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Projenin Uygunluğu
• Projenin amaçlarının ve önceliklerinin Jean Monnet
Faaliyetlerine olan uyumu.
• Proje, akademik hayata katma değer katıyor mu?
• Proje; yeni metodolojileri, araçları ve teknolojileri içeriyor mu?
• Proje, Avrupa Birliği Çalışmaları’na katkıda bulunuyor mu?
• Proje, Avrupa Birliği Çalışmaları’nın kurum içinde ve dışında
görünürlülüğünü sağlıyor mu?

Projenin Uygunluğu
• Proje, öncelikli hedef gruplarını içeriyor mu?
• Daha önce Jean Monnet Faaliyetleri tarafından desteklenmeyen
kurumların ve akademisyenlerin projeleri öncelikli
desteklenmektedir.
• AB ile ilgili derslerin müfredatlarında olmadığı öğrencilere
(mühendislik ve tıp fakültesi) yönelik projelere öncelik
verilmektedir.
• AB ile ilgili önemi artan fakat müfredatta yer almayan konular
öncelikli desteklenmektedir.

Proje Tasarımının ve Uygulamanın
Kalitesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projenin amaçları, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki uyum.
Önerilen metodolojinin kalitesi.
Projenin hazırlık, uygulama, değerlendirme, takip aşamasının ve yaygınlaştırma
faaliyetlerinin kalitesi.
Faaliyet programının kalitesi
– Faaliyet programı net bir şekilde açıklanmış mı?
– Faaliyet programı gerçekçi mi?
– Faaliyet programı projenin hedefleri ile uyumlu mu?
Takip aşamasının kalitesi
–Faaliyetlerin ve projenin
Yaygın öğrenme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı?
Projenin finansal ve kalite kontrolleri içeriden ve dışarıdan yapılıyor mu?
Proje ekibinde yer alanların görev tanımları net bir şekilde yapılmış mı?

Proje Ekibinin Kalitesi
• Proje ekibinin çalışmalarının proje konusu ile ilgili olması.
• Proje ekibinin multidisipliner alanlarda çalışıyor olması,
uluslararası vizyon sahibi olmaları.
• Proje ekibinin yayınlarının ve verdikleri derslerin proje konusu
ile ilgili olması.

Etki ve Yaygınlaştırma
• Projenin uzun vadede bir perspektifi var mı? (Sürdürülebilirlik
ve çoğaltıcı etkisi, çoğaltıcı olarak rol alacak bir hedef kitlesi)
•Projenin etkisi sadece proje katılımcıları üzerinde değil, diğer
paydaşlar üzerinde de olmalı.
•Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri proje başlayınca hemen
başlamalıdır.
•Açık öğrenme kaynakları belirtilmelidir.
•İnternet sitesi, sosyal medya araçları, elektronik bülten, açık
eğitim kaynaklarının kullanılması, proje konusuyla ilgili seminer
ve çalıştayların düzenlenmesi.

Projenin Uygunluğu
•

•

•
•
•
•

Projemizin adı “The Protection of Geographical Indications
and Traditional Speciality Guaranteed in the European Union
Law”.
Projemiz değerlendirme sonucu 737 başvuru arasından 91
puan alarak desteklenen 147 projenin arasında yer almaktadır.
Projemiz İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk Jean Monnet
Modülüdür.
3 yıllık multidisipliner ve yenilikçi bir proje.
Proje kapsamında modül İTÜ’nin tüm son sınıf öğrencilerine
seçmeli ders olarak sunulacak.
Projenin hedef kitlesi Avrupa Birliği Çalışmaları konusunda
ders almayan öğrencilerdir.

Projenin Uygunluğu
• Coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürünler ile ilgili
dersler müfredatta yok ama konu Avrupa Birliği ve
dünyada güncel olan ve önemi her geçen gün artan
bir konu.
• Projede doktorasını son beş yıl içerisinde yapan
akademisyenler yer almaktadır.
• Projenin ihtiyaç analizi net bir şekilde yapılmıştır.

Proje Tasarımının ve Uygulamanın
Kalitesi
• Projede yer alan uluslararası işbirliğinin önemi.
• Projenin hazırlık, uygulama, değerlendirme ve
yaygınlaştırma faaliyetlerinin projede iyi bir şekilde
açıklanması.
• Projede yer alan çalışma ziyaretlerinin, seminerlerin
iyi açıklanmış olması.
• Hedef kitlenin öğrencilerle sınırlı olmayıp tüm
kamuoyunu ilgilendirmesi, hedef kitlenin net
tanımının yapılmış olması.

Proje Tasarımının ve Uygulamanın
Kalitesi
• Projede yer alan anket çalışmalarının ve kalite değerlendirme
unsurlarının açıklanması.
• Bütçenin yapılacak faaliyetlerle uyumlu olması.
• İstanbul Teknik Üniversitesi’nin alanında bilinen, ulusal ve
uluslar arası projeler alanında önemli bir üniversite olması.

