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BİLİM VE TOPLUM PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU 

   
1)  PROJENİN İÇERİK VE AKTARIM BAKIMINDAN DEĞERİ İLE İLGİLİ KRİTERLER: 
 

ÇOK İYİ 

1 Proje disiplinlerarası bir bilimsel içeriğe sahiptir. Çünkü / Örneğin…  

2 Hedefler gerçekçidir ve proje süreci açıkça planlanmıştır.  

3 
Proje, destek çağrısında belirtilen amaçlara uygun olup konu ve/veya uygulama yöntemleri 
itibariyle kendine özgü bir yoruma sahiptir. 

 

4 
Proje amacı ile uygulama süreci sonunda hedef kitlede gerçekleşmesi beklenen değişim / 
gelişim uyumludur. 

 

5 
Proje, bilime ilgisi az olan ve bilimsel konuları anlamakta zorlanan insanları etkileyebilecek 
niteliktedir. 

 

6 Projede ele alınan konular ve işlenişi hedef kitlenin bilgi ve beceri düzeyine uygundur.  

7 
Projede yapılması planlanan etkinlikler hedef kitlenin bilgi ve beceri düzeyini geliştirebilecek 
niteliktedir. 

 

8 Projenin yürütülme süreci çok iyi planlanmıştır.  

9 Proje önerisinde etkinlik programı ve etkinliklerin nasıl yapıldığı ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.  

10 
Proje, bilgi paylaşımı açısından teori / uygulama dengesini gözetip, etkileşimli yöntemler 
içermektedir. 

 

11 
Proje kapsamında kullanılması düşünülen bilimsel araç / gereçler (mikroskop, teleskop, büyüteç 
vb.) yeterli ve uygundur. 

 

12 
Projede yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri projenin katılımcılara kazandırmayı 
hedeflediklerini ölçüp değerlendirebilecek niteliktedir. 

 

13 Projenin amaçlarına uygun bir uygulama alanı / bölgesi (özellikle doğa eğitimleri için) seçilmiştir.  

14 
Daha önce desteklenen proje varsa önceki proje deneyimlerinden ne şekilde yararlanıldığı 
yeterince açıklanmıştır. 

 

 

YETERSİZ 

1 Proje bilimsel içeriğe sahip değildir. Çünkü / Örneğin…  

2 Proje hedefleri gerçekçi değildir. Çünkü / Örneğin…  

3 Proje konusu destek çağrısında belirtilen amaçlara uygun değildir. Çünkü / Örneğin…  

4 
Proje sonucunda hedef kitlede gerçekleşmesi beklenen değişim / gelişim projede belirtilen 
amaca uygun değildir. Çünkü / Örneğin… 

 

5 Proje, katılımcılara bilime yönelik olumlu tutum kazandıracak nitelikte değildir. Çünkü / Örneğin…  

6 
Projede ele alınan konular ve işlenişi hedef kitlenin bilgi ve beceri düzeyine uygun değildir. 
Çünkü / Örneğin… 

 

7 Teorik sunumlar ve etkileşimli uygulamalar birbirini desteklememektedir. Çünkü / Örneğin…  

8 Proje programı daha çok teorik anlatımlardan oluşmaktadır. Çünkü / Örneğin…  

9 Projenin yürütülme süreci iyi planlanmamıştır.  

10 
Proje kapsamında kullanılması düşünülen bilimsel araç / gereçler (mikroskop, teleskop, büyüteç 
vb.) amaca uygun değildir. Çünkü / Örneğin… 

 

11 
Projede yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri projenin katılımcılara kazandırmayı 
hedeflediklerini ölçüp değerlendirebilecek nitelikte değildir.  

 

12 
Projenin amaçlarına uygun bir uygulama alanı / bölgesi (özellikle doğa eğitimleri için) 
seçilmemiştir. 

 

13 
Daha önce desteklenen proje varsa önceki proje deneyimlerinden ne şekilde yararlanıldığı 
açıklanmamıştır. 

 

14 
Projede etkinlik programı ve etkinliklerin nasıl yapıldığı yeterince ayrıntılı değildir / 
anlaşılamamaktadır.  
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2)  PROJENİN YAYGIN ETKİSİ BAKIMINDAN DEĞERİ İLE İLGİLİ KRİTERLER: 
 

ÇOK İYİ 

1 
Projenin yaygın etkisi dikkate alındığında, katılımcı sayısı ve niteliği; proje konusu, proje ekibi ve 
altyapının organizasyonu ile bütünüyle uyumludur. 

