler zaman ve kaynak gereksinimleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Bütçe 
ve kaynak gereksinimi bu sebeple bu aşamada ortaya çıkar.

Proje Seçimi: İster bir STK ister sosyal projelere fon veren farklı bir kuruluş olsun, proje 
yürüten örgütlenmelerin kendisine ulaşan tüm projeleri hayata geçirmesi veya desteklemesi 
çoğunlukla mümkün olmaz. Kendisine ulaşan projeler içinden bir kısmını seçmek, bir kısmını 
da elemek mecburiyetinde kalır. Bu seçim süreci; projelere ayırılan toplam kaynak, kurumun 
stratejisi, kurum politikası ve taktikleri ile uyum, projelerin amaçladığı etki, ulaşacağı hedef 
kitle gibi kriterler ışığında yürütülür. 
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Proje Yürütümü: Seçilen projelerin proje yönetim metodolojisine göre yönetildiği 
aşamadır. Bu aşamada projeler bir taraftan planlandığı şekilde yürütülürken diğer taraftan 
tanımlanan bütçeden, süreden ve hedeflerden sapmaması için sürekli izlenir. Bir sapma 
gerçekleşmesi veya sapma ihtimali ortaya çıkması durumunda planlar güncellenir.

Sonlandırma ve Yayılım: Fikir artık hayata geçmiştir. Örneğin, belli bir kitledeki işsizlik 
probleminin çözümü için bir eğitim programı tasarlanmış, söz konusu eğitimin uygulamaları 
yapılmış, işverenlerle onları birleştirecek bir internet portalı tasarlanmış ve bazı eğitimler videoya 
çekilerek proje bittikten sonraki etkinin devam etmesi için planlama yapılmıştır. Bu noktada 
projede yaşanan olumlu-olumsuz deneyimlerin kayda alınması, sonraki projelerin etkinliği ve 
verimliliğini arttırmak için son derece önemlidir. Ayrıca internet portalı, erişilebilir eğitim videoları 
ve eğitim içerikleriyle de projenin etkilerinin sürekliliğini temin edilmeye çalışılır.

“Proje Döngüsü” Kavramı

Proje literatüründe projelerle ilgili bir diğer kavram da proje yaşam döngüsü veya proje 
döngüsüdür. Bu kavram, projelerin belli bir döngüsellikte ilerlediğini anlatmak için kullanılır. 
Projelerde faaliyetlerin planlanması ve planlamanın sürekli gözden geçirilmesi önemlidir. 
Daha önce de ifade edildiği gibi projeler belli bir amacı, belli bir süresi ve belli bir kaynağı 
olan faaliyetler bütünüdür. Proje sonunda süreyi ve kaynakları aşmadan arzulanan hedeflere 
ulaşılabilmesi için işlerin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğinin kontrolü sürekli yapılıp 
gerekirse planlamalarda revizyonlar yapılmalıdır. Her bir proje ve hatta her projenin alt faaliyeti, 
projenin sistematik bir şekilde ilerlemesi için aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek zorundadır:

Şekil 2. Proje Yaşam Döngüsü.
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Başlatma: Projenin ve faaliyetlerin başlatıldığı aşamadır. Bu aşamada ilgili projeden ve 
faaliyetten kimlerin neler beklediği ve kısıtların neler olduğu tanımlanır.

Planlama: Başlangıçtaki beklentilere ulaşmak için gerekli alt faaliyetler tanımlanarak 
hangi zamanlarda ve kaynaklarla gerçekleşeceği tanımlanır.

Yürütme: Planlanan proje faaliyetlerinin fiili olarak hayata geçtiği aşamadır. Tanımlanmış 
faaliyetler belirlenen kaynaklarla ve sürelerde gerçekleştirilmeye çalışılır.

İzleme/Kontrol: Yürütmenin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğinin kontrol edildiği 
aşamadır. Belli sürelerde istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, faaliyetlerin gerçekleşip 
gerçekleşmediği, kaynak ve sürelerde bir sapmanın olup olmadığı temel olarak kontrol edilir. 
Her bir faaliyet yürütülürken eş zamanlı olarak izleme ve kontrole tabi tutulabilir.

Sonlandırma: Faaliyetlerin tamamlandığı aşamadır. Sonuçlar ve deneyimler raporlanır, 
sonraki proje ve faaliyetlerin planlanmasında buradaki sonuçlar dikkate alınır.

Proje Yönetimi 

Projelerin temel özelliklerinin belirli amaçlar, sınırlı kaynaklar ve belirli sürelere sahip 
olmaları (üçlü kısıt) olduğundan bahsedilmişti. İşte bu noktada, söz konusu amaçlara belirli 
kaynak ve süre kısıtlamalarına uyarak ulaşılmasını sağlamaya yönelik tüm çabalar proje 
yönetimi olarak adlandırılır.

20. yüzyıla kadar proje kapsamında değerlendirilecek işler daha ziyade inşaat alanı ile 
sınırlıydı. Daha önceden yapılmış yapılara benzemeyen yapıların inşa edilmesi için tam 
olarak bu şekilde isimlendirilmese de bir proje yönetimi yaklaşımı gerekiyordu. Özellikle 
de mimari alanda yapılan gösterişli sanat eserleri, bugünkü manada olmasa da, proje 
yönetim fonksiyonları ve becerilerinin bu alanda bir pratik olarak kullanıldığının en büyük 
göstergelerindendir. Mısır’daki tarihi piramitler, Çin Seddi, farklı kültürlerde öne çıkan 
tapınaklar ve saraylar tarihteki proje yönetimi becerilerinin varlığına işaret ederler.

Modern proje yönetimi yaklaşımının ise ABD’nin askeri kuvvetleri tarafından atom 
bombasının geliştirildiği Manhattan Projesi ile başladığı yönünde genel bir kabul vardır. Buna 
bağlı olarak 1950’ler bu yaklaşımın farklı sektörlere yayılmaya başladığı yıllar olarak kayda 
geçmiştir.

Proje yönetimi yaklaşımının araçları için en çok faydalanılan isimler, Amerikalı makine 
mühendisi Henry Gantt (1861-1919) ile Fransız maden mühendisi Henri Fayol’dur (1841-1925).
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Fotoğraf 1. Henri Fayol (1841-1925).2

Gantt, bugün özellikle iş planında sıkça kullanılan Gantt Şemasının tasarlayıcısıdır. Fayol 
ise Fayolizm olarak da adlandırılan ve işletme yönetiminde büyük kırılmaya sebep olan 
öngörü ve planlama merkezli teorisiyle proje yönetimi alanını derinden etkilemiştir.

Bugün Project Managemet Institute (Proje Yönetimi Enstitüsü, PMI) gibi kurumlar 
üzerinden proje yönetim teknikleri geliştirilmekte ve bunlar standartlaştırılmaktadır. Bununla 
birlikte dönemsel ihtiyaçlara bağlı olarak çevik metodoloji gibi yeni yöntemler de kullanıma 
geçmektedir. İş dünyası bugün kendi ihtiyacına yönelik çözümleri kendi içinden çıkarmaktadır.

2 Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol.

Gantt Şeması
Projelerde gerçekleştirilecek temel faaliyetler ve onların alt faaliyetlerinin zaman planında gösterildiği 
şemalardır. Görsel olarak en sol sütunda proje boyunca yapılacak faaliyetler listelenir. Bu faaliyetlerin 
gösteriminde bir hiyerarşik ilişki de söz konusudur. Ana faaliyetlerin alt faaliyetleri, sağa doğru girintili 
bir şekilde listelenir. Gantt Şeması sayesinde projeyi yöneten kişiler tek bir şemada hangi tarihte hangi 
faaliyetlerin tamamlanması gerektiğini görmüş olur. Bunu isterlerse ana faaliyetler, isterlerse de alt faa-
liyetler bazında takip ederler. Gantt Şeması, proje yönetiminde en önemli kısıtlardan biri olan zamansal 
sapmaları takip etmek için en yaygın kullanılan araçtır. Yine projenin çıktılarının ortaya çıkıp çıkmadığını 
izlemek için de kullanılabilir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
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Proje Yönetiminde Kullanılan Yöntemler

Proje yönetimi aslında bir yöntemler ve teknikler setidir. Farklı amaçlar için farklı 
yöntemler kullanılır. Bu tekniklerin bazıları proje yönetimine özgü de değildir. Örneğin, 
Gantt Şeması, Risk Analizi, Bütçeleme gibi teknikler birçok alanda kullanılmaktadır. Proje 
yönetimi yaklaşımı kapsamında ise bu teknikler belli bir sırayla bir araya getirilerek proje 
yöneticilerinin herhangi bir şeyi gözden kaçırmalarının önüne geçilmeye çalışılır.

