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Projenin Başlığı 

Proje Yürütücüsü 

Projenin Süresi 

Projenin Bütçesi 

Bu form, proje önerisinin nesnel bir değerlendirmenin yapılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
değerlendirmeden elde edilen bilgiler, projenin desteklenmesine karar vermek için komisyona fikir 
oluşturacaktır.  

Proje önerisini değerlendirmeniz için, aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Sizden bu maddeleri, proje önerisinin 
sahip olduğu özelliğe göre “1” ile “5”e artan aralıkta değerlendirmeniz beklenmektedir.  

“1” projenin o özelliğe en az düzeyde sahip olduğunu gösterirken, “5” o özelliğe tam olarak sahip 
olduğunu gösterir. 

(Lütfen ilgili kutuyu “X” ile işaretleyiniz.) 1 2 3 4 5 
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1- Projenin amacı ve hedefleri açık bir şekilde belirtilmiş midir?

2- Projenin amacı bilimsel bakımdan yeterli midir?

3- Projenin kuramsal temeli yeterli düzeyde ayrıntılı mıdır?

4- Yeterli literatür araştırması yapılmış mıdır?
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 5- Projenin araştırma yöntemi amacı ile tutarlı mıdır?

6- Veri toplama yolları ve araçları (varsa geliştirilme süreçleri)
belirtilmiş midir?

7- Veri analizi teknikleri amaca uygun belirlenmiş midir?
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8- Yöntem, kuram veya ortaya koyacağı bilgi açısından bilimsel ya
da teknolojik bir yenilik getirmekte midir?

9- Yayın, patent, ödül, kitap, yarışma derecesi, bildiri ile tescil
edilecek çıktılar elde etme potansiyeli var mıdır?

10- Projenin konusu yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna
bilimsel çözüm getirmekte midir?

11- Proje kapsamında elde edilecek bulgularla yeni projelere
düşünsel kaynak oluşturma potansiyeli var mıdır?
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12- İş paketleri ve çalışma takviminde yer alan işler ve iş süreleri
proje araştırma yönetimi ile uyumlu ve gerçekçi midir?

13- Proje ekibinin proje konusunda yayınları var mıdır?

14- Proje ekibi, projenin gerektirdiği sayıda elemandan oluşmakta
mıdır?

15- Proje ekibi, proje konusuna uygun bilim alanlarından oluşmakta
mıdır?

16- Proje ekibine ait görevler, gerekçeleriyle açıklanmış mıdır?

17- Sorunla karşılaşılması durumunda alternatif B planı önerilmiş
midir?
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18- Önerilen bütçe gerçekçi midir?

19- Bütçe gerekçeleri yöntemle ilişkilendirilerek açıkça yazılmış
mıdır?

20- İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma
uygun mudur?

Projenin “Amaç ve Literatür” kısmıyla ilgili (varsa) diğer görüş ve önerileriniz. 

Projenin “Yöntem” kısmıyla ilgili (varsa) diğer görüş ve önerileriniz. 

Projenin “Özgün Değer ve Yaygın Etki” kısmıyla ilgili (varsa) diğer görüş ve 
önerileriniz. 

Projenin “Proje Ekibi ve Yapılabilirlik” kısmıyla ilgili (varsa) diğer görüş ve 
önerileriniz. 

Projenin “Bütçe ve Süre” kısmıyla ilgili (varsa) diğer görüş ve önerileriniz. 
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Değerlendirmeyi Yapan Hakemin 
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