What was the problem before the implementation of the initiative?
Projenin yerine getirilmesinden önceki problem neydi?
Describe in no more than 500, words the situation before the initiative began. What major problems
and issues needed to be addressed? What social groups, e.g., the poor, illiterate, disabled, elderly,
immigrants, women, youth, ethnic minorities, were affected and in what ways?
Proje başlamadan önceki durumu en fazla 500 kelime ile tanımlayınız. Çözülmesi gereken ana
problemler ve meseleler nelerdi? Hangi sosyal gruplar (yoksullar, eğitimsiz kişiler, özürlüler, yaşlılar,
göçmenler,
kadınlar,
gençler,
etnik
azınlıklar
vs.)
ne
şekilde
etkilendi?
*
B. STRATEGIC APPROACH (25 percent of the overall rating)
Stratejik Yaklaşım (ortalama derecelendirmenin %25’i)
2. Who proposed the solution and how did the initiative solve the problem?
Çözümü kim teklif etti etti ve proje problemleri nasıl çözdü?
In no more than 600 words, summarize what the initiative is about and how it solved the problem.
This should include a description of the strategy including its main objectives and target audiences.
Projenin ne ile ilgili olduğunu ve problemi nasıl çözdüğünü en fazla 600 kelime ile özetleyiniz. Özet,
stratejinin ve amacı ile hedef kitlesinin tanımını içermelidir.
*
3. In which ways is the initiative creative and innovative?
Proje hangi açılardan yaratıcı ve yenilikçidir?
In no more than 200 words, illustrate what makes the initiative unique and how it addressed the
problem in new and different ways. List the creative and innovative approaches that allowed for its
success?
Projeyi eşsiz yapan hususu ve problemi yeni ve farklı yollarla çözme yöntemini en fazla 200 kelime ile
anlatınız.
C. EXECUTION AND IMPLEMENTATION (30 percent of the overall rating)
Uygulama ve Hayata geçirme (ortalama derecelendirmenin %30’u)
4. How was the strategy implemented?
Strateji nasıl uygulandı?
In no more than 600 words, describe the elements of the action plan that was developed to
implement the strategy including key developments and steps, main activities and the chronology.
Önemli gelişmeler ve adımlar, ana faaliyetler ve kronoliji dahil olmak üzere Stratejinin uygulanması
için geliştirilen Uygulama planının unsurlarını en fazla 600 kelime ile tarif ediniz.
Upload your implementation plan (maximum file size 2MB or less than 5 pages)
Uygulama planınızı yükleyin (En fazl 2 MB veya 5 sayfadan az)
5. Who were the stakeholders involved in the implementation?
Uygulamaya katılan paydaşlar kimlerdi?
In no more than 300 words, specify who contributed to the design and/or implementation of the
initiative, including relevant civil servants, public institutions, organizations, citizens, NGOs, private
sector, etc.
İlgili memurlar, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör dahil olmak
üzere projenin dizaynına ve/veya uygulamaya konulmasına katkıda bulunanları en fazla 300 kelime ile
açıkça belirtin.
6. What resources were used for the initiative and how were they mobilized?
Proje için hangi kaynaklar kullanıldı ve bu kaynaklar nasıl tedavüle sokuldu (seferber
edildi)?
In no more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources’ costs
associated with this initiative. How was the project funded and who contributed to the financing?
Bu projeye ayrılan finansal kaynaklar, teknik kaynaklar ve insan kaynaklarının maliyetini en fazla 500
kelime ile açıkça belirtin. Projeye parasal kaynağı kim nasıl sağladı?
7. What were the most successful outputs?
En başarılı sonuçlar nelerdi?
In no more than 400 words list no more than five concrete outputs that contributed to the success of
the initiative.
Başarayıya etki eden somut (en fazla 5) sonucu en fazla 400 kelime ile listeleyiniz
8. What systems were put in place to monitor progress and to evaluate the activities?
İlerlemeyi takip etmek ve faaliyetleri değerlendirmek (ölçmek) için hangi sistemler devreye
konuldu?

In no more than 400 words describe how you monitored and evaluated the implementation of the
strategy.
Stratejinin uygulamaya konulmasını nasıl takip ettiğinizi ve değerlendirdiğinizi(ölçtüğünüzü) en fazla
400 kelime ile açıklayınız.
9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
Karşılaşılan temel sorunlar nelerdi ve bunlar nasıl aşıldı?
In no more than 300 words describe the main problems that were encountered during the
implementation and how these were addressed and overcome.
Projenin faaliyete geçirilmesi sırasında karşılaşılan ana problemleri ve bunların nasıl çözüldüğünü en
fazla 300 kelime ile açıklayınız.
D. IMPACT AND SUSTAINABILITY (40 percent of the overall rating)
Etki ve Sürdürülebilirlik (ortalama derecelendirmenin %40’u)
10. What were the key benefits resulting from this initiative?
In no more than 700 words describe the impact of the initiative. Provide concrete examples for how
the initiative made a difference in the delivery of public services. Describe how the improved delivery
of public services had a positive impact on the public. Provide information on how this impact was
measured.
Projenin etkilerini en fazla 700 kelime ile açıklayınız. Projenin kamu hizmetlerinin sunumunda nasıl bir
fark yarattığı hususunda somut örnekler gösteriniz. Gelişmiş kamu hizmetleri sunumunun kamu
üzerindeki pozitif etkilerini ifade ediniz. Bu etkinin nasıl ölçüldüğünü gösteren bilgiler veriniz.
11. Is the initiative sustainable and transferable?
Proje sürdürülebilir mi ve transferi mümkün müdür?
In no more than 500 words, describe how the initiative is being sustained (for example in terms of
financial, social and economic, cultural, environmental, institutional and regulatory sustainability).
Describe whether the initiative is being replicated or disseminated throughout the public service at the
national and/or international levels and/or how it could be replicated.
Projenin nasıl sürdürülmekte olduğunu(örneğin finansal, sosyal ve ekonomik, kültürel, çevresel,
kurumsal ve düzenleyici sürdürülebilirlik açısından) açıklayınız. Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde
kamu hizmeti verildiği süre boyunca projenintekrarlanıp tekrarlanmadığını veya yayılıp yayılmadığını
ve/veya nasıl tekrarlanabileceğini açıklayınız.
12. What are the lessons learned?
Öğrenilen dersler nerlerdir?
In no more than 500 words, describe your overall experience with the initiative, the lessons learned
and any recommendations for the future.
Proje ile ilgili tüm deneyiminizi, öğrenilen dersleri ve gelecek için tavsiyelerinizi en fazla 500 kelime ile
açıklayınız.