Proje yönetiminin detaylarına geçmeden önce aynı anda birden fazla projeye sahip olan 
kurumların bu süreci nasıl yönettiğinden kısaca bahsetmekte fayda var. Birçok projeyi aynı 
anda yönetmek, projelerin etkinliğini ve verimliliğini takip etmeyi de zorlaştırır. Ayrıca 
çoğu zaman bir proje tek başına bir sorunun çözümünde yeterli gelmez. Bunun için projeler 
arasında hiyerarşik ilişkilerin kurulması gerekir. Aynı amaca hizmet eden ve birlikte daha iyi 
bir çözüm ortaya koyan projeler programlar altında toplanır. Program “Tek tek yönetildiğinde 
sağlanamayan faydayı ve kontrolü elde etmek veya artırmak için koordinasyon içerisinde 
yönetilen bağlantılı projeler grubu” olarak tanımlanır. Aynı temaya sahip programların altında 
bazı alt temalar olabilir. Proje sayısı fazlaysa bu alt temalardan yola çıkarak alt programlar 
oluşturulur.  Bir kuruluşta birden fazla program da olabilir, bu programlar farklı stratejik 
amaçlara hizmet ediyorsa bunlar da farklı portföyler altında toplanır. Portföy de “stratejik 
amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesi süreci kapsamında tedarik yönetiminin daha etkili 
yapılabilmesi için bir araya getirilmiş/gruplanmış projeler ve programlar bütünü,” şeklinde 
tanımlanmaktadır (PMI Türkiye, 2017).

Bir örnekle anlatmak gerekirse: Dezavantajlı gruplar hakkında bir portföy hazırlanır. 
Bu portföy altında dezavantajlı grupların topluma adaptasyonu ve toplumun dezavantajlı 
gruplar hakkında bilinçlendirilmesi olarak iki ayrı program hazırlanabilir. Birinci program 
için hazırlanabilecek projeler;

Proje 1: Dezavantajlı grupları iş hayatına hazırlamak. 

Proje 2: Dezavantajlı grupların toplumsal uyumu

Proje 3: Dezavantajlı gruplar için erişilebilirliğin artırılması 
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Şekil 3. Portföy-program-proje ilişkisi.

Proje yönetimindeki en yaygın yöntemler ve çevik yaklaşımlar genelde iki şekilde 
sınıflandırılır. Bunlardan ilki geleneksel proje yaklaşımı olan Şelale Proje Yönetimi’dir. 
Süreçler ardışık olarak ilerler. Önce ihtiyaç analiz edilir, sonra kapsam tanımlanır, ardından 
planlama ve yürütme yapılır. Mantıksal Çerçeve ve PMI’in Proje Yönetimi yaklaşımları bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Yakın dönemde ortaya çıkan ve daha çok yazılım, elektronik 
gibi bilgi teknolojilerindeki ihtiyaçlardan yola çıkan yaklaşım ise Çevik Proje Yönetimi’dir. 
Mantıksal Çerçeve, PMI Proje Yönetimi ve Çevik Proje Yönetimi yaklaşımları şu şekilde 
özetlenebilir:

Mantıksal Çerçeve: Sosyal projelerde en çok kullanılan yöntem mantıksal çerçeve 
yaklaşımıdır. Projelerin planlanmasına ve izlenebilirliğine daha çok odaklanan bu yaklaşım 
özellikle projelere hibe veren kurumların kısa sürede projenin temel mantığına hakim olması 
ve projeyi izleyecekleri hedefler ile bu hedeflerin izleneceği araçları anlayabilmeleri için 
kullanılmaktadır. Sosyal amaçlara ulaşmayı hedefleyen aktörlerin yaptıkları analizlere bağlı 
olarak amaç ve araçları rahat bir şekilde kurgulamasına imkan sağlar.

Proje Yönetimi (PMI): Proje Yönetimi Enstitüsünün (PMI) tanımladığı proje yönetimi 
yaklaşımıdır. Başta inşaat, yazılım sektörleri olmak üzere daha ziyade özel sektörde ve 
bazı büyük kamu kuruluşlarında kullanılır. Bu tür kuruluşlarda genelde kurum içindeki tüm 
projelerin koordinasyonunu yürüten bir Proje Yönetim Ofisi (PYO [Project Management 
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Office, PMO]) bulunur. Genellikle PMI’in verdiği PMP (Proje Yönetimi Uzmanı [Project 
Management Professional]) sertifikasına sahip proje yöneticileri projelerde görev alırlar. 
Bütçesi ve insan kaynağı fazla, süresi de uzun olan projelerde daha çok kullanılır. Birçok 
tekniği barındırır ve dokümantasyon zorunlulukları fazladır. 10 tane modülün eş zamanlı 
yürütülmesi esasına dayanır. Bahsedilen belirtilen proje döngüsü aşamaları her bir modül 
için ayrı ayrı işletilir. Söz konusu modüller ve her bir aşamada hangi faaliyetleri kapsadıkları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Çevik Proje Yöntemi: Proje Yönetiminin klasik yöntemleri bazı durumlarda yeni ihtiyaçlara 
tam anlamıyla karşılık vermekte zorlanmıştır. Örneğin, bir faaliyetin tamamen bitmesinden 
sonra diğer faaliyete geçileceği varsayımı yazılım ve elektronik sektöründe tam anlamıyla 
uygulanamamaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için Çevik adında bir yöntem geliştirilmiştir. Genel 
işleyişi, bir faaliyetin bitmeden diğerinin başlaması, bir süre duraklaması daha sonra diğerinin bir 
aşamasında aldığı verilerden tekrar devam etmesi gibi bir seyir üzerine kuruludur. Ayrıca biten 
faaliyetler ihtiyaca göre tekrar başlayabilmektedir. Diğer bir deyişle sıralı ilerleme yerine yinelemeli 
(iterative) ilerleme kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle yazılım geliştirme projelerinde çok işe 
yaramaktadır. Çevik Yaklaşımda, Proje Yönetimindeki gibi süreçler ve metotlar değil kişiler, 
etkileşimler ve değişimler önemlidir. Genellikle bir yazılım veya yazı tahtası üzerinden ilerler 
süreç. Tamamlanan işlerin planlananlarla karşılaştırılması bu yöntemde de önemlidir ama tüm 
faaliyetler çok detaylı şekilde baştan planlanmaz. Çevik Proje Yönetimi genel bir yaklaşım olduğu 
için bir uygulama aracına ihtiyaç duyar. En yaygın uygulama aracı Scrum’dır.

Şekil 4. Scrum proje yönetim şeması.3

Çevik yaklaşım, daha çok yazılım projelerinde kullanılmakla birlikte maliyet ve ekipman 
planlamasından ziyade insanların yapacakları işlerin planlanmasına ihtiyaç duyulan ve 

3 Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Scrum_process.svg.
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faaliyetlerin kaç kez tekrarlanacağının veya olup olmayacağının kesin bilinmediği tüm 
projelerde kullanılabilir.

