
Araştırma Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB)

Proje Değerlendirme Kriterleri ve 
Puanlama



Puanlama Seviyeleri

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

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

3 –Orta (C1,C2) Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır.Öneride
iyileştirmelere gerek bulunmaktadır.

2 – İyi Değil (D) Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. 
Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır.

1 –Yetersiz (E) Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi 
eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.



Değerlendirme Kriterleri

Araştırma
Hızlı Destek 

Başlangıç Ar‐Ge
(1001, 1002, 3001)

Kariyer
(3501)

Öncelikli
Alanlar
(1003)

Ulusal Yeni 
Fikirler
(1005)

Kamu Ar‐Ge
(1007)

UBAP
(1011)

1 Özgün Değer Özgün Değer Özgün Değer Yenilikçi Yönü Ar‐Ge Niteliği Özgün Değer

2 Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem

3

Proje Yönetimi, Ekip 
ve Araştırma 
Olanakları

Proje Yönetimi, Ekip 
ve Araştırma 
Olanakları

Proje Yönetimi, Ekip 
ve Araştırma 
Olanakları

Projenin 
Gerçekleşme Düzeyi, 
Proje Yönetimi, Ekip 

ve Araştırma 
Olanakları

Proje Yönetimi, Ekip 
ve Araştırma 
Olanakları

Proje Yönetimi, Ekip 
ve Araştırma 
Olanakları

4
Yaygın Etki Kariyer Geliştirme 

Potansiyeli ve Yaygın 
Etkisi

Yaygın Etki Ulusal Kazanım ve 
Yaygın Etki

Bütçenin 
Uygunluğu

Bilimsel İşbirliğinin 
Önemi ve Yaygın 

Etkisi

5
Çağrı Programı 

Amaç Ve Hedeflerine 
Katkısı



Kriter Açıklamaları: Özgün Değer

Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya
problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya
problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler
sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ınametodolojik / kavramsal
/ kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?



Kriter Açıklamaları: Yöntem

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre
atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen
amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?



Kriter Açıklamaları: Projenin Gerçekleşme Düzeyi, 
Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları (1/2)

Önerilen proje konusu ile ilgili ön/önceki çalışmalar ve sonuçlanmış veya
yürürlükte olan benzer projeler ekibin bu projeyi gerçekleştirebileceğine
ilişkin ne ölçüde kanıtlar/veriler ortaya koymaktadır?

Projede öngörülen iş‐zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin
önem derecesi ve başarı ölçütleri ne düzeyde uygulanabilir, ölçülebilir ve
izlenebilirdir?

Proje ekibinin (birden fazla disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin)
işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve
uygulanabilir şekilde planlanmıştır?

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle
karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne ölçüde gerçekçi
ve uygulanabilirdir?



Kriter Açıklamaları: Projenin Gerçekleşme Düzeyi, 
Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları (2/2)

Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında
nitelik ve nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur; iş ve görev
dağılımı, kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak ne ölçüde
doğru planlanmıştır?

Proje ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa), ülkemizdeki
araştırmacıların yetkinliğinin yetersiz kaldığı konularda proje çalışmalarına
katkı sağlayacak nitelikte midir? Yurt dışı araştırmacının yurt içindeki
çalışma programının süresi ve sıklığı gerçekçi midir?

Projenin yürütüleceği kuruluş(lar) projenin yürütülmesi için gerekli altyapı
ve ekipmana (laboratuvar, araç, makine‐teçhizat vb.) ne ölçüde sahiptir?



Kriter Açıklamaları: Yaygın Etki

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik
yayın, patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması,
araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji
alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme
potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili
alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü
arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve
yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?



Kriter Açıklamaları: Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve 
Yaygın Etkisi

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni
yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik
yayın, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji
alanlarında kullanılabilme, patent/tescil v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde
edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?



Kriter Açıklamaları: Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine 
Katkısı

Proje çıktı ve sonuçları, ilgili çağrı programı amaç ve hedeflerine ne ölçüde
katkı sağlayacaktır?



Kriter Açıklamaları: Yenilikçi Yönü

Proje önerisinin, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik dışa
bağımlılığımızı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak ulusal /
uluslararası yeni bir ürün / süreç / yöntem/model geliştirme niteliği ne
düzeydedir?

Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası
patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda
örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.

(Örneğin: http://www.tpe.gov.tr, http://tr.espacenet.com, http://www.epo.org)



Kriter Açıklamaları: Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki

Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları
çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını
azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden bilimsel/akademik,
ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni projeler
oluşturulması gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne
düzeydedir?

Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili
paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik
öngörülen faaliyetler ne ölçüde uygun ve yeterlidir?



Kriter Açıklamaları: Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve 
Yaygın Etkisi

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik
çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?

Uluslararası alanda Türkiye’nin rol almasına ve/veya AB ve uluslararası
normlara uyulmasına ve/veya milli kültür/ürünlerin tanıtılmasına ne
düzeyde katkı sağlayacaktır?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik
yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması,
araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji
alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme
potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili
alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü
arttırma potansiyeli ne düzeydedir?


