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TÜBİTAK  

1505 ÜNİVERSİTE-SANAY İ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

 
 
 
  

PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORU 
 AGY205-02 

 
 

 
          PROJE NUMARASI :  
                                       
          HAKEM İN AKADEM İK ÜNVANI ADI, SOYADI :  
      
          BAŞVURUDA BULUNAN KURULU Ş :          
                         
          (KURULUŞ ZİYARET TAR İHİ1) :  
              
" ...........................................................................................................................................................     
  …………………………………………………………………………………........……" ba şlıklı proje 
önerisi, “TÜB İTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirli ği Destek Programı Proje Öneri 
Değerlendirme  Raporu Hazırlama Kılavuzu”nda belirtile n hususlar dikkate alınmı ş ve ekteki 
Form esas alınarak tarafımca de ğerlendirilmi ş ve  …… sayfa görü ş belirtilmi ştir. 
 
 
 
 
 
       
                Tarih  : ..../...../..... 
 
                İmza  : 
 
 
Not:  Hazırlanan De ğerlendirme Formu’nun tüm sayfaları paraflanmalıdır.  
 

TÜBİTAK  

                                                 
1 TÜBİTAK tarafından özellikle istenmedikçe yürütücü ve müşteri kuruluşla iletişime geçilMEyecek ve yerinde 
ziyaret gerçekleştirilMEyecektir. 
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1. PROJE B İLGİLERİ 
 

Proje Adı            :   

Proje Numarası  :   

Teknoloji Alanı   :   

 
2. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJ İ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 

(I. BOYUT) 
 
  Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz. 

ÇOK İYİ 

1 Günümüz teknoloji düzeyini ileri götüren bir projedir.  

2 Çalışma uluslararası bazda  yenilik içermektedir.  

3 Proje sonuçları şartname, standart veya teknik regülasyonun geliştirilmesine 
yol açabilecek niteliktedir.  

4 Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara veya araştırma çalışmalarına 
yol açma potansiyeli vardır.  

5 
Proje çıktısının tasarımı ve geliştirilmesi için gereken teknoloji proje sonunda 
ülkemize kazandırılarak teknolojik dışa bağımlılık azalmakta veya 
kalkmaktadır. 

 

6 
Kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün (müşteri 
kuruluşun mevcut ürünlerinden farklı yeni bir ürün platformu) geliştirilmesi 
projesidir. 

 

7 Korunmaya esas fikri ve sınai mülkiyet hakları ile sonuçlanma potansiyeli 
yüksek olan bir çalışmadır.   

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler:  
 

İYİ 

1 Çalışma ulusal bazda  yenilik içermektedir.  

2 Çalışma ulusal teknolojik bilgi birikimine katkı sağlamaktadır.  

3 Proje çıktısının benzerlerine göre belirgin farklılığı/avantajı/üstünlüğü 
bulunmaktadır.  

4 Projenin yeni Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli vardır.  

5 Proje çok sayıda alt sistem ve/veya modül içerdiğinden, farklı teknoloji 
alanlarında çalışılacaktır.  

6 Mevcut durumun (teknoloji, yöntem, ürün, süreç, teknik, sistem) iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır.  

7 Proje çıktısı, müşteri kurulu ş için yeni bir ürün/süreç niteliği taşımaktadır.   

8 Bilinen bir yöntemin, tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana, sektöre, ürüne, 
ya da sürece uygulanmasını içermektedir.  

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler:  

AGY205-02 değerlendirme raporu “TÜB İTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirli ği Destek 
Programı Proje Öneri De ğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” okunarak 
doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç d uyuldu ğunda “TÜB İTAK 1505 
Üniversite-Sanayi İşbirli ği Destek Programı Uygulama Esasları” ndan yararlanı lmalıdır. 
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 İYİ DEĞİL/YETERSİZ 

1 Çalışmanın Ar-Ge sistematiği (analitik ve/veya deneysel yönden) yetersizdir.  