Proje Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Projelerin planlanmasında, organizasyonunda ve izlenmesinde önemli bazı hususlar vardır. 
Projelerin sağlıklı bir şekilde neticelendirilebilmesi ve maksimum verimlilik sağlanması için bu 
noktalara dikkat edilmelidir. Projelerin planlanması sırasında dikkat edilecek hususlar şu şekildedir: 

•  Planlama aşamasının uzun tutulması ve ayrıntıların atlanmaması

•  Benzer tecrübeye sahip kişi/kurumlarla öncesinde görüşmeler yapılması

•  Risk planının4 iyi yapılması ve risklerin gerçekleşme durumunun izlenmesi

•  Bütçeleme sırasında teknik detayları içerecek şekilde en az üç yerden proforma 
faturalarının alınması

•  Teklif alınan tedarikçinin referans işlerinin sorulması ve bu durumun doğrulanması

•  Mümkünse teknik ekip üyelerinin teknik şartname oluşturmalarının sağlanması

•  Ekip içerisinde faaliyetlere yönelik yeterli teknik bilgi ve tecrübe olmaması 
durumunda gönüllü veya ücretli danışmanlık alınması

•  İş paketlerinin bütüncül ve birbiriyle ilişkili faaliyetleri kapsayacak şekilde 
tanımlanması ve başarılı olarak tamamlandığıyla ilgili ölçülebilir performans 
kriterlerinin oluşturulması

Projenin organizasyonu ve koordinasyonunda dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir: 

•  Sorumlulukların dengeli ve doğru kişilere dağıtılması

•  Ekip oluştururken geçmiş deneyimlerin göz önünde bulundurulması

•  Ekibin iş planı takibinin yazılı ortamda ve canlı olarak kayıt altına alınması (örneğin, 
Google e-tabloları kullanılabilir)

•  Kilit ekip arkadaşlarıyla rutin gözden geçirme toplantılarının yapılması

•  Yazılı iletişime önem verilmesi

•  Sorumluluk ve koordinasyon görevlerinin farklı kişilere paylaştırılması

•  Dar boğazların erken tespiti ve önlem alınması

Projenin izleme ve denetiminde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

•  Zaman, bütçe ve başarı kriterlerindeki sapmaların izlenmesi, anında müdahale 
edilmesi

4 Bölüm sonundaki proje yazımı başlığında anlatılacaktır.
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•  Nakit akış planının çok iyi izlenmesi ve sapmalara anında müdahale edip planları 
revize etmek

•  Revizyon durumunda bundan etkilenen herkesin hızlı bir şekilde haberdar edilmesi

•  Proje bittiğinde hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi ve 
sonuçların ilgili kişilerle paylaşılması

Projelerin Finansmanı: Kaynak Geliştirme 

Daha önce de belirttiğimiz üzere belirli bir kaynağa sahip olmak projelerin temel 
özelliklerindendir. Kamu kurumları topladıkları vergiler, şirketler ise elde ettikleri ticari kârlar 
üzerinden projeleri destekler. Peki, tamamen bu kurumların dışında geliştirilen ve kâr amacı 
gütmeyen sosyal projelerin ihtiyaç duyduğu kaynaklar nasıl sağlanabilir?

Öncelikle ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar için dışarıdan iki türlü katkı alabileceğimizi 
bilmekte fayda var. Bunların ilki nakdi katkı olarak adlandırılmakta olup parasal katkıyı 
anlatmak için kullanılır. Diğeri ise ayni katkı olarak adlandırılmakta olup kaynakların doğrudan 
projeye verilmesiyle ilgili olarak kullanılır: örneğin, bir otomobilin proje ekibine tahsis edilmesi, 
konferans salonu ya da projeksiyon cihazı vb. imkanların kullandırılması gibi…

Projelerde mali ve ayni kaynakların bulunması için yürütülen faaliyetlere kaynak 
geliştirme denir. Kaynak geliştirmenin birçok yöntemi bulunur ama öncelikle bu faaliyetin 
ilkelerini bilmekte fayda vardır:

•  Kaynak geliştirme bir rekabet ortamıdır. Sosyal projeleri desteklemek için ayrılan 
kaynaklara sizin dışınızda başka proje sahipleri de başvuruyor. Dolayısıyla sizin 
projeniz daha cazip olmalı.

Teknik Şartname
Projede satın alınması planlanan kaynakların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin, nasıl tedarik 
edileceğinin ve kullanılacağının ve ayrıca kullanım sırasında beklenen bakım/destek gibi hizmetlerin tüm 
detaylarıyla belirtildiği dokümandır. Bu sayede o kaynağı satacak olan tedarikçi nasıl bir ürün/hizmet sağ-
layacağını bilir ve ona göre teklif verir. Aynı zamanda satın alma gerçekleştikten sonra iki taraf arasında 
belirsiz bir husus kalmamış olur. Örneğin, bir eğitim müfredatı hazırlanacaksa kaç modülden oluşacağı, 
hedef kitlesinin ne olacağı, ne kadar sürede yapılacağı, ekipte hangi nitelikte kişilerin görev almasının 
beklendiği, ne kadar sürede yapılacağı, teslim edilecek dokümanların hangi standartlarda olacağı, telif 
hakkının kimde olacağı, revizyon taleplerine ne kadar sürede dönüş yapılacağı vb. hususlar detaylarıyla 
yer belirtilmelidir.
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•  Kaynak geliştirme bağış verenle alan arasında çift taraflı bir alışveriştir. Kaynakları 
sağlayan kurum veya kişilerin bunun karşılığında maddi veya manevi birtakım 
beklentileri bulunur. Bu beklentileri iyi analiz etmeli ve iletişim stratejisi başta olmak 
üzere farklı stratejilerde bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

•  Kaynakların sürekliliği önemlidir. Sürdürülebilir kaynak geliştirme modelleri 
kurgulamalısınız.

•  Kaynağı sağlayacak kurum ve kişinin gözünden bakarak muhtemel riskleri ve bu 
riskleri azaltan önlemleri tanımlamalısınız.

•  Başarı kriterlerini net olarak tanımlamalı, bu kaynağın sebep olacağı faydaları 
ölçülebilir ve gözlemlenebilir şekilde sunmalısınız.

•  Kaynak gerektiren projeler kaynak talebinde bulunanın kurumsal stratejisiyle veya 
yetkinlikleriyle uyumlu olmalıdır.

•  Bir projenin tüm bütçesinin bir yerden karşılanmasının zorlaştığı durumlarda, proje 
alt birimlere ayrılarak “fonlama birimleri” oluşturulabilir. Örneğin, projenin içindeki 
inşaat maliyeti inşaat firmalarından, binanın içindeki beyaz eşya ihtiyacı için ise 
beyaz eşya satıcısından ayni katkı isteyebilirsiniz.

•  Hangi kurum ve kişilere başvurulabileceğinizi belirlerken geçmiş deneyimler ve 
verileri önemsemeli, hangi aktörlerin geçmişte hangi yöntemlerle ikna edilerek benzer 
projelere katkı yaptığını araştırmalısınız.

Kaynak Geliştirme yöntemlerini üç başlıkta sınıflandırabiliriz: (1) ticari gelir oluşturma, 
(2) bireysel ve kitlesel bağış toplama, (3) kurumsal proje destekleri.

Ticari Gelirler

Gönüllülük projelerini fonlamak için başvurulabilecek yöntemlerden biri ticari gelir 
oluşturmaktır. Bu durumda hedef kitleye sadece manevi değil aynı zamanda (bazen sadece) 

Performans Kriteri
Bir faaliyeti yürütürken o faaliyetin istediğimiz etkiyi oluşturup oluşturmadığını ölçmek için tanımlanan 
kriterlerdir. Sosyal projeler için örnek vermek gerekirse, eğitim içeren projelerde eğitimlere katılanların 
sayısı, eğitime katıldıktan sonra ilgili konuda amaçlanan bilgi ve fikir değişikliğine ulaşıp ulaşmadıklarını 
ölçen testlerin sonuçları, istihdamın artışıyla ilgili bir proje için istihdam edilen kişi sayısı, toplumsal 
farkındalık için oluşturulan bir sosyal medya içeriğinin görüntülenme sayısı vb. veriler projenin gerçek 
anlamda istenen etkiyi oluşturup oluşturmadığıyla ilgili fikir verir.
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ekonomik bir avantaj da sunulmalı ve bu avantaj alternatiflere göre daha cazip olmalıdır. Bu 
tür çalışmalara ev hanımlarının hane gelirini artırmak için dikiş, nakış yaptırıp ortaya çıkan 
ürünleri internetten satmak, ücretsiz verilecek bir eğitimi fonlamak için belirli bir kitleye 
ücretli eğitimler vermek, küçük üreticiyi doğrudan tüketiciyle birleştiren bir portal üzerinden 
yapılan alışverişten gelir elde etmek, bölgesel kalkınma projelerinde üreticileri örgütleyip 
ürünlerinin ticarileştirilmesine aracılık etmek gibi birçok faaliyet örnek olarak verilebilir.

