1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
PROJE BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

Bu liste, proje başvurusu yapan araştırmacılarımızın başvuru formunun her bir bölümünü gerekli bilgi ve açıklamaları
kapsayacak biçimde tam olarak doldurduklarını, herhangi bir eksiklik olup olmadığını gözden geçirmeleri amacıyla
düzenlenmiştir. Lütfen listedeki her bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve başvuru formunda ilgili bölümde yazdığınız
ifadelerle karşılaştırarak eksiklik varsa gideriniz.

PROJE BAŞLIĞI
 Proje başlığı projenin içeriğini yansıtmaktadır.
ÖZET
 Türkçe ve İngilizce özetler; projenin özgün değerini, yöntemini, yönetimi ve yaygın etkisini kapsamaktadır.

1. ÖZGÜN DEĞER
1.1 Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi



Konunun kapsamı ve sınırları ile önemi, literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel
verilerle desteklenerek açıklanmıştır.
Projenin bilimsel kalitesi; farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm
geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne
gibi özgün katkılarda bulunacağı güncel literatüre atıf yapılarak açıklanmıştır.

1.2 Amaç ve Hedefler



Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak
şekilde yazılmıştır.
Projenin amaç ve hedefleri araştırma sorusu ve varsa hipotezi ile ilişkilendirilmiştir.

2. YÖNTEM


Proje tasarımı sunulmuştur.




Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dâhil) ilgili
literatüre atıf yapılarak açıklanmıştır.
Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmuştur.



Uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri projenin araştırma sorusu ve varsa hipoteziyle ilişkilendirilmiştir.



Uygulanacak yöntemle ilgili herhangi bir ön çalışma yapıldıysa bu ön çalışmaya ilişkin bilgi sunulmuştur.



Uygulanacak yöntem ve ilgili iş paketleri ilişkilendirilmiştir.
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3. PROJE YÖNETİMİ
3.1 Yönetim Düzeni: İş paketleri, Görev Dağılımı ve Süreleri


İş paketleri iş zaman çizelgesinde verilmiştir.



İş paketlerinin hangi sürede ve kimler tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

3.2 Başarı Ölçütleri


Her bir iş paketinin hedefi, başarı ölçütü ve projenin başarısındaki önemi belirtilmiştir.



Başarı ölçütleri ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde oluşturulmuştur.

3.3 Risk Yönetimi


Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler belirtilmiştir.



Riskle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) belirtilmiştir.

3.4 Araştırma Olanakları


Projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman belirtilmiştir.

3.5 Proje Ekibi




Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve displin(ler) dikkate alınarak nitelik ve nicelik yönünden yeterli ve
uygun bir şekilde oluşturulmuştur.
İş ve görev dağılımı, kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak planlanmıştır.
Danışman varsa, danışmanın uzmanlık alanı projede özel uzmanlık gerektiren tali bir konu ile ilişkilidir.



Yurt dışı araştırmacı varsa yurt dışı araştırmacının uzmanlık alanı projenin ülkemizdeki araştırmacıların
yetkinliğinin sınırlı kaldığı bir bölümü ile ilişkilidir.

4. ETİK KURUL, YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ


Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi (gerekli ise) alınmıştır.

5. YAYGIN ETKİ
5.1 Projeden Beklenen Yaygın Etki
 Projeden ne gibi sonuç, çıktı ve etkilerin elde edileceği belirtilmiştir.
5.2 Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı
 Elde edilecek çıktı ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik
etkinlikler (toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi vb.) planlanmıştır.
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EK-1 KAYNAKLAR
 Proje önerisinde yararlanılan kaynakların listesi verilmiş ve bu kaynaklara metin içerisinde atıf yapılmıştır.
EK-2 BÜTÇE VE GEREKÇESİ
 Bütçe ve gerekçesi, ilgili açıklamalar ve belirlenen üst limitler dikkate alınarak sunulmuştur.
EK-3 PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI
 Proje ekibinin proje önerisi ile ilgili projeleri ve diğer projeleri sisteme girilmiş ve proje önerisinden farkları
açıklanmıştır.
 Proje ekibinin güncel yayınları sisteme girilmiştir.
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