2 Projenin hedefi ve proje çıktılarının başarı ölçütleri tanımlanmamıştır.  

3 Proje çıktısının, teknolojik yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel 
uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.  

4 Proje çıktısının benzerlerine göre karşılaştırmalı farklılığı/avantajı/üstünlüğü 
yoktur.  

5 Proje konusu ve projede uygulanacak yöntemler/teknikler güncel teknolojinin 
gerisindedir.  

6 Proje çalışmaları, proje ekibinin bu program kapsamında desteklenen diğer 
projelerindeki faaliyetlerin tekrarı niteliğindedir.  

7 Proje çalışmaları, kamu araştırma kurumunun bu program kapsamında 
desteklenen diğer projelerindeki faaliyetlerin tekrarı niteliğindedir.  

8 Proje üretim/laboratuar/test altyapısı kurulmasına yönelik yatırım ağırlıklıdır.  

9 
Yürütücü kuruluşun/proje ekibinin Ar-Ge çalışmalarındaki özgün katkısı çok 
sınırlıdır, projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş 
tarafından yapılmaktadır.  

 

10 Proje faaliyetleri ağırlıklı olarak inceleme/veri toplama/durum saptama/rutin 
çalışma niteliğindedir.  

11 

Projenin tamamı/büyük bir kısmı temel araştırma (Bir olgunun ya da 
gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek 
için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya 
da deneysel çalışmalar) niteliğindedir. 

 

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler  

   
 
BÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
 

 ÇOK İYİ               İYİ                İYİ DEĞİL/YETERSİZ            
 

Gerekçe/Açıklama  
Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, 
Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ" 
derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki 
işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz. Ayrıca, 
projenin sizce öne çıkan Ar-Ge unsurları ve yenilikçi yönleri ile projenin amacını ve 
yapılacak çalışmaları kısaca özetleyiniz. 
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3. PROJE PLANI İLE YÜRÜTÜCÜ VE MÜŞTERİ KURULUŞUN ALTYAPISININ PROJE İÇİN 
UYGUNLUĞU (II. BOYUT) 

 
  Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz. 

ÇOK İYİ 

1 Projede bilgi akışı ve karar alma süreçlerini gösteren kapsamlı bir yönetim 
planı yapılmıştır.  

2 Proje ekibinin proje konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesi 
deneyimi vardır.  

3 Proje ekibi tasarım, uygulama ve doğrulama süreçlerine ilişkin 
dokümantasyon faaliyetlerini planlamıştır.  

4 

Ar-Ge sürecinde sistematik olarak gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri 
planlanmıştır. Verilerin (zaman, kaynak, maliyet, hedefler v.b) izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve sürecin geliştirilmesine yönelik adımlar bir sistematik 
içerisinde gerçekleştirilecektir. 

 

5 Proje yürütücüsünün/araştırmacıların proje konusu ile ilgili, son yıllarda 
uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yayını/patentleri vardır  

6 
Müşteri kuruluş yeni bir ürünün ticarileştirilmesi ya da yeni bir sürecin 
kullanılmasına yönelik olarak üniversite/kamu araştırma kurumu ya da diğer 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapma tecrübesine sahiptir 

 

7 Müşteri kuruluş proje çıktısı ürün/sürecin kullanımına yönelik üretim, 
laboratuar, test ortamı vb. altyapıya sahiptir  

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler  

 

İYİ 

1 Proje ekibinin yeni ürün/süreç geliştirme ve tasarım yeteneği vardır.  

2 Proje ekibinin uzmanlık ve yetkinlikleri proje ile uyumlu ve yeterlidir.   

3 Proje ekibinin proje konusu ile ilgili sadece ulusal Ar-Ge projesi deneyimi 
vardır.  

4 Projenin amaç ve hedefleri müşteri kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda açık 
ve anlaşılır şekilde belirlenmiştir.  

5 İş paketleri ve alt iş paketleri bazında zaman planlaması proje kapsamı ile 
uyumludur. İş paketleri arasındaki bağlantılar doğru tanımlanmıştır.  

