EK C

MANTIKSAL ÇERÇEVE
Proje Mantığı

Objektif Olarak Doğrulanabilir
Başarı Göstergeleri

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

Varsayımlar

Projenin katkıda bulunacağı daha genel
kapsamdaki amaç nedir?

Genel
Amaç

Özel
Amaç(lar)

İşletmemizdeki teknolojinin yenilenmesi,
karlılık ve ihracatın artırılması ve yeni
istihdam olanaklarının yaratılması
yoluyla TR61 Düzey2 bölgesinde sanayi
sektöründe rekabetçiliğin artırılmasına
katkıda bulunmak.

Bu göstergeler için gerekli
bilgi kaynakları nelerdir?

Proje bittikten sonra 3 sene içerisinde
xxx sanayinin bölge gelirlerindeki
payının % 5 artırılması ve ilgili
sektördeki ihracat oranlarının % 3
artırılması

Tüik Aylık Sanayi Üretim
Endeksi verileri
TİM verileri
DTM verileri

Proje amacının başarıldığı hangi
Genel amaca katkıda bulunmak için
göstergelerden anlaşılacaktır?
projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar)
 İşletmenin yıllık satış
nedir?
miktarında %20’lik artış oldu
 İşletmenin ihracat oranlarında
İşletmemizde teknoloji yenilemesi ve
%10’luk artış oldu
kalite sisteminin kurulması ile üretim
 Web sitesi bilinirliği % 15
maliyetlerinin ve fire oranlarının
arttı
düşürülüp, karlılığının ve ihracatının

İşletmenin
maliyetlerinde %
artırılmasını sağlamak
10 düşüş sağlandı
Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli
olan sonuçlar (projenin somut ürünleri)
nelerdir?

Beklenen
Sonuçlar

Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler
nelerdir?







Standartlara uygun üretim
sağlandı
İstihdam arttı
Fire oranları azaltıldı
Üretim kalitesi ve çeşitliliği
artırıldı
Üretim ve İhracat kapasitesi

Proje amacının
gerçekleştirildiğine dair
göstergelerin tespiti için hangi
bilgi kaynakları
kullanılacaktır? (mevcut veya
proje ile üretilecek olan)
 Firma bilançosu
 SGK kayıtları
 Web sitesine giriş
sayıları
Beklenen proje sonuçlarının elde edilip Proje sonuçlarının elde
edildiğine dair göstergelerin
edilmediği hangi göstergelerden
tespiti için hangi bilgi
anlaşılacaktır?
kaynakları kullanılacaktır?
 İşletmede çalışan personel
 Firma bilançosu
sayısı 117’den 132’ye
yükseldi
 Kapasite raporları
 Üretimde fire oranı % 30
 SGK kayıtları
azaltıldı
 Tutanaklar (Faturalar,
 4 çeşit ürün geliştirildi ve
fotoğraflar, imza
patent belgeleri alındı
sirküleri)
 Toplam 25 personele eğitim
 Sertifikalar

Söz konusu amacın başarılması için
Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan
hangi faktör ve koşulların (dışsal
koşullar) sağlanması gereklidir?
Hangi riskler dikkate alınmalıdır?


Ülkede herhangi bir ekonomik
kriz yaşanmaması


Beklenen Sonuçların zamanında elde
edilmesi için, hangi dışsal koşullar
sağlanmalıdır?




İşçilik, hammadde fiyatları ile
vergi ve kur politikalarının
mevcut seyrini devam ettirmesi
Pazara olan talebin aynı
kalması
Alınacak alet ve ekipmanın
zamanında gelmesi ve arızasız
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arttı
Personel için gerekli eğitimler
verildi
Yabancı dilde web sitesi
hazırlandı
Kalite yönetim sistemlerine
geçildi
İşletmenin kurumsal kapasitesi
gelişti
BAKA’nın görünürlüğü
sağlandı.

Beklenen sonuçları elde etmek için
uygulanacak faaliyetler (sonuçlara
referansla) sırasıyla hangileridir?

Faaliyetler

Faaliyet-1 Proje Ekibinin kurulması
Faaliyet-2 xxx makinesi için teknik
şartnamenin ve Pazar araştırmasının
yapılması
Faaliyet-3 xxx makinelerinin
belirlenmesi ve ihale ile alınmaları
Faaliyet-4 Makinelerin kurulumu
Faaliyet-5 Personel eğitimleri
Faaliyet-6 Kalite sisteminin kurulması
Faaliyet-7 Pazarlama ve tanıtım
faaliyetleri
Faaliyet-8 Görünürlük faaliyetleri




verildi
4 adet yeni makine alındı
Kalite belgesi alındı

Araçlar:
Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli
araçlar nelerdir? Örneğin; personel,
ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis
gibi










Proje ekibi
1 adet xxx makinesi
2 adet yyy makinesi
1 adet bilgisayar
1 adet yazıcı
600 adet katalog
250 adet afiş
1000 adet CD
15 yeni personel

çalışması

Projedeki ilerleme hakkındaki
bilgi kaynakları hangileridir?
Maliyetler:
Proje maliyetleri nelerdir?
Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje
bütçesi dökümünde)
Maliyetler Bütçe ekinde
sunulmuştur

Projenin başlamasından önce hangi ön
koşulların sağlanması gerekmektedir?
Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi
için, yararlanıcının doğrudan kontrolü
dışında hangi koşulların sağlanması
gereklidir?
-Beklenen finansman kaynağının
sağlanması
-(Gerekliyse) ÇED Belgesinin ve diğer
zorunlu izinlerin alınması

