
 

 

ADANA PİLOT PROJE BAŞVURULARI 

 

 

ADA02   SÜPER OKURLAR TAM PUAN DEĞERLENDİRME 

 
1.1 Başvuru sahipleri proje yönetimi konusunda yeterli deneyime 
sahip mi? 

5 4,2 

 
1.2 Başvuru sahipleri proje konusunda yeterli teknik uzmanlığa 
sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 
** 

5 4,4 

 
1.3 Başvuru sahipleri yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri 
dâhil olmak üzere) 

5 4,5 

2. Projenin İlgililiği (OKUYAY Platformu hedeflerine uygun mu?) 25 22 

3. Projenin Tasarımı     

3.1 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif projeyle ulaşılması 
beklenen sonuçları içeriyor mu? Teklif edilen faaliyetler uygun, 
uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla tutarlı mı? 

15 12,8 

4. Uygulama yaklaşımı     

4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama gerçekçi 
mi?                                      

7,5 6,6 

4.2 Başvuranların (proje grubunun) hazırlık ve uygulama 
aşamasında projeye dahil olma ve katılım düzeyi yeterli mi? 

7,5 7,1 

5. Projenin Sürdürülebilirliği     

5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı? 5 4,4 

5.2 Projenin deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin çoğaltma, 
genişletme ve büyütme kapsamında çarpan etkileri olası mı? 
(Proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanları etkilemesi ve 
bilgilerin duyurulması dahil olmak üzere) 

5 4,1 

5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?  
(Mali açıdan örneğin proje süresi sonrasında faaliyetlerin 
finansmanı ve kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine 
imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? 
Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

5 4,1 

6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği     
 

6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı? 
  

5 4,1 

6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran 
yeterli mi? 

10 7,1 

En Yüksek Toplam Puan 100 85,4 

 



 

 

 

ADA03   OKUMAK GÜZELLEŞTİRİR TAM PUAN DEĞERLENDİRME 

 
1.1 Başvuru sahipleri proje yönetimi konusunda yeterli deneyime 
sahip mi? 

5 4,5 

 
1.2 Başvuru sahipleri proje konusunda yeterli teknik uzmanlığa 
sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 
** 

5 4,8 

 
1.3 Başvuru sahipleri yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri 
dâhil olmak üzere) 

5 4,5 

2. Projenin İlgililiği (OKUYAY Platformu hedeflerine uygun mu?) 25 21 

3. Projenin Tasarımı     

3.1 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif projeyle ulaşılması 
beklenen sonuçları içeriyor mu? Teklif edilen faaliyetler uygun, 
uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla tutarlı mı? 

15 12,8 

4. Uygulama yaklaşımı     

 
4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama gerçekçi 
mi?                           

7,5 6,5 

4.2 Başvuranların (proje grubunun) hazırlık ve uygulama 
aşamasında projeye dahil olma ve katılım düzeyi yeterli mi? 

7,5 6,8 

5. Projenin Sürdürülebilirliği     

5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı? 5 3,5 

5.2 Projenin deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin çoğaltma, 
genişletme ve büyütme kapsamında çarpan etkileri olası mı? 
(Proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanları etkilemesi ve 
bilgilerin duyurulması dahil olmak üzere) 

5 4 

5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?  
(Mali açıdan örneğin proje süresi sonrasında faaliyetlerin 
finansmanı ve kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine 
imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? 
Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

5 4 

6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği     

6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı? 5 4,5 

 
6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran 
yeterli mi? 

10 7,3 

En Yüksek Toplam Puan 100 84,2 

 



 

ANKARA PİLOT PROJE BAŞVURULARI 

 

ANK02      KÜTÜPHANE ŞEHRİ TAM PUAN DEĞERLENDİRME 

 
1.1 Başvuru sahipleri proje yönetimi konusunda yeterli deneyime 
sahip mi? 

5 4,8 

 
1.2 Başvuru sahipleri proje konusunda yeterli teknik uzmanlığa 

sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) ** 
5 5 

1.3 Başvuru sahipleri yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri 
dâhil olmak üzere) 

5 4,8 

2. Projenin İlgililiği (OKUYAY Platformu hedeflerine uygun mu?) 25 22,5 

3. Projenin Tasarımı     

3.1 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif projeyle ulaşılması 
beklenen sonuçları içeriyor mu? Teklif edilen faaliyetler uygun, 
uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla tutarlı mı? 