6 Proje gider kalemleri nicelik ve nitelik olarak yapılacak işle uyumludur.  

7 Projede yeni kaynakların kullanılmasından ziyade mevcut kaynakların 
kullanılması sağlanmıştır.  

8 Proje ekibinin iş paketlerindeki görevleri doğru tanımlanmıştır ve katkı oranları 
gerçekçidir.  

9 Proje ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi yeterli olmakla birlikte, ihtiyaç duyulan 
konular için hizmet alımları gerçekçi ve somut olarak planlanmıştır.  

10 
Müşteri kuruluşun proje çıktısı ürün/sürecin kullanımına yönelik üretim, 
laboratuar, test ortamı vb. ek yatırım ve insan kaynağı eksiğinin giderilmesine 
yönelik gerçekçi bir plan sunulmuştur 

 

11 Müşteri kuruluş proje sonuçlarının sürdürülebilirliğine ve kendi bünyesinde 
uygulanabilirliğine yönelik dokümantasyon sistematiğine sahiptir  

12 Müşteri kuruluşun faaliyet gösterdiği pazardaki konumu sistematik olarak 
analiz edilmiştir  

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler.  
 
 

İYİ DEĞİL/YETERSİZ 
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1 Proje ekibi proje önerisinin içerdiği teknolojik alanda sistematik bir Ar-Ge 
çalışması yürütülebilmesi için yeterli değildir.  

2 Müşteri kuruluşta, proje çıktılarının kullanımı ve uygulanması konuları ile ilgili 
en az lisans derecesine sahip herhangi bir personel bulunmamaktadır.  

3 
Yürütücü kuruluşun Ar-Ge olanakları (laboratuar, test ortamları, alet-teçhizat, 
yazılım araçları, bilgiye erişim olanakları vb.) projeyi yürütmek için uygun 
değildir. 

 

4 Müşteri kuruluşun faaliyet gösterdiği pazardaki konumu yeterince 
incelenmemiştir.   

5 
Müşteri kuruluşun proje çıktısı ürün/sürecin kullanımına yönelik üretim, 
laboratuar, test ortamı vb. ek yatırım ve insan kaynağı eksiğinin giderilmesine 
yönelik gerçekçi bir plan sunulmamıştır. 

 

6 Proje ekibindeki kişilerin projeye katkısı belirsizdir, görev paylaşımı 
yetersizdir.  

7 Proje faaliyetleri iş paketlerine doğru bir şekilde dağıtılmamıştır.  

8 Projedeki risk unsurlarını ve olası aksaklıkları giderecek önlemler 
planlanmamıştır.  

9 Proje gider kalemlerinin proje faaliyetleriyle ilişkisi gerçekçi bir şekilde 
tanımlanmamıştır.  

10 Projenin bütçesini oluşturan kalemler için fiyat belirlemeye yönelik piyasa 
araştırması yapılmamıştır.  

11 Projenin izlenebilirliği açısından ara çıktıları ve başarı kriterleri gerçekçi ve 
ölçülebilir biçimde tanımlanmamıştır.  

12 
Proje konusu Etik Kurul Onay Belgesi ve yasal/özel izin belgeleri 
gerektirmektedir ancak bu yönde herhangi bir başvurusu veya planlama 
bulunmamaktadır. 

 

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler.  
 
BÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
 

 ÇOK İYİ               İYİ                İYİ DEĞİL/YETERSİZ            
 

Gerekçe/Açıklama  
Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Proje Planı ile Yürütücü ve Müşteri 
Kuruluşun Altyapısının Proje İçin Uygunluğu için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ 
DEĞİL/YETERSİZ" derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, 
yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz. 
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4. PROJE ÇIKTILARININ EKONOM İK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA 
DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ (III. BOYUT) 

 
  Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz. 

ÇOK İYİ 

1 Proje çıktısı müşteri kuruluşun uluslararası pazarlarda yer almasını 
sağlayacaktır.  

2 Proje çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaktadır.  

3 Proje sonucunda ulusal güvenlik için gereken ve/veya tedarikinde güçlük 
çekilen ürün veya teknoloji geliştirilecektir.  

