
Proje Yönetimi, 

Ekip ve Araştırma 
Olanakları,

Yaygın Etki



 Özgün değer

 Yöntem

 Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları

- Ekip/Kuruluş

-Altyapı/Ekipman/Ortam

-Yönetim

 Yaygın Etki

YAPILABİLİRLİK



 YÖNETİM DÜZENİ(İŞ- ZAMAN ÇİZELGESİ)

 BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

 RİSK YÖNETİMİ

 PROJE EKİBİ

 ARAŞTIRMA OLANAKLARI



 Ekip: Ekibin/yürütücü kuruluşun bilimsel ve mesleki yeterliliği, birikimi, proje 
gerçekleştirme  imkan ve tecrübeleri

 Altyapı/Ekipman/Ortam: Altyapı, ekipman, ortamın mevcut veya temin edilebilir 
olması

 Yönetimi: Projenin yönetimi, mevzuata uygunluğu, kaynak planlamasının iyi 
yapılmış olması, olumsuz durumlara karşı tedbirlerin bulunması



 Ekibin bilimsel ve mesleki yeterliliği, birikimi, proje tecrübeleri neler?

 Ekibin mevcut birikimi, bu projeyi gerçekleştirebileceğine ilişkin ne ölçüde 
kanıtlar/veriler ortaya koymaktadır?

 Proje ekibinin koordinasyonu ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olarak 
planlanmıştır? (İş-zaman çizelgesi)

 İş ve görev dağılımı kişilerin yetkinliklerine uygun olarak yapılmış mı?

 Proje ekibi nitelik ve nicelik yönünden bu iş paketlerini gerçekleştirebilecek 
niteliklere sahip mi?

 Yaşanacak olası aksilikler karşısında gerçekçi bir B planı var mı?

 (Varsa) yurtdışı araştırmacı, ülkemizdeki araştırmanın yetkinliğinin yetersiz kaldığı 
konularda proje ekibine gereken desteği verebilecek niteliklere sahip mi? Çalışma 
takvimi proje takvimiyle uyumlu mu?

 Projenin yürütüleceği kuruluş, projenin yürütülmesi için gereken altyapı ve 
ekipmana ne ölçüde sahip?



Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

 Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık 
derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

 Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 
alamazlar.

 Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya 
da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi 
gerekir. 



Yurtdışı Araştırmacı

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların
yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz
kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.

Bursiyer

(Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında)

 lisans

 lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)

 öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri"

 doktora sonrası araştırmacılar













Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde 
edilmesi öngörülen: 

çıktı(lar) 

etki(ler) 

bu çıktı ve etkilerin paylaşımına yönelik 
faaliyet(ler)/ürün(ler)/hizmet(ler)

yayılımına yönelik faaliyet(ler)/ürün(ler)/hizmet(ler)



Çıktı Türü Çıktı

Çıktının Elde Edilmesi 

Öngörülen Zaman Aralığı 

(*)

Bilimsel/Akademik Çıktılar

(Bildiri, Makale, Kitap Bölümü,

Kitap vb.):

Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar

(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı

Model, Üretim İzni, Tescil,

Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri

Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife

Konu Olan Eser, Spin-off/Start- up

Şirket vb.):

Araştırmacı Yetiştirilmesine

Yönelik Çıktılar (Yüksek

Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık

Tezleri):



Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi
öngörülen

 Toplumsal/kültürel etki,

 Akademik etki,

 Ekonomik etki,

 Ulusal Güvenlik etkisi



Etki Türü Etki
Etkinin Elde Edilmesi 

Öngörülen Zaman 

Toplumsal/Kültürel Etki: 

 Yaşam Kalitesine Katkı,

 Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı,

 Refah veya Eğitim Seviyesinin

İyileştirilmesine Katkı,

 Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir

Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb.

Akademik Etki: 

 Yeni Ar-Ge Kararları,

 Ulusal/Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri,

 Araştırmacı Sayısındaki ve Niteliğindeki 

Değişim,

 Üniversite- Sanayi İşbirliklerine Katkı vb.

Ekonomik Etki: 

 Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları,

 Küresel Pazar Öngörüleri,

 İstihdam Katkısı,

 Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal 

İkamesi, Yeni Firmaların Oluşumu, 

Yabancı Sermaye Yatırımının 

Tetiklenmesi vb.) 

Ulusal Güvenlik Etkisi:

 Siber güvenlik, 

 Enerji güvenliği, 

 Sınır güvenliği, 

 Ekonomik güvenlik vb.



Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, 

Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, 

Proje Pazarı vb.)

Paydaş / Olası Kullanıcılar Etkinliğin Zamanı ve Süresi


