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Betimleme:

Bir çıkış stratejisi genelde insani yardım sonra 
ererken kullanılır. İki bileşeni olur: Program ya da 
proje etkinliklerini durdurmak (örn., hedeflere 
ulaşılmıştır, para bulunamıyordur, girişim 
başarısız olmuştur, öncelikler değişmiştir ya da 
personele yönelik riskler devam etmek için fazla 
yükselmiştir) ve etkinlikler durduğunda ulaşılan 
hedeflerin sürmesini sağlamak için önlemler 
almak. Bu alıştırma hem beklenmedik program 
kapanışları hem en kötü durum senaryolarını 
planlamanızda faydalı olacaktır.

Araçlar

Malzeme

Yazı malzemeleri

2:00sa.

Hazırlık
Çıkış stratejinizi oluştururken 
paydaşları ve ortak örgütleri işe 
dâhil etmeniz gerekir. Bir projenin 
uzun vadeli başarısı sizi 
destekleyen yerel ortaklarla ortak 
bir çıkış stratejisi geliştirmeye 
bağlıdır. Hedef kitlenizi riske 
atmaktan kaçınmak için en kötü 
durum senaryoları, proje geçişleri 
ve program kapanışları için net bir 
eylem planına sahip olmak şarttır. 
Çalışmanızın sürdürülebilirlik 
şansını arttırmak için çıkış strate-
jinizi inşa ederken yerel ortaklarla 
işbirliği yapın. Ek olarak, 
çalışmanızın arzulanan 
sonuçlarının ne olduğu üzerinde 
tartışıp anlaşın.
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Ortak Toplantıda: 
Örgütünüzün neden bir projeyi ya da tüm çalışmasını sona erdirebileceğine 
(erdirmek zorunda kalabileceğine) dair muhtemel gerekçeler üzerinde beyin 
fırtınası yapın. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:  [30dk.]
a. Örgütünüz proje misyonunu tamamen yerine getirmiş olmaya yakın mı? Bir 
ya da daha çok proje çalışmasına artık gerek yok mu? Kademeli olarak 
bitirilmesine gerek var mı?
b. Çalışmamızı sürdürme ya da projemizi bitirme yeteneğimizi tehdit eden 
yüksek risk durumlarında mı çalışıyoruz (örn., güvenlik eksikliği, bölgesel 
istikrarsızlık, mali kaynak eksikliği, insan kaynakları eksikliği, örgüt içi çatışma, 
vb.)?
c. Projelerimizden ya da çalışmamızdan çıkmasını istediğimiz sonuçlar ne? 
d. Bu sonuçlar proje ya da çalışmamız sonra erdiğinde de sürdürülebilir mi?

Senaryo 1a ya da 1b için; örgütünüzün durması, sonlandırılması, bitmesi ya da 
kademe kademe sona erdirilmesi gerektiği sinyalini verecek bir kriterler listesi 
saptayın. Örgütünüzün çalışmasını tamamen sona erdirmesi gereğini             
sinyalize eden kriterleri saptayın. Bunlar sizin çıkış kriterlerinizdir.   [30dk.]

Seçtiğiniz senaryo için çıkış stratejisi tasarlayın.  [60dk.]
a. Çalışmanızın program, proje ya da çalışma sona erdiğinde de sürmesi, 
sürdürülmesi gereken genel sonuçlarının hangileri olması gerektiğini tartışın.
b. Ortak örgütler, karşılıklı paydaşlar ve tek tek ekip üyeleri olarak beklentileri 
paylaşın. Her örgüt ya da grup çalışma bittikten sonra sonuçların sürdürüle-
bilirliğine nasıl katkıda bulunmalı? Sonuçların sürdürülebilirliği için yapılması 
gerekenler neler? 
c. Bireysel çıkış etkinliklerini tanımlayın. İçinde olması gerekenler: 
 i. Ne yapılacak?
 ii. Kim yapacak (bu hem örgüt hem de ekip düzleminde olabilir)?
 iii. Ne zaman yapılacak?
 iv. Mali olarak (eğer varsa) hangi masraflar çıkabilir?
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ADIM 2

ADIM 3

Tamamlayıcı okuma/başvuru kaynakları: 
 - https://ceowatermandate.org/files/iwsi/Tool12.pdf 
 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
A02C7B78FB2B408B852570AB006EC7BA-What%20We%20Know%20About%20Exit 
%20Strategies%20-%20Sept%202005.pdf
 