4 Doğal/sınırlı kaynakların değerlendirilmesi ve etkin kullanımı sağlanacaktır.   

5 Projenin ve çıktılarının bölgeler arası gelişmişlik farklılığını azaltma etkisi 
olacaktır.  

6 Proje çıktısı yeni iş alanları yaratarak istihdamı arttıracaktır.  

7 Projenin bilimsel araştırmalara katkısı vardır.  

8 Projenin, Ar-Ge yeteneklerini geliştirerek Türkiye’nin küresel rekabet gücünü 
artırma potansiyeli vardır.  

9 Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara doğrudan olumlu etkileri 
vardır ve projenin temel hedeflerinden birisi budur.  

10 Müşteri kuruluşa Ar-Ge projeleri yapabilme yeteneği kazandıracak bir projedir   

 Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler  

 

İYİ 

1 
Hedeflenen pazardaki rekabet, mevcut talep ve talep artış eğilimi dikkate 
alındığında proje sonuçlarının/çıktılarının müşteri kuruluşa ulusal ölçekte 
rekabet avantajı sağlama olasılığı yüksektir. 

 

2 Proje çıktısı ithal edilen bir ürünün yerini alacaktır.  

3 Proje çıktısının ihraç potansiyeli vardır.  

4 Müşteri kuruluşun hedeflenen pazardaki rakiplerine göre güçlü ve zayıf 
yönleri yeterli detayda ve gerçekçi biçimde ortaya konmuştur.  

5 Proje, üniversite – sanayi işbirliği sürekliliğini sağlayacak niteliktedir.  

6 Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkisi vardır.   

7 Proje sonuçlarının/çıktılarının müşteri kuruluşun geleceğe dönük hedeflerine 
yapabileceği katkı somut ve gerçekçi biçimde ortaya konmuştur   

8 Proje sonuçlarının müşteri kuruluşun mevcut veya yeni ürün/süreçleri ile 
bütünleştirilmesine yönelik gerçekçi bir planlama yapılmıştır  

9 
Proje sonucunda müşteri kuruluşa aktarılacak bilginin müşteri kuruluş içinde 
kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik gerçekçi bir planlama 
yapılmıştır  

 

10 Proje, konusuyla ilgili veya farklı sektörlerdeki araştırma çalışmalarına katkıda 
bulunmaktadır.  

11 

Proje çıktılarının doğrudan ticarileşme potansiyeli ya da hedefi olmamakla 
birlikte aşağıdaki şartların hepsini sağlamaktadır. 
 
-Proje konusu uluslar arası düzeyde ticarileşmesi yaygın olarak 
gerçekleşmemiş ancak yakın gelecekte ticarileşeceği beklenen bir teknoloji 
alanındadır, 
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-Projede yapılacak çalışmalar söz konusu teknoloji alanında bilgi birikimi 
oluşturmaya yöneliktir ve  
 
-Proje sonucunda elde edilecek bilgi birikimi ile uluslararası rekabetten 
kopulmayacaktır. 

 
Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler 
  

 

İYİ DEĞİL/YETERSİZ 

1 Projenin ekonomik fizibilitesi yeterli düzeyde yapılmamış ve ekonomik katkısı 
incelenmemiştir.   

2 Proje sonucunda müşteri kuruluşun ürünleri veya hizmetleri için hedeflediği 
pazar ve bu pazardaki talep potansiyeli sistematik olarak analiz edilmemiştir.  

3 
Proje kapsamında mümkün olmasına rağmen, proje çıktısının müşteri 
kuruluşta verimlilik, kalite veya standart artışı sağlaması veya maliyetleri 
azaltmasına yönelik planlama yapılmamıştır. 

 

4 
Hedeflenen pazardaki rekabet, mevcut talep ve talep artış eğilimi dikkate 
alındığında proje sonuçları/çıktıları ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte 
değildir. 