Son zamanlarda giderek daha çok duyulan sosyal girişimcilik ve sosyal işletme kavramları 
aslında ticari geliri sürdürülebilir kılan ve bu sayede sosyal çalışmaların kendi ayakları 
üzerinde durmasını sağlayan modellerin kurulduğu yapılardır.

Sosyal projelerde ticari gelir elde ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

•  Serbest pazar koşullarına göre hareket edildiği unutulmamalı, ticari değer net olarak 
tanımlanmalı ve tanımlanan ticari değer hedef kitle tarafından kabul görmesini 
sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.

•  Projenin sosyal boyutu kullanılarak haksız rekabete yol açılmamalıdır.

•  Sosyal projelerle ticari gelirin yan yana geldiği noktada çalışmanın amacıyla ilgili 
şüphelerin oluşma riski artar. Bu sebeple şeffaflık, doğru iletişim ve kriz yönetimi çok 
önemli hale gelir. Gelir ve giderler ilgili kişilere açık olmalı, kayıtlar detaylı tutulmalıdır.

•  Suiistimallerin ve yolsuzlukların önüne geçecek iyi bir denetim sistemi kurulmalıdır.

Bireysel ve Kitlesel Bağışlar

Sosyal projeleri desteklemek isteyen ve karşılığında maddi bir çıkar beklemeyen kitleden 
gerekli kaynağın elde edildiği kaynak geliştirme yöntemidir. Bireysel ve kitlesel olmak üzere 
iki temel grupta sınıflandırılabilir.

Bireysel Bağışlar

Gerekli kaynağın doğrudan ilgili sosyal konuda duyarlılığı olan bireylerden elde edildiği 
yöntemdir. Bu yöntemde hedef kitlenin iyi tanınması ve onlara sosyal projeyi doğru şekilde 
tanıtmak, uygun destek yöntemleri sunmak, iletişimi sürdürerek desteğin sürekliliğini ve 
yayılımını sağlamak gibi konular önemli hale gelir.

Bağış yapan bireylerin bu eylemlerindeki motivasyonları şunlar olabilmektedir:

•  Bireysel: Kendisinin olumlu veya olumsuz bir tecrübe yaşamış olması, ör. kendisi de 
yetim olan ve yetimlere destek veren bir STK’dan destek gören bir kişinin ileride o 
STK’yı desteklemesi veya ailesinden biri engelli olan bir kişinin aynı alandaki bir 
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projeye bağışta bulunması.

•  Finansal/ekonomik: Belli bir itibar veya çevre kazanarak ekonomik fayda sağlaması.

•  Hizmet: Tek başına çözemediği problemi çözebilecek bir projeye destek vermesi,

•  Güç birliği: Özellikle savunuculuk projelerini destekleyenlerin seslerinin daha çok 
duyulmasını sağlaması.

•  Psikolojik: Belli bir olayın olumsuz psikolojik etkilerinden kaçınmak ve olumlu 
psikolojik etkiyi arttırmak için verilen bağışlar bu motivasyonla gerçekleşir. Örneğin 
depremden sonra depremzedeye destek vermek, kız çocuklarının okumasına yardımcı 
olmak vb.

•  Sosyal: Akraba, hemşeri ve sosyal çevreye duyulan sevgiyle onların yararına yapılan 
bağışların motivasyonu genellikle bu kapsamda değerlendirilir.

•  Dini: Mensup olunan dinin gerekli veya güzel gördüğü bağış eylemleri bu 
motivasyonla yapılır. Örneğin zekat, fitre, sadaka…

•  Kültürel: Mensup olunan kültürün sürdürülmesi için yapılan projelere verilen 
destekler.

Bireysel bağış toplamak için kullanılan bazı yöntemler: 

•  İnsan yoğunluğunun olduğu yerlere bağış kutusu koymak. 

•  Kilise ve zekat fonları gibi dini motivasyonlu fonlar. 

•  Dini inanışlar sebebiyle insanların yaptıkları sadaka, fitre gibi araçlardan yararlanmak. 

•  Markaların ortaklaştığı ürünler (co-branded) çıkarmak. 

•  Aylık küçük bir miktarın banka hesabından veya kredi kartından çekilmesi. 

•  Defile, toplantı, konser, yarışma gibi özel organizasyonlar düzenlemek. 

•  Doğum günü, cenaze, düğün gibi etkinliklerde hediye yerine verilen bağışlar. 

•  Bir spor, yürüyüş vb. etkinliğine karşılık bağış alma vb.

Son yıllarda teknolojideki dönüşümle birlikte toplu SMS (ör. AAA yaz XXXX’e gönder), 
bağış alınabilecek mobil uygulamalar, bağış toplayan internet siteleri, mesajlaşma grupları 
(ör. Whatsapp), sosyal medyada görüntülemesi yüksek olacak resimler, videolar, metinler vb. 
araçlar da bireysel bağış toplamak için kullanılmaya başlanmıştır.
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Kitlesel Bağışlar

İnternetin ve proje bazlı sosyal etkinliklerin yaygınlaşması yenilikçi bazı bağış toplama 
yöntemlerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunlardan biri de kitlesel fonlama (crowd 
funding) olarak adlandırılan yöntemdir. Kitlesel fonlama, bir projenin çok sayıda insan 
tarafından küçük katkılarla fonlanmasıdır. Bireysel bağıştan farkı ortada bir proje olması ve 
çok sayıda küçük miktardaki katkıya dayanmasıdır.

Genellikle şöyle bir mekanizmayla işler: Bu işe özel internet siteleri vardır. Bu internet 
sitesinde bir proje; projenin hedefleri, süresi ve bütçesi belirtilerek yayınlanır. Bütçenin 
toplanması için bir son tarih belirlenir. O tarihe kadar bütçe tamamlanırsa proje hayata geçer, 
tamamlanmazsa bağışlar, bağışçıların hesabına iade edilir.

Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizden sonra küçük ölçekli ve erken 
aşama şirketlerin finansman bulmakta yaşadıkları zorluklara alternatif bir çözüm olarak ortaya 
çıkan bu sektör bugün milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.5 Son yıllarda sosyal 
projeler için de yaygınlıkla kullanılan bir araç haline gelmiştir.

Kurumsal Proje Destekleri

Gönüllülük projelerine kaynak bulmanın bir yolu da bu projelerin çıktılarıyla ilgilenen 
kuruluşlara başvurmaktır. Kuruluşlar iki şekilde projelere destek verirler: Ya sınırlı sayıda 
projeye sponsor olurlar ya da bir proje portföyü için bütçe ayırarak başvuruları toplayıp 
içlerinden bazılarını seçerek onlara hibe verirler.

Sponsorluk

Sponsorluk bir faaliyetin onu planlayan ve gerçekleştiren kişi/kurumlar dışında farklı kişi/
kurumlar tarafından desteklenmesidir. Bu destek mali olduğu gibi, ayni veya sadece isminin 
kullanılmasına izin vermek şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

Sosyal ve kültürel çalışmaların ekonomik ve siyasi güç sahipleri tarafından desteklenmesi 
bin yıllardır yeryüzünde görülen bir olgudur. Yakın dönemde ise sosyal faaliyetlerin özellikle 
ticari ve siyasi kuruluşlar ile yine STK’lar tarafından desteklenmesi yaygınlık kazanmıştır.

Şirketlerde bu sponsorluk faaliyetlerini içeren ayrı süreçler tanımlanmış ve ayrı birimler 
oluşturulmaya başlanmıştır. Organizasyonel olarak genellikle pazarlama faaliyetiyle ilişkili olan 
kurumsal iletişim biriminin ya da onun bağlı olduğu birimin altında “sosyal sorumluluk” başlığıyla 
konumlandırılmaktadır. Daha çok pazarlama faaliyetlerine hizmet edecek şekilde planlanmaktadır.