 

2 
Projenin yaygın etkisini artırmak amacıyla sosyal ağlar / forumlar vb. elektronik ortamların etkin 
kullanımı planlanmıştır.  

 

3 
Proje sonuçlandıktan sonra, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması, geliştirilmesi ve 
başkalarıyla paylaşılması planlanmıştır. 

 

4 Proje, yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir.  

 

YETERSİZ 

1 
Projenin yaygın etkisi dikkate alındığında, katılımcı sayısı ve niteliği; proje konusu, proje ekibi ve 
altyapının organizasyonu ile yeterince uyumlu değildir. Çünkü / Örneğin… 

 

2 
Projenin yaygın etkisini artırmak amacıyla sosyal ağlar / forumlar vb. elektronik ortamların etkin 
kullanımı planlanmamıştır. Çünkü / Örneğin… 

 

3 
Proje sonuçlandıktan sonra, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması, geliştirilmesi 
ve başkalarıyla paylaşılmasına ilişkin bir plan yapılmamıştır. Çünkü / Örneğin… 

 

4 
Proje, yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahip değildir. Çünkü / 
Örneğin… 

 

 
 
3)  PROJENİN YAPILABİLİRLİK BAKIMINDAN DEĞERİ İLE İLGİLİ KRİTERLER:  
 

ÇOK İYİ 

1 
Proje ekibi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurulduğunda projenin gerektirdiği sayı ve 
disiplinlerden uygun şekilde seçilmiştir.  

 

2 Proje ekibi, proje için yeterli eğitim düzeyi ve bilgi birikimine sahiptir.   

3 Tüm ekip üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları gerekçeleriyle belirtilmiştir.  

4 Projenin yürütüldüğü kurumun var olan imkanlarının etkili kullanılması planlanmıştır.  

5 Proje etik ve evrensel değerler ile hukuka uygundur.  

6 Proje planlanırken riskler dikkate alınmış ve risklere karşı B planı hazırlanmıştır.  

7 Proje etkinliklerinin programı ve yürütülme süreci çok iyi planlanmıştır.   

 

YETERSİZ 

1 
Proje ekibi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurulduğunda projenin gerektirdiği sayıda ve 
disiplin alanlarından seçilmemiştir. Çünkü / Örneğin… 

 

2 
Proje personeli proje için yeterli eğitim düzeyi ve/veya bilgi birikimine sahip değildir. Çünkü / 
Örneğin… 

 

3 
Kurumun var olan imkanlarının kullanılmasıyla ilgili planlama yoktur/çok yetersizdir. Çünkü / 
Örneğin… 

 

4 Ekipte, projeye katkısı belirsiz kişiler bulunmaktadır. Çünkü / Örneğin…  

5 Proje etik ve evrensel değerler ile hukuka uygun değildir. Çünkü / Örneğin…  

6 
Projede gerekli olmasına karşın ekipte bazı konularda uzman ve/veya eğitimci bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Çünkü / Örneğin… 

 

7 Proje etkinliklerinin programı ve yürütülme süreci uygun değildir. Çünkü / Örneğin…  

8 Proje planlanırken riskler dikkate alınmamıştır. Çünkü / Örneğin…  
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PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN PUANLARIN SEVİYE ADI VE AÇIKLAMALARI 
 

Seviye 
Adı 

Puan 
Değeri 

Seviye Açıklaması 

Çok İyi 5 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek 
kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. 

İyi 4 Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin 
halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları bulunmaktadır. 

Orta 3 Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere 
gerek duyulmaktadır. 

İyi Değil 2 Proje önerisi, ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli 
eksiklikler bulunmaktadır. 

Yetersiz 1 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler / 
zayıflıklar söz konusudur. 

 


