
 

 

Projeniz daha önceki yıllarda sunulmuş olan bir HOPO/Eğitimin Yıldızları-HOPO Projesinin devamı 

niteliğinde midir? (Cevabını evet ise proje adını ve sunduğunuz yılı yazınız) 

Proje Yürütücüsünün 

Adı-Soyadı: 

Çalıştığı Okul/Kurum: 

Çalıştığı İlçe: 

GSM No: 

E-Posta Adresi: 

Branşı: 

 

Proje Bilgileri 

Proje Kategorisi: 

 

Projenin Adı: 

 

Projenin Amacı/Hedefleri:(Projenizle ulaşmak istediğiniz genel amaçlarınızı ve projenize özel belirlediğiniz 

hedefleri mümkün olması durumunda sayısal veriler kullanarak belirtiniz) 

 

Projenin Gerekçesi (Bu projeyi gerçekleştirmenize neden olan problem durumunu anlatınız. Varsa yapmış 

olduğunuz ihtiyaç analizi çalışmalarını yazınız.): 

 

Projenizin benzer diğer projelerden özgün/farklı olan taraflarını ve yenilikçi yönünü açıklayınız: 

 

Projenin Faaliyetlerini Açıklayınız (Aylık faaliyetler şeklinde tarih sırasına göre yazılmalıdır. Projenizde 

belirlediğiniz hedeflerle uyumlu faaliyetler yazınız.) : 

 

Projenin Hedef Kitlesi (Projenin kimlere hitap edeceğini, yararlanıcıların veya muhatapların tahmini sayısını 

ve özelliklerini ifade ediniz) : 

 

Projede İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar (Projenize katkı veren kişi ve kurumların adlarını, projede katkı 

verdikleri alanları ve projede üstlendikleri rolleri açık bir şekilde yazınız) : 

 



 

 

Projeniz bir ekip çalışması ise ekip çalışması yapıldığını ve ekipteki her bireyin projeye sunduğu 

katkıları açıkça yazınız.(En az 3 kişi yazılabilir. Kişi isimlerini, bu kişilerin rol ve sorumluluklarını detaylı 

biçimde yazınız.) 

 

Projenizin Sonuçlarını ve varsa Somut Çıktılarını Belirtiniz: 

 

Projenizin Amaçlarına Ulaşıp Ulaşmadığına Yönelik yaptığınız Değerlendirme Çalışmalarını yazınız 
(Projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi için uygulanacak ön-test, son-test, anket, gözlem raporu 

vs.) : 

 

 

 

 
Projenin Sürdürülebilirliği (Proje faaliyetleri sona erdikten sonra projenin etkisinin devam etmesi için ne gibi 

faaliyetler planlayıp, ne gibi önlemler aldığınızı yazınız.) : 

 

Projenin Yaygınlaştırılması (Projenizin ve proje faaliyetlerinizin bilinirliğinin artması ve proje sonuçlarınızın 

daha geniş kitlelere ulaşması için yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar yazılmalıdır.) : 

 

Projenin Süresi ve Uygulandığı Tarih Aralığı (Proje faaliyetleriniz toplam kaç ay sürmüştür. Proje 

faaliyetlerinin yürütüldüğü tarih aralığını ay/yıl şeklinde yazınız) : 

 

Projenin Tahmini Bütçesi (Bilgi amaçlı olarak istenmektedir. Sadece projede kullanılan bütçe ve bütçenin 

hangi kaynaktan sağlandığı yazılmalıdır) : 

 

Proje Özeti (Proje özeti müdürlüğümüz tarafından tanıtımlarda kullanılacağından lütfen özenli, tam cümleler 

kullanarak kısa ve anlaşılır bir özet yazınız. Proje özeti, tüm başvuru formundaki temel bilgileri en azından şu 
hususları içerecek şekilde yansıtmalıdır: projenin içeriği, projenin amaçları, hedef kitle profili, planlanan 

faaliyetlerin tanımı, beklenen sonuçların kısa bir açıklaması ve uzun vadedeki olası yararları.) :  
 

Projenin Ekleri (Doğruluk Beyanı, projeye ait faaliyet fotoğrafları, video, ortaklık protokolü, anket örneği,  vb. 

materyalleri ZİP dosya formatında yükleyiniz. Toplam boyut 50 MB’ı geçmemelidir) : 

 

 