5 Bazı örnekler şunlardır: Patreon, Kickstarter, Indiegogo, Glassouse, www.arikovani.com, www.fongogo.com, 
www.crowdfon.com

http://www.arikovani.com
http://www.fongogo.com/
http://www.crowdfon.com
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Unutulmamalı ki sponsorlukta bağışçılıktan farklı olarak sadece manevi veya psikolojik 
değil aynı zamanda maddi bir çıkar beklentisi söz konusudur. Bu sebeple sponsorluk 
desteği veren kuruluşların misyonu ve stratejisi ile sponsorlukta hangi amaçları güttüğü 
iyi bilinmelidir. Bu tür faaliyetlere destek olmakla kuruluşlar genellikle şu amaçları 
gerçekleştirmeye çalışır (Peltekoğlu, 2007):

•  Kurum kimliğinin tanınmasına ve pekişmesine katkıda bulunmak,

•  Toplum tarafından itibarlı görülen ve duygusal boyutta kalıcı olumlu etki oluşturan 
faaliyetlerle isminin birlikte geçmesini sağlayarak daha kalıcı sempati kazanmak ve 
kurum imajını güçlendirmek,

•  Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak ve tanıtımına katkıda bulunmak,

•  Kitle iletişim araçlarında yer almak, yeni bir ürünü/hizmeti tanıtmak ve bunları 
normal tanıtım maliyetlerine göre daha uygun bir bütçeyle gerçekleştirerek satışları 
artırmak,

•  Kurum kültürünü geliştirmek, kurum iç iletişimini desteklemek ve çalışanların 
motivasyonunu ve kuruluşlarına olan sadakatlerini artırmak.

Sponsorların yaptıkları katkıların türü ve büyüklüğüne göre elde edecekleri faydalar 
da farklı olacaktır. Söz konusu faydalar arasındaki derece farklarını belirginleştirmek için 
genellikle sponsorlukların etiketleri de farklılaşmaktadır. Örneğin, asıl desteği sağlayanlara 
ana sponsor, diğerlerine yan sponsor, ortak sponsor vb. denebilmektedir (bunların altın, 
gümüş, platin şeklinde de adlandırıldığı durumlar söz konusudur). Bazen de destekte 
bulunduğu temaya göre iletişim sponsoru, bilişim sponsoru, güvenlik sponsoru, lojistik 
sponsoru gibi tanımlamalar kullanılabilmekte, her bir sponsordan farklı beklentiler söz konusu 
olabilmektedir.

Sponsorluk desteği isteyen kişiler/kurumlar hem geçmiş çalışmalarını ve planladıkları 
faaliyetlerini anlatan hem de sponsorluğunu talep ettiği kuruluşun misyonu, amaçları ve 
stratejisine nasıl hizmet edeceğini belirten bir sponsorluk dosyası hazırlamalıdır. Bu dosyada 
sponsordan mali destek, hizmet desteği, ekipman/altyapı veya isim kullanma hakkından 
hangilerinin beklendiği ve hangi desteği verdiğinde hangi sponsorluk etiketinin kendisine 
verileceği anlatılmalıdır.
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 Tablo 2. Proje Desteği Veren Kurumlar
Kurum Destek İçeriği Örnek Destekler

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Gençler için daha iyi 
hayat şartları ve yeni 
fırsatlar sağlamak, 
gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimlerini desteklemek, 
potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine 
imkan sağlamak ve 
hayatın her alanına etkin 
katılımlarını artırmak 
amaçları doğrultusunda 
Gençlik Projeleri Destek 
Programı yürütülür. 
Her çağrı döneminde 
belirlenen konularda 
başvurular alınmaktadır. 

GPDP 2020 – I Genel Çağrı kapsamında sekiz ayrı 
başlıktaki çalışmaya destek olunacağı duyurulmuştur. 
Bunlar; Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, 
Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, 
Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması’dır. 

Kalkınma Ajansları Bölgesel kalkınmanın 
bölgesel aktörler 
tarafından yönetilmesini 
sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur. Kamu, 
özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları arasında iş 
birliğini destekleyerek 
yerel potansiyelin açığa 
çıkmasını sağlamak 
için çalışan Kalkınma 
Ajansları teknik ve mali 
olarak iki kategoride 
destek verir. Türkiye 
genelinde her biri belirli 
bölgeleri kapsayacak 
şekilde kurulan 26 
adet Kalkınma Ajansı 
mevcuttur. 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 
Yılında açılan mali destek programlarıyla ilgili 
çağrıların temaları şunlardı: Çocuklar ve Gençler, 
Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul ve Yaratıcı Endüstriler.
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Kurum Destek İçeriği Örnek Destekler

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. 
Dernekler ile derneklerin 
kurduğu federasyon 
ve konfederasyonlara 
proje yardımı 
yapılabilmektedir. 
Projelerin; dernek 
kapasitelerinin 
geliştirilmesi, kamu 
kurumları ile olan 
ilişkilerinin artırılması 
ve karar alma 
mekanizmalarına aktif 
katılım sağlanması, 
toplumsal sorunlara 
gönüllü kuruluşlar 
aracılığıyla çözüm 
üretilmesi gibi amaçlara 
hizmet etmesi beklenir.

2021 yılında yayınlanan çağrıda aşağıdaki proje 
konularının destekleneceği belirtilmiştir:
Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-
sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitesinin arttırılması; İnsan hakları, demokrasi 
ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması; Şehit 
yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış 
vatandaşların desteklenmesi; Kadın hakları, aile 
yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi; 
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele; 
Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı 
toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, 
işbirliği ve etkileşimin arttırılması; Toplumun 
öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek 
ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek 
projelerin desteklenmesi;
Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu 
iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların 
desteklenmesi; 
Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin 
desteklenmesi; Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin 
korunması, geliştirilmesi ve ihyası; İstihdamın 
arttırılması; Göç ve uyum; Sosyal girişimcilik; 
Gönüllülük; Afet bilinci.

Özel Vakıflar ve 
Dernekler 

Bazı STK’lar doğrudan 
proje yapabildikleri 
gibi kendileri dışında 
yürütülen projelere hibe 
desteği de sunmaktadır. 
Hibe programları 
oluşturarak kendi 
misyon ve stratejilerine 
uygun konularda başka 
STK’ları destekleyerek 
kaynaklarını daha 
verimli kullanmayı 
amaçlarlar.

Kadınlar, gençler ve engellilerin toplumsal 
sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) projelerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2021 
yılında 8 projeye toplam 2 milyon TL hibe vereceğini 
beyan etmiştir.

Birleşmiş Milletler BM kuruluşları 
Sürdürülebilir Kalkınma 
amaçlarına ulaşmak için 
projelere hibe desteği 
vermeye yönelik olarak 
ilana çıkarlar. UNDP, 
UN Women, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF 
Türkiye’deki BM 
kuruluşlarıdır.

Uluslararası bir kalkınma ajansı olan Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, nitelikli sivil toplum 
kuruluşlarını (STK) UNFPA Türkiye 7. Ülke 
Programı kapsamında iç kapasitelerinin geliştirilmesi 
için teklif sunmaya davet etmiştir. Teklif çağrısının 
amacı, 2021-2025 yılları arasında uygulanacak 
7. Ülke Programı kapsamında UNFPA Türkiye 
ile olası ortaklıklar için uygun olan sivil toplum 
kuruluşlarının iç kapasitelerinin geliştirilmesine 
destek olmaktır.
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Proje Yazma

Bahsi geçen kurumlardan ve diğerlerinden destek alabilmek için sunulan projenin niteliği 
çok önemlidir. Bu nedenle proje yazma hususu önem kazanmaktadır. Proje yazma gönüllülük 
projelerinde en çok yapılan işlerden biridir. Projelerin yazılması iki bakımdan gereklidir. 
İlki projenin detaylı planlanmasıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi projeler sadece basit 
fikirlerden ibaret değildir. Projeler amaçları, faaliyetleri, çıktıları, kaynakları ve süreleri belirli 
olan çalışmalardır. Bunların çalışmalara başlamadan önce detaylı tanımlanması ve kayıt altına 
alınması gerekir ki proje süresince ve proje sonunda belirlenen hedeflerden büyük sapmalar 
gerçekleşmesin ve proje amacına ulaşsın.