Proje Koordinatörü: Dr. Didem Özgür (İTÜ Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi)
Proje Ekibinde Yer Alan Akademisyenler:
Prof. Dr. Tüzin Baycan (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü)
Prof. Dr. Beraat Özçelik (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
Doç. Dr. Levent Kırval (İTÜ Denizcilik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü)
Dr. Gail Elizabeth Evans (Londra Queen Mary Üniversitesi, Ticaret Hukuku
Çalışmaları Merkezi)

Proje Ekibinin Kalitesi
• Proje ekibinde farklı fakülteler ve üniversitelerden alanında
uzman akademisyenlerin yer almaktadır.
• Proje ekibinde alanında uzman yabancı bir akademisyen de
yer almaktadır.
• Proje ekibinde yer alan bazı akademisyenlerin uluslararası
projelerde deneyime sahip olması projeye katma değer
katmaktadır.

Etki ve Yaygınlaştırma
• Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri proje başladığında
hemen başlayacaktır.
• Proje kapsamında proje ile ilgili Türkçe ve İngilizce
İnternet Siteleri açılacak ve sitelerin düzenli olarak
güncellenmesi yapılacaktır.
• Proje ile ilgili Türçe ve İngilizce Sosyal Medya
Hesapları açılacak ve sosyal medya hesapları düzenli
olarak güncellenecek.
• Proje faaliyetlerini içeren üç ayda bir Türkçe ve
İngilizce elektronik bültenler hazırlanacak ve bu
bültenler ilgili kurumlara ve kişilere gönderilecektir.

Etki ve Yaygınlaştırma
• Proje kapsamında proje konusuyla ilgili etkinliklerin
(seminerler veya çalıştaylar) yapılacaktır.
• Proje süresince coğrafi işaretler ile ilgili ulusal ve uluslararası
yayınlar yayımlanacaktır.
• Proje konusuyla ilgili politika yapıcılarla işbirliği yapılacak,
proje faaliyetleri ve projenin sonuçları politika yapıcılarla
örneğin milletvekilleri ile paylaşılacaktır.

ÖNERİLER
ÖNERİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projenizin yazım ve hazırlık çalışmalarını son dakikaya asla bırakmayın.
Projenizin yazım aşamasını zamana yayın ve yazdıklarınızı devamlı okuyup kontrol
edin.
Hedef kitleniz net ve açık olsun.
Hedefleriniz ölçülebilir olmalı.
Projenin ihtiyaç analizi iyi yapılmış olmalıdır.
Projenin sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarına değil AB’nin ihtiyaçlarına da cevap
verebilecek nitelikte yenilikçi bir proje olması gerekmektedir.
Projeniz ikna edici olmalıdır. Mevcut durum analizi iyi yapılmalıdır. İyi literatür
çalışması mutlaka yapılmalıdır.
Proje ekibiniz proje konusunda ve alanında uzman kişilerden oluşmalıdır.
Projenizde oluşabilecek muhtemel riskler mutlaka belirtilmelidir. Örneğin proje
ekibinden bir kişi ayrılırsa yerine geçebilecek başka bir akademisyenin olduğu gibi.

ÖNERİLER
PROJE AMACINI YAZARKEN
• S (SPECIFIC) ÖZGÜL-BELİRLİ-ÖZEL
• M (MEASURABLE) ÖLÇÜLEBİLİR
• A (ACHIEVABLE) ULAŞILABİLİR-GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
• R (REALISTIC) GERÇEKÇİ-UYGUN
• T (TIME-BOUND) SÜRELİ

ÖNERİLER
• Projenizi göndermeden önce mutlaka başkalarına okutarak
görüşlerini almalısınız.
• Projenizde imla hataları, cümle düşüklükleri olmamalıdır.
• Projede tutarlılık olmalıdır.
• Faaliyetler amaca yönelik olmalıdır.
• Tekrara çok fazla yer vermeyerek, amacınızı net ve açık bir
şekilde ortaya koymalısınız.
• Üniversitenizin desteğini mutlaka başvuru aşamasında
almalısınız.

ÖNERİLER
•
•
•
•
•
•
•

Projenizde sürdürebilirlik olmalıdır.
Projenizde izleme ve değerlendirme mutlaka olmalıdır.
Sonucu ne olursa olsun başvuru yapmak bile bir başarı göstergesidir.
Yapılan hiçbir başvuru boşuna yapılan bir çalışma değildir.
Başvuru aşamasında cesaretli olup, başvurunuza zaman ayırmanız
gerekmektedir.
Proje yazmak proje yazma becerilerinizi geliştirmekte projeyi yazan kişiye
yeni tecrübeler kazandırmaktadır.
Proje konunuzla ilgili güncel gelişmeleri dikkate almalı konunuz ile ilgili
gelişmeleri projenize yansıtmanız gerekmektedir.
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