TÜRK PEDİATRİ KURUMU BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve
toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirme Formu’na
http://www.turkpediatri.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

1. PROJE ÖZETİ
Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet
(summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin:
i. Amacı,
ii. Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
iii. Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
iv. Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği
hususlarında ayrı paragraflar halinde kısa ve net cümlelerle bilgi verici nitelikte olmalıdır.
Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir şekilde seçilerek özet sayfasının sonundaki
ilgili bölümde ayrıca belirtilmelidir.
Proje Başlığı :
Proje Özeti

Anahtar Kelimeler:

Project Title :
Project Summary

Keywords:

2. AMAÇ VE HEDEFLER
Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin,
ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

3.

ÖZGÜN DEĞER

Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir
çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda
bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

4.

YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak
(gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede
öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır.
Projede ilerleme kaydedilememesi durumunda alternatif yöntem(ler) de belirlenerek açık bir şekilde ifade edilmelidir.

5.

PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI
5.1 PROJE EKİBİ
Adı

Soyadı

Kurum

İletişim

5.2
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN PROJELERİ (TÜBİTAK, DPT, BAP) (*)
Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

Başlama-Bitiş Tarihi

Destek Miktarı (TL)

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN SON 5 YILDA YAPTIĞI YAYINLAR (*)
Yazar(lar)

Makale Başlığı

Dergi

Cilt/Sayı/Sayfa

Tarih

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

6.

YAYGIN ETKİ
PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen bilimsel/akademik, yaygın etkilerin ve
yeni projeler oluşturulması için neler yapılabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği
kısa ve net cümlelerle aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.
PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU
Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler

7- Çalışmanın Türk Pediatri Kurumu tarafından desteklendiğinin belirtilmesi.
Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde Türk Pediatri Kurumu tarafından desteklendiğinin belirtilmesi gerekir.

Adı ‐Soyadı
Proje Yürütücüsü veya yürütücüleri

Proje yürütücü veya yardımcıları

8‐ Etik kurul onay numarasının belirtilmesi

İmza