İkincisi de sosyal projelere destek veren kurumların kendilerine başvuran bütün projelere 
destek vermemesi, sadece toplam bütçesi elverdiğince içlerinden belirli projeleri seçmesidir. 
Bu seçim sırasında da projelerin yazılı metinlerine bakıp projenin gerekçesi konusunda 
ikna olması, amaçlarını kendi amaçlarıyla örtüştürmesi, hedeflerini gerçekleştirecek bir 
planlamaya sahip olup olmadığını kontrol etmesi, ayrıca bütçenin gerçekçi ve verimli şekilde 
tanımlandığını anlaması gerekir.

Kurum Destek İçeriği Örnek Destekler

Avrupa Birliği Avrupa Birliği politikalarına destek 
sağlayacak önemli alanlarda ve 
belirli süreler için uygulanan çeşitli 
AB Programları bulunmaktadır. 
Türkiye’nin de katıldığı bu programlar 
şunlardır: 
1. Erasmus+, 
2. Ufuk Avrupa, 
3. Avrupa Dayanışma Programı-ESC, 
4. Sivil Koruma Mekanizması, 
5. Yaratıcı Avrupa, 
6. Gümrükler, 
7. Vergilendirme.
Bunların içinde özellikle Erasmus+, 
Avrupa Dayanışma Programı ve Sivil 
Koruma Mekanizması sivil toplum 
ve gönüllülük çalışmalarını daha çok 
odağına alan programlardır.

Avrupa Dayanışma Programı 
kapsamında yayınlanan yüksek 
öncelikli alanlarda yer alan Gönüllü 
Ekipler çağrısı, dayanışma amacıyla en 
az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya 
gelerek gerçekleştirdikleri gönüllü 
faaliyetleri destekleyen büyük ölçekli, 
etkisi yüksek projeleri destekleyeceğini 
belirtmiştir.

Büyükelçilikler Bazı büyükelçilikler ülkeleri ile hedef 
ülke arasında siyasi, ekonomik, sosyal 
ve kültürel iş birliğini arttırmak ve 
ülke imajını güçlendirmek için hibe 
destekleri sağlarlar. 

Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği, 
“Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI)” 
için yıllık teklif çağrısını başlatmıştır. 
CFLI, Kanada Hükümetinin 
uluslararası yardımlarının öncelikli 
alanları ile uyumlu küçük ölçekli 
ancak etkisi yüksek projeleri 
desteklemektedir.



171Ömer ÖZDİNÇ

Peki, projenin tasarımı anlamına de gelen proje yazımı nasıl yapılmalı? Bu bölümde 
Mantıksal Çerçeve yaklaşımından da faydalanarak bir projede hangi başlıklar olmalı ve o 
başlıkların altında neler yazılmalı sorularını yeri geldikçe örnekler de vererek cevaplamaya 
çalışacağız. Aslında bir fikir nasıl projeye dönüştürülür veya bir proje nasıl tasarlanır, bunları 
da görmüş olacağız.

Projenin Tasarlanarak Yazımı

Öncelikle izlenecek adımları iki aşamaya ayırmak faydalı olacaktır. Bu aşamalardan 
birincisi durum analizi, ikincisi de planlama aşamasıdır.

Şekil 5. Proje yazım aşamaları.

Durum Analizi

Projenin çerçevesinin çizildiği aşamadır. Bu aşamada projenin detayları değil, ana hatları 
belirlenir. Hangi spesifik soruna odaklanılacak, sorunun çözüm yöntemi nasıl olacak, kimler 
sürece dahil edilecek ve temel amaçlar neler olacak gibi soruların yanıtlandığı aşamadır. Şu 
tür çalışmaları kapsar:

1.  Sorun Analiziyle başlar. Daha önceden verdiğimiz bir örnekten hareket edersek, 
öncelikle A kitlesinin işsizlik sorununu daha detaylı şekilde analiz ederiz. Bu 
analizler sırasında birçok tekniği kullanabiliriz. Dokümanları inceleyebiliriz. Geçmiş 
makaleler, raporlar, kitaplar sorunun anlaşılmasında daha çok yardım eder. Elimizde 
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veriler varsa istatistiksel analizler de yapabiliriz. Sorunun sahadaki muhatapları 
ve daha önce benzer alanlarda çalışmalar gerçekleştirenlerle yapılacak mülakatlar 
ve anketler de sorunun analizinde bize yardımcı olacak araçlardır. Sorunun analizi 
sonucunda projenin “Gerekçe” başlığının altı doldurulmuş olur. Bu aşamada 
gerekçenin rakamsallaştırılması ve somut, nesnel olgularla desteklenmesi son 
derece önemlidir. Örneğin, bir kitlede işsizliğin fazla olduğunu öne sürüyorsak diğer 
kitlelerle karşılaştırmak, verilerle bunu desteklemek önemlidir. Projede doğrudan 
temas kurulacak “Hedef Gruplar” ile projenin orta ve uzun vadeli etkilerinden 
faydalanacak olan “Nihai Yararlanıcılar” yine bu aşamada tanımlanır.

2.  Ardından Hedef Analizine geçer ve bu sorunun veya sorunların çözülmesi neticesinde 
hangi sonuçlara ulaşılmasının hedeflendiğini belirtiriz. Bu sonuçlara götürecek 
yollar tanımlanır. Örneğin “A kitlesinde işsizlik oranı azaldı”, “A kitlesinin okuldan 
mezuniyeti sırasında sahip olduğu yetkinlikler arttı”, “A kitlesi okul sırasında şu stajı 
alıyor” gibi…

3.  Ardından Strateji Analiziyle hangi yöntemlerle bu sorunun çözümüne katkıda 
bulunacağımızı tanımlarız. Hedef Analizinde tanımladığımız yollar içinden elemeler 
yaparız. Örneğin, Türk eğitim sistemini değiştirmek zordur ama meslek lisesi 
öğrencilerinin stajlarının daha kaliteli olmasını sağlayacak anlaşmalar yapmak daha 
gerçekleştirilebilir bir yöntemdir. Bunun dışında söz konusu sorun için farkındalık 
oluşturmak, sosyal medyada video yayınlamak, eğitim modülleri hazırlamak Strateji 
Analizi sürecinde seçeceğimiz yöntemler arasında yer alabilir. Bununla birlikte tam 
olarak hangi yaş grubu, meslek vb. hususlara göre çözüm geliştireceğimizi ve hangi 
alanlarda iyileştirmeler sağlayacağımızı tanımlarız. Esasında projenin “Yöntemleri” 
bu aşamada belirlenir.

4.  Ardından kimlerin bize katkıda bulunacağını ve kimlerin bizim projemizden 
etkileneceğini tanımlamak için Paydaş Analizi yaparız. Belli bir meslek grubunda 
işsizlerle işverenleri buluşturmayı hedefliyorsak meslek birlikleri, iş dernekleri/vakıfları, 
İŞKUR gibi kurumlar paydaşımız olabilir. Bu kurumlar; bilgilendirilme, danışılma, iş 
birliği yapma, ortak faaliyet yapma gibi farklı düzeylerde katılım gösterebilirler.