 

5 Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumsuz etkileri vardır ve 
bu konuda önleyici tedbir alınmamıştır.  

6 
Proje sonuçlarının ticarileşmesini engelleyebilecek mali ve hukuki konular 
yeterli düzeyde irdelenmemiştir. Bu engellerin aşılmasına yönelik somut ve 
gerçekçi tedbirler planlanmamıştır. 

 

7 Müşteri kuruluşun geleceğe dönük hedefleri ve proje sonuçları/çıktıları 
arasındaki bağlantı kurulmamıştır.  

8 Proje sonuçlarının müşteri kuruluşun mevcut veya yeni ürün/süreçleri ile 
bütünleştirilmesine yönelik planlama yetersizdir.  

9 
Proje sonucunda müşteri kuruluşa aktarılacak bilginin müşteri kuruluş içinde 
kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yeterli düzeyde planlama 
yapılmamıştır. 

 

10 Proje sonuçlarının uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek teknik 
sorunların çözümüne ilişkin gerçekçi bir planlama yapılmamıştır  

11 Proje sonuçlarının/çıktılarının pazara sunulmasına yönelik gerçekçi ve 
uygulanabilir strateji bulunmamaktadır  

12 Proje sonuçları/çıktılarının müşteri kuruluş tarafından uygulamaya 
aktarılmasına yönelik takvim gerçekçi ve uygulanabilir değildir  

 
Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler 
  

 
BÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
 

 ÇOK İYİ               İYİ                İYİ DEĞİL/YETERSİZ            
 

Gerekçe/Açıklama  
Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara 
ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ" 
derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki 
işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz. 
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5. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

 
1.   Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmesi durumunda; projenin destek 
kapsamının oluşturulması için aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmenizi yapınız. 
Desteklenmesini uygun bulmadığınız harcama kalemleri için gerekçelerinizi kısaca belirtiniz. 
Miktar olarak fazla bulduğunuz unsurlar varsa somut (rakamsal) öneriler yapınız. 
 
1.1 
Proje süresinin uygunluğu: 
 
 
1.2 

i. Süreli sözleşmeli personelin yetkinliği ve görev alma süreleri dikkate alınarak adam/ay 
oranlarının uygunluğu ve her birinin proje için gerekliliği (M011-1): 

 
ii. Bursiyerlerin yetkinliği ve görev alma süreleri dikkate alınarak bursiyer sayısının ve 

projeye sağlayacakları katkının uygunluğu (M011-2): 
 

 
1.3 
Seyahat Giderleri (M012): 
 
Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan ilgili olanlar: 
 

 
1.4 
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları (M013): 
 

i. Proje için öngörülen alet/teçhizat/yazılım/yayının Ar-Ge faaliyetleri için uygunluğu: 
 
ii. Proje sonrasında yürütücü kuruluş tarafından müşteri kuruluşa devredilecek olan 

alet/teçhizat/yazılım/yayın kalemlerinin uygunluğu: 
 

 
 

 
1.5 
Hizmet Alımları (M015): 
 
Projedeki hizmet alımlarının içerikleri ve projeye katkısının uygunluğu: 
 
 

 
1.6 
Malzeme alımlarının ve miktarlarının projedeki Ar-Ge çalışmaları için uygunluğu (M016): 
 
 

 
1.7 
Proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personelin yetkinliği ve görev alma süreleri dikkate 
alınarak katkı oranlarının uygunluğu ve her birinin proje için gerekliliği (M035):  
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2. Projenin Ar-Ge niteliğinin iyileştirilmesi, bilimsel ve teknolojik boyutunun 
derinleştirilmesine, projenin uygulama etkinliğinin artırılmasına yönelik var ise, 
önerilerinizi belirtiniz.  

 

 

3. Proje konusunun, ülkenin öncelikli teknoloji alanlarında yer alıp almadığını 
gerekçeleriyle  açıklayınız.  

Öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon, uzay ve havacılık 
teknolojileri, gen mühendisliği/biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevreye duyarlı 
teknolojiler” olarak belirlenmiştir. 

 


