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Proje önerisi yazmak 
•  Proje önerisi yazmak, 

belirli bir konu 
üzerinde konuşan 
kişilerle konuşmaktır 

•  …öykü anlatmaktır 
•  Yaptığınız çalışmanın 

öyküsü nedir? 
•  Öykünüzün net ve 

ilginç olup olmadığını 
anlamak için, önce 
baba annenize 
anlatın! 



Öykü meselesi… 

•  Kuramsal, yöntemsel 
ve görgül öyküler 

•  Biri temel, diğerleri 
destekleyici öyküler 

•  Öyküyü kime 
anlatıyorsun? 

•  Kapı kollayıcılar 
kimler? 



İyi bilimsel iş… 
•  Yıllar sonra da olsa, 

temel tezini bir cümleyle 
hatırladığımız iştir 

•  Bu nedenle, çalışmanın 
temel tezini ifade eden 
akılda kalıcı terimler 
kullanmalı 

•  İyi çalışma “ne olmuş 
bunu ben de yazarım” 
hissi uyandırır 

•  Kolay okunan zor 
yazılır 



Proje başvuru formu kurgusu 
1.  Başlık, Proje özeti ve 

anahtar sözcükler 
2.  Amaç ve hedefler 
3.  Konu, Kapsam ve 

Literatür Özeti 
4.  Özgün Değer 
5.  Yöntem 
6.  Proje Yönetimi, Ekip ve 

Araştırma Olanakları 
7.  Yaygın Etki 



1. Başlık, Özet ve Anahtar 
Sözcükler 

•  Başlık: Çalışmanın 
içeriğini yansıtmalı; 
ne çok kısa ve genel, 
ne de çok ayrıntılı ve 
uzun; ne fazla şirin, 
ne de fazla sıradan 
olmalı 

•  Özet: Çalışmanın 
amacını, yöntemini, 
ve katkısını içermeli 

•  Anahtar sözcükler: 
Hangi alanda çalışan 
hakemler tarafından 
değerlendirilmek ve 
kimler tarafından 
okunmak 
istiyorsunuz?  



Başlık örnekleri 
•  İş Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel 

Performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği 
•  Ulusal İş Sistemi ve Örgüt Ağları: Devlete Bağımlılık ve 

Merkez-Çevre İkiliğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi 
•  Örgüt ve Toplumsal Hareket Kuramları Açısından 

Türkiye’de Altın Madenciliği Alanındaki Çatışmaların 
İncelenmesi 

•  Türkiye’deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim 

 



Proje Özeti 
•  Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet projenin soyut bir 

tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin:  
•  Amacı,  
•  Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün 

değeri,  
•  Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,  
•  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 Özetinde En Çok 
Karşılaşılan Hatalar 

•  Çalışmanın özetinden çok, konunun anlam 
ve önemini belirten bir metin olması 

•  Çok genel ifadelerden ve kavram 
tanımlarından oluşması 

•  Klişelerle başlaması: 
–  “İnsanoğlu varolduğundan bu yana 

örgütlenme vardır” 
–  “Başdöndürücü hızla küreselleşen 

dünyamızda…”  





Yetersiz bir Özet’e örnek 
•  İş Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel Performansa Etkileri: 

Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği   
•  Özet 
•  Bu çalışmanın amacı, mekansal yakınlığı bulunan ve birbirleriyle ekonomik 

ve sosyal anlamda etkileşen örgütlerin oluşturduğu bir örgüt topluluğundaki 
iş kültürünü ve örgütler arası ilişki yapısının örgütsel performans üzerindeki 
etkilerini araştırmaktır. Çalışmada