5.  Tüm bu uğraşlar sonucunda projenin makro düzeyde neye hizmet ettiğini ifade eden 
Genel Amaçlar (ör. işsizliğin azaltılması) ile mikro düzeydeki Özel Amaçlar (ör. X-Y 
yaş grubunda olan A meslek grubundaki gençlerin istihdamı için B sektöründeki 
yöneticilerin farkındalığının artırılması) ortaya çıkmış olur.
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Planlama

Bir önceki aşamada projenin çerçevesi çizilmişti. Bu aşamada ise tanımlanan hedeflerin 
belirlenen stratejiler doğrultusunda tanımlanmış paydaşlarla nasıl gerçekleştirileceği daha 
detaylı bir şekilde planlanır. Bu aşamada kim, neyi, ne zaman, ne ile, nasıl yapacak ve sonunda 
ortaya ne çıkacak sorularına cevap verilir. Sırasıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:

1.  Çıktı, Sonuç ve Etkilerin Planlanması: Proje bittikten sonra geriye kalacak olan somut 
ve soyut olguların tanımlandığı faaliyettir. Proje terminolojisinde üç kavram arasındaki 
farkların anlaşılması önemlidir. Bunların ilki projede ortaya çıkacak somut çıktılardır. 
Örneğin, web sitesi, eğitim merkezi, müfredat programı, video kaydı, yayın vb. İkincisi 
de proje sonuçlarıdır. X etkinliğine katılanların farkındalığının artması, 100 kişinin eğitim 
alması, günlük 10 kişiye iş bulunabilmesi, A kitlesinin mesleki yetkinliğinin artırılması vb. 
Üçüncüsü ise orta ve uzun vadeli etkilerdir. Örneğin A kitlesinde iş bulma süresinin azalması, 
işverenlerin K konusunda farkındalığının artması, okulların eğitim kalitesinin yükselmesi 
vb. Bu etkilerin dolaylı yansımaları da vardır. Buna da çarpan etkisi denmektedir. 
Örneğin, bir bölgede işsizliğin azalmasının o bölgedeki esnafa olumlu yansıması gibi. 
Etkilerin planlanması çerçevesinde dikkate alınması gereken bir diğer konu da 
sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik, projenin amaçlarının proje tamamlandıktan 
sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. 
Projenin içinde oluşan çıktıların proje sonrasında da kullanılabilirliğini sağlamak bu 
açıdan önemlidir. Örneğin, projede ortaya çıkacak ve proje sonuçlarını barındıran bir 
web sitesi proje sonuçlarından başkalarının da yararlanmasını sağlayacağı için bu amaca 
hizmet eder. Bununla birlikte bir yayın yapılması, bir merkez kurulması yine bu amacı 
gerçekleştiren uygulamalara örnek olarak verilebilir.

2.  Nesnel Başarı Göstergelerinin Belirlenmesi: Hem proje süresince projede herhangi 
bir sapma olmadığını hem de proje sonunda projenin hedeflere ulaştığını gösteren 
objektif ve ölçülebilir başarı ölçütleri tanımlanır. Bu tanımlar bir önceki maddede 
belirtilen çıktıların, sonuçların ve etkilerin niteliğini ölçen kriterleri de kapsamalıdır. 
(ör. Eğitime minimum 50 kişinin katılımı, sosyal medyada videonun organik yollarla 
10.000 izlenmeye ulaşması, proje bitiminden itibaren A bölümünden mezun kişilerin 
uygulama yetkinliğinin artmasıyla %X’in 1 yıl içinde iş bulması vb.)

3.  Doğrulama Kaynaklarının Tanımlanması: Yukarıdaki maddelerdeki etki ve çıktılar 
ile başarı göstergelerinin başarılıp başarılamadığının kontrol edileceği kaynakların 
tanımlanması. (ör. Eğitim katılım formu, Youtube verisi, mezun anketi vb.)
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4.  Faaliyetlerin Belirlenmesi: Projeyyi hedeflerine ulaştıracak ve çıktıları, sonuçları ve 
etkiyi oluşturacak faaliyetler tanımlanır (ör. Çalıştay düzenleme, müfredat oluşturma, 
eğitim içeriği oluşturma, video hazırlama, tanıtım yapma… vb.). Bu aşamada 
faaliyetlerin kolay yönetilebilmesi için İş Paketlerinin altında gruplandırılması 
gerekir. Bu sayede farklı kişiler arasında daha kolay görev dağılımı yapılır ve 
çıktılarla faaliyetler daha kolay ilişkilendirilebilir. Örneğin, eğitim çalışmaları bir 
iş paketi (altında müfredat hazırlama, içerik oluşturma ve eğitimleri gerçekleştirme 
faaliyetleri ve bunların gerçekleştirilmesi için de alt faaliyetler yer alabilir), tanıtım 
çalışmaları ayrı bir iş paketi, web sitesi hazırlama ayrı bir iş paketi olacak şeklinde 
proje tasarlanabilir. Faaliyetlerin planlanan çerçevede ilerlediğini takip etmek için iki 
kavram kullanılır. Bunlardan biri faaliyetlerin birbirlerine aktardıkları teslimatladır 
(ör. Bir inşaatın başlayabilmesi için önceki aşamayı oluşturan mimari projenin 
tamamlanması ve bu faaliyetin sorumlulara aktarılması gerekir. Benzer şekilde 
eğitime başlanması için eğitim içeriğinin hazırlanmış olması gerekir.) Teslimatlar 
proje süresince, proje faaliyetleri sonucunda oluşan ve sonraki faaliyetlerin başarıyla 
tamamlanması için gerekli çıktılardır. Bir diğer kavram da kilometre taşıdır. 
Teslimatlar faaliyetler sonucunda oluşurken kilometre taşları bir çıktı olmak zorunda 
değildir. Örneğin, ruhsatın belediyeden alınması, eğitim içeriğinin proje teknik 
danışma kurulu tarafından onaylanması gibi kritik gelişmeler bu kapsamda sayılabilir.

5.  Kaynakların ve Bütçenin Belirlenmesi: Faaliyetler belirlendikten sonra bu faaliyetler 
için gerekli kaynaklar tanımlanır. Bu kaynaklar personel, dış hizmet, alet/teçhizat, 
malzeme, vergi/resim/harç ve genel giderler şeklinde sınıflandırılabilir. Mimari proje 
faaliyeti için mimari hizmet alınmalı, müfredat oluşturma için bir çalıştay etkinliği 
düzenlenmeli, bunun için de bir salon kiralanmalı, kırtasiye malzemesi alınmalı, proje 
ekibinden üç kişi iki gününü ayırmalı, projeksiyon cihazı alınmalı vb. 

  Kaynakları tanımlarken en önemli başlık olarak insan kaynağına dikkat edilmelidir. 
Öncelikle proje faaliyetlerinin ihtiyaç duyacağı yetkinliklere sahip proje ekibi 
oluşturulmalı, bu ekibin proje konusuyla ilgili deneyim ve teknik bilgi düzeyinin 
yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Projelerde alan bilgisi (ör. eğitimcilik, medyacılık 
vb.) proje yönetimi, mali konular, satın alma gibi alanlardan kişiler de ekibe dahil 
edilmeli, ekipte kimin hangi faaliyetlerde ne kadar süre ile çalışacağı belirlenmelidir. 
Genellikle personelin ayırdığı zamanın ölçü birimi adam/ay olarak tanımlanır. 1 
adam/ay 1 kişinin 1 aylık (aşağı yukarı 200 saate denk gelir) mesaisidir. Çalıştaya 20 
saat harcanacaksa bu faaliyet için bir kişi 0,1 (20 / 200) adam/ay harcayacaktır. 3 kişi 
çalışacaksa çalıştaya ayrılacak efor 0,3 (0,1 x 3) adam/ay’dır. Ortalama personel aylık 



175Ömer ÖZDİNÇ

işverene maliyeti 10.000 TL (brüt ücret + sosyal güvenlik primleri işveren payı) ise 
bu çalıştayın personel maliyeti 3.000 (0,3 x 10.000) TL’dir. 

  Personel dışındaki maliyetlerde projenin planlaması yapılırken belirlenen bütçenin 
gerçekçiliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Bunun için neye ihtiyaç duyulacağı net 
olarak tanımlanmalı, o şekilde teklif alınmalıdır. Tekliflerin ilgili kaynağın tedariki konusunda 
deneyimli, en az 2-3 farklı yerden alınması önemlidir. Eğer hizmet satın alınacaksa daha 
önce yapılan işler detaylı irdelenmeli ve gerekirse önceki müşterilerle görüşülmelidir.