15 11,8 

4. Uygulama yaklaşımı     

 
4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama gerçekçi 

mi?                                
7,5 6,75 

4.2 Başvuranların (proje grubunun) hazırlık ve uygulama 
aşamasında projeye dahil olma ve katılım düzeyi yeterli mi? 

7,5 6,6 

5. Projenin Sürdürülebilirliği     

5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı? 5 4,6 

5.2 Projenin deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin çoğaltma, 
genişletme ve büyütme kapsamında çarpan etkileri olası mı? (Proje 
sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanları etkilemesi ve bilgilerin 
duyurulması dahil olmak üzere) 

5 4,5 

5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?  
(Mali açıdan örneğin proje süresi sonrasında faaliyetlerin 
finansmanı ve kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine 
imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin 
sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

5 4,1 

6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği     

6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı? 5 3,5 

 
6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli 
mi? 

10 7 

En Yüksek Toplam Puan 100 85,95 

 



 

 

İSTANBUL PİLOT PROJE BAŞVURULARI 

 

İST04 MEYDAN OKUMA İLE SIRADIŞI OKUMALAR TAM PUAN DEĞERLENDİRME 

 
1.1 Başvuru sahipleri proje yönetimi konusunda yeterli 
deneyime sahip mi? 

5 4,6 

 
1.2 Başvuru sahipleri proje konusunda yeterli teknik 
uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli 
bilgileri var mı?) ** 

5 4,8 

 
1.3 Başvuru sahipleri yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve 
beceri dâhil olmak üzere)  

5 4,4 

2. Projenin İlgililiği (OKUYAY Platformu hedeflerine uygun 
mu?) 

25 19,2 

3. Projenin Tasarımı     

 
3.1 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif projeyle 
ulaşılması beklenen sonuçları içeriyor mu? Teklif edilen 
faaliyetler uygun, uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla 
tutarlı mı? 

15 12,2 

4. Uygulama yaklaşımı     

 
4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama 
gerçekçi mi? 

7,5 6,1 

 
4.2 Başvuranların (proje grubunun) hazırlık ve uygulama 
aşamasında projeye dahil olma ve katılım düzeyi yeterli mi? 

7,5 6,8 

5. Projenin Sürdürülebilirliği     

5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı? 5 3,6 

5.2 Projenin deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin çoğaltma, 
genişletme ve büyütme kapsamında çarpan etkileri olası mı? 
(Proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanları etkilemesi 
ve bilgilerin duyurulması dahil olmak üzere) 

5 4,6 

5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir 
mi?  (Mali açıdan örneğin proje süresi sonrasında faaliyetlerin 
finansmanı ve kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam 
ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam 
edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

5 5 

6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği     
 

6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı?  
5 3,7 

 
6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran 
yeterli mi? 

10 7,1 

En Yüksek Toplam Puan 100 82,1 

 



 

 

İST02    İSTANBUL'U OKUYORUM TAM PUAN DEĞERLENDİRME 

 
1.1 Başvuru sahipleri proje yönetimi konusunda yeterli deneyime 
sahip mi? 

5 4,3 

 
1.2 Başvuru sahipleri proje konusunda yeterli teknik uzmanlığa 
sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 
** 

5 4,7 

 
1.3 Başvuru sahipleri yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri 
dâhil olmak üzere) 

5 4,4 

2. Projenin İlgililiği (OKUYAY Platformu hedeflerine uygun mu?) 25 18,7 

3. Projenin Tasarımı     

3.1 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif projeyle ulaşılması 
beklenen sonuçları içeriyor mu? Teklif edilen faaliyetler uygun, 
uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla tutarlı mı? 

15 11 

4. Uygulama yaklaşımı     

 
4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama gerçekçi 
mi? 

7,5 6,4 

4.2 Başvuranların (proje grubunun) hazırlık ve uygulama 
aşamasında projeye dahil olma ve katılım düzeyi yeterli mi? 

7,5 6,6 

5. Projenin Sürdürülebilirliği     

5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı? 5 4,1 

5.2 Projenin deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin çoğaltma, 
genişletme ve büyütme kapsamında çarpan etkileri olası mı? 
(Proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanları etkilemesi ve 
bilgilerin duyurulması dahil olmak üzere) 

5 3,8 

5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?  
(Mali açıdan örneğin proje süresi sonrasında faaliyetlerin 
finansmanı ve kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine 
imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? 
Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) 

5 4,3 

6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği     

6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı? 5 3,1 

 
6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran 
yeterli mi? 

10 5,4 

En Yüksek Toplam Puan 100 76,8 

 


