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
ilişkilendirilmiştir.
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 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.
 Her bir iş paketinin hedefi, başarı ölçütü ve projenin başarısındaki önemi belirtilmiştir.
 Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve
izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilmiştir.
 İş paketleri bazında öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor,
liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara
ilişkin bilgi verilmiştir.
3.2. Risk Yönetimi
 Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler belirtilmiştir.
 Riskle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı)
belirtilmiştir.
 B planına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum ayrıntılandırılmıştır.
 Risk öngörülmeyen iş paketlerine yer verilmemiştir.
3.3. Araştırma Olanakları
 Projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman
belirtilmiştir.

 4. YAYGIN ETKİ
4.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler
 Projeye ilişkin çıktı öngörüleri nicel gösterge ve hedeflere dayandırılarak belirtilmiştir.
4.2. 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, fuar, proje pazarı vb.) planlanmıştır.
4.3. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler
 Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen etkiler, Proje Başvuru Sistemi
(PBS)’nde seçilen 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek
açıklanmıştır.
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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.

 TÜBİTAK PROJELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORU
Proje Çıktıları ve Etkileri
 Proje yürütücüsünün ARDEB tarafından desteklenen projelerinden elde ettiği çıktılar ARDEB Proje Takip
Sistemine (PTS) eklenmiştir ve günceldir.
 Proje yürütücüsünün ARDEB tarafından desteklenen projelerinden elde ettiği etkiler ARDEB Proje Takip
Sistemine (PTS) eklenmiştir ve günceldir.
Avrupa Birliği Çerçeve Programları Başvuru Durumu
 Proje yürütücüsünün Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında doğrudan Avrupa Komisyonuna yapmış
olduğu proje başvuru bilgileri eksiksiz olarak girilmiştir.

 ÖNCELİKLİ ALANLAR İLE UYUM
 Proje önerisine konu Ar-Ge faaliyetlerinin TÜBİTAK 2020 yılı çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan
konularının en az birinin kapsamına, ilgi konu(lar) için belirlenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi aralıklarında da yer
almak koşuluyla, girmesi durumunda proje önerisinin öncelikli alan konusu/konuları ile ilişkisi açıklanmış ve
projenin mevcut ve hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyeleri gerekçeleriyle birlikte belirtilmiştir.
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