  Proje maliyetlerinde büyük ölçüde ihmal edilen bir kalem de genel giderlerdir. Bu 
kalem, özellikle bir kurum bünyesinde gerçekleştirilen giderler için söz konusudur. Bu 
durumda ilgili kurumun (STK’nın) proje dışındaki yönetim maliyeti, içinde olduğu 
binayla ilgili maliyetler, muhasebe vb. idari giderlerin bir kısmı projeye yansıtılmalıdır. 
Genellikle proje maliyetinin belli bir yüzdesinin ilavesiyle gerçekleştirilir.

6.  Risk Analizi Varsayımların Belirlenmesi: Projenin belirlenen amaçtan, bütçeden 
ve süreden sapmasına sebep olabilecek unsurlar analiz edilerek önlemler planlanır. 
Projenin hangi koşulların devam etmesi durumunda başarıya ulaşabileceği tanımlanır 
(ör. işsizlik sorunun çözümüne yönelik proje için ekonomik büyümenin devam etmesi, 
kriz olmaması vb.). Risk Analizi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir:

- Risk Tanımlama: Bu aşamada riskler tanımlanır. Riskler, gerçekleştiğinde 
projenin amaçlarında, süresinde ve bütçesinde bir sapmanın meydana geleceği 
durumlardır. İşsizlikle ilgili bir projede ekonomik kriz, hedef kitlenin eğitimlere 
ilgi göstermemesi, işverenlerin etkinliklere katılmaması risklere örnek olarak 
verilebilir.

- Risk Ölçme: Bir önceki adımda tanımlanan her bir riskin gerçekleşme ihtimali 
beklenen etkisiyle çarpılarak bir ölçüm geliştirilir.

- Riske Tepki Geliştirme: Daha önce  belirlenmiş en önemli risklerin olmaması için 
birtakım önlemler tanımlanır.

- Risk Tepki Kontrolü: Geliştirilen önlemlerin mevcut riskleri azaltıp azaltmadığı 
ve yeni riskler doğurup doğurmadığı kontrol edilir.

Proje Yazımının Genel İlkeleri

Proje yazımı sırasında bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bu hususları üç kategori 
altında toplayabiliriz:
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•  Projenin yazımı sırasında üslup bakımından dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

- Dili güzel kullanılmalı ve üslupta tutarlılık olmalı,

- Kavram haritası net olmalı ve kavramlar her yerde aynı anlamda kullanılmalı,

- Uzun cümleler ve dolaylı anlatım yerine kısa cümleler ve net ifadeler tercih 
edilmeli,

- Abartıdan ve duygu sömürüsü algısı oluşturacak ifadelerden kaçınmalı,

- Projeyi okuyacak muhatap iyi tanınmalı, onunla empati kurulmalı,

- Karşı kurumun yayımladığı geçmiş raporlar incelenmeli, geçmişte destek verdiği 
projeler çağrılarıyla birlikte okunmalı.

•  Projede yazılan bilgilerle ilgili hususlar:

- Mümkün olduğunca rakamsallaştırmaya ve somut olguları vermeye çalışmalı,

- Gerektiği yerde gerektiği kadar bilgi verilmeli; fazla, gereksiz, tekrarlanan 
bilgilerden kaçınmalı,

- Projenin farklı yerlerinde verilen bilgilerin birbiriyle tutarlılığı kontrol edilmeli.

•  Projenin başarıyla yapılabilirliğinin ve iyi planlama yapıldığının anlatımına dair 
önemli hususlar: 

- Proje konusunda önceki tecrübelere, ekibin ve kurumun yetkinliğine vurgu 
yapılmalı,

- Kurum içi veya kurum dışı benzer projelerin başarılı olabildiği anlatılmalı,

- Proje ekibi tarafından ön araştırmalar ve ön çalışmaların varlığı gösterilmeli,

- Bir destek programına başvurulan projelerde programın dokümanlarının dikkatli 
okunduğu hissettirilmeli, 

- Akılcı ve detaylı düşünülmüş bir planlamanın varlığı gösterilmeli,

- Bütçelemenin net, tutarlı ve tutumlu yapıldığı detaylı gerekçelendirmelerle 
gösterilmeli,

- Proje sonucunda elde edilecek başarının ve proje süresince işlerin yolunda 
gittiğinin nesnel olarak ölçülebileceği araçlara yer verilmeli.
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Özet ve Değerlendirme

Bu bölümde öncelikle proje kavramından tam olarak ne anlaşılması gerektiğini, her 
faaliyete proje denemeyeceğini öğrenmiş olduk. Projenin belli bir bütçeyle belirli bir 
sürede, belirli amaçları gerçekleştirmek için yapılan benzersiz bir çalışma olduğu özellikle 
vurgulandı. Buradan hareketle, gönüllülük projeleri olarak da adlandırılabilecek sosyal 
projelerin yine bütçe ve süre limiti olan, sonunda belirli sosyal hedeflerin gerçekleşmesinin 
amaçlandığı projeler olduğu sonucuna varıyoruz. Bugün artık sosyal çalışmalar sahasında 
birbirini tekrarlayan faaliyetler yerine daha yenilikçi çalışmalar toplumdan destek görüyor. 
Ayrıca sosyal projeler kompleks hale gelmeye başladı, bu sebeple de sosyal çalışmaların bütçe 
ve süre kısıdına uyarak daha dikkatli planlanması ihtiyacı doğdu. Yine sosyal faaliyetlere fon 
veren kurumlar bu tür çalışmaların dikkatli bir şekilde planlandığından ve verecekleri desteğin 
belirli bir süre sonunda arzuladıkları hedefleri gerçekleştireceğinden emin olmak istiyorlar. Bu 
gibi sebeplerle sosyal alanda da proje yaklaşımının son yıllarda önemli hale geldiğini gördük. 

Bu bölümde ayrıca projeleri nasıl yöneteceğimiz ve hazırlayacağımızla ilgili bilgiler de 
öğrendik. Proje yönetiminin istediğimiz amacı istediğimiz bütçeyle ve istediğimiz sürede 
gerçekleştirmek için yapılan yönetimsel faaliyetler olduğunu gördük. Projelerin yönetimiyle 
ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve bu konudaki temel yaklaşımları ele aldık. 
Bu yaklaşımlar içinde Mantıksal Çerçeve yaklaşımının sosyal projelerde daha çok tercih 
edildiğini irdeledik. Projelerimiz için gerekli bütçeyi nasıl elde edebileceğimizi tartıştık. Elde 
edebileceğimiz ticari gelir kaynaklarını, bireysel bağışlardaki motivasyonları, bağış toplamak 
için kullanılan yöntemleri kısaca ele aldık. Son yıllarda yaygınlaşan ve proje mantığına çok 
uygun olan kitlesel bağış imkanlarına değindik. Bireylerin yanı sıra kurumlardan bütçe alma 
konusunu da irdeledik. Bu kurumlar çalışmalarımıza nasıl sponsor olurlar veya fon verirler, 
gibi sorulara cevap aradık. Hangi kurumların gönüllülük çalışmalarına fon verdiklerini 
bazı örneklerle görmüş olduk. Son olarak ister fona başvurmak ister projelerimizi daha iyi 
planlayabilmek için olsun bir projenin nasıl yazılacağını, Mantıksal Çerçeve yaklaşımının 
da yardımıyla, birtakım örnekler vererek uygulamaya çalıştık. Bir fikrin öncelikle belirli 
amaçlara dönüşmesi gerektiğini, ardından bu amaçları gerçekleştirecek faaliyetlerin ve alt 
faaliyetlerin tanımlanması gerektiğini, bu faaliyetler için gerekli kaynakların (araçların) bu 
şekilde ortaya çıkacağını, bunun sonucunda hem gerekli proje ekibinin hem de araçlar ve 
bütçenin belirlenebileceğini öğrendik. Bu faaliyetleri söz konusu kaynaklarla gerçekleştirirken 
de sürekli bütçe ve zaman sapmalarını takip etmemiz ve riskleri izlememiz gerektiğini, 
hedefleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi anlamak için de proje boyunca somut, 
ölçülebilir performans kriterleri (başarı ölçütleri) tanımlamamız gerektiğini ele aldık. Artık 
gönüllülükle ilgili fikirlerimizi uygulamaya nasıl geçirebileceğimize dair fikir sahibiyiz.
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