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GASTRONOMİK FİKİRLER MARATONU BAŞVURU FORMU 

 

A. BAŞVURU TÜRÜ 

  

o Bireysel ☐ 

o Takım ☐ 

 

B. PROJE SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER:  

(Takım başvurularında ilk olarak proje koordinatörü, ardından max. 4 kişiye kadar tüm takım 

üyelerinin bilgileri girilecektir.) 

1. Adı ve Soyadı: ……………………………….. 

2. Doğum Tarihi: ……..…/……………/………….. 

3. E-mail: ……………@………………….. 

4. Telefon: (………)……………………….. 

5. Eğitim düzeyi: 

Üniversite Son Sınıf Öğrencisi ☐ Lisans ☐ Yüksek Lisans ☐ Doktora  ☐ 

 

a. Üniversite adı: 

b. Fakülte /Enstitü: 

c. Bölüm: 

 

C. PROJE DETAYI  

 

1. Proje Adı: 

2. Proje Özeti: 

Proje Fikrinin Özgünlüğü ve Yenilikçiliği (20 Puan) 

1. Proje Amacı: (Max. 200 kelime) 
 

(Bu kısımda projenin hangi amaçla yazıldığı, proje sonunda ulaşılması istenen hedefin ne olduğu 
 belirtilmelidir.)

2. Projenin öncelikler ile olan ilişkisi: (Max. 200 kelime) 
 

(Bu kısımda projenin bağlantılı olduğu öncelik ile olan ilişkisi yazılmalıdır. Proje fikri, birden fazla 
önceliği içerecek şekilde hazırlanmış ise her bir öncelik ile olan ilişkisi açıklanacak biçimde 

 yazılmalıdır.)
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Proje Fikrinin Etki Yaratma Potansiyeli ve Sürdürülebilirliği (25 Puan) 

1. Fikrin yaratacağı katma değer (Max. 250 kelime) 
 

(Bu kısımda, proje fikrinin hangi yönü ile yenilik getireceği ve/veya hangi mevcut problemlere çözüm 
üreteceği; hangi yönleriyle, ne şekilde değer katacağına yönelik detaya yer verilmelidir.) 
 
2. Fikrin Balıkesir’e sağlayacağı rekabet avantajı: (Max. 250 kelime) 

 
(Bu kısımda, diğer şehirlerdeki gastronomi çalışmaları ile kıyaslandığında proje fikrinin hangi yönü 

 ile Balıkesir’i ön plana çıkaracağı ve fark yaratacağı detayına yer verilmelidir.)

3. Proje Fikrinin sürdürülebilirliği: (Max. 250 kelime) 
 

(Bu kısımda, proje fikrinin hayata geçirilmesinin ardından ne şekilde sürdürülebileceği 
 belirtilmelidir. )

 

Fikrin Hayata Geçirilebilir Olması (25 Puan) 

1. Fikrin Hayata Geçirilebilirliği (Max. 250 kelime) 
 

(Bu kısımda, proje fikrinin hayata geçirilmesinin önündeki engeller ve bunlara ait çözüm önerilerine 
ilişkin detaylar açıklanacaktır. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesine yönelik “atılması gereken 
adımlar” ve hangi kurumun sorumluluğunda olabileceği ve hangi kurumlarla ne şekilde işbirliği 
kurulabileceği de dâhil olacak şekilde “kurulabilecek işbirliklerinin” süreç planlamasına yer 
verilmelidir.) 
 
2. Fikir Problem veya İhtiyaca Nasıl Bir Çözüm Getiriyor? (Max. 250 kelime) 
 

 (Probleme nasıl çözüm bulduğunuzu açıkça belirtiniz. )

3. Ulusal ya da uluslararası çapta benzer bir fikrin varlığı (Max. 250 kelime) 
 

 (Bu kısımda, sektörde fikre benzer daha önce hayata geçirilmiş örneklerin detayına yer verilecektir.)

4. Fikrin hayata geçirilmesi için (varsa) daha önce yapılan çalışmalar (Max. 250 kelime) 
 
(Bu kısımda, fikre ait bir geçmişin ya da patentin olup olmadığı; bireysel olarak veya takım olarak 

 fikir üzerine denenmiş çalışmalara yer verilecektir.)
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Fikrin Hedef Kitleye Yönelik ve Kolaylaştırıcı Olması  (20 Puan) 

1. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Hitap Ettiği Kesim) (Max. 250 kelime) 
 

(Bu kısımda, proje fikrinin hangi kesime hitap ettiği ve daha sonra hitap eden kesim dışında kimlerin 
 faydalanabileceği tanımlanacaktır.)

2. Proje Fikrinde Hedef Grubun Seçilme Nedenleri (Max. 250 kelime) 
 
(Bu kısımda, proje fikri için seçilen hedef grubun neden seçildiği ve bu grupların ihtiyaç ve 
sorunlarını ayrıntılı biçimde tanımlayınız. Ayrıca, projenin belirtilen ihtiyaç ve sorunlara çözüm 

 bulmaya nasıl yardım edeceğini belirtiniz.)
3. Fikrin Kolaylaştırıcılığı (Max. 250 kelime) 
 
(Bu kısımda, fikrin sektördeki paydaşların hayatını hangi yönleriyle kolaylaştıracağı, ne gibi katkılar 
sunacağına dair açıklamalara yer verilmelidir.) 
 
4. Fikrin Sahiplenilmesi (Max. 250 kelime) 
 
(Bu kısımda, fikrin yerel, ulusal ve uluslararası boyutta sahiplenilmesini artırıcı unsurlara ait 

 detaylara yer verilecektir.)

 

Takım Çalışması (10 Puan) 

1. Proje fikir takımı bilgi ve tecrübesi (Max. 300 kelime) 
 

(Bu kısımda, proje takımında yer alan üyelerin hangi bilgi ve deneyimleri ile (sertifika, katıldıkları 
 eğitimler, proje tecrübesi vb.) katkı sağladığının detaylarına yer verilmelidir.)

 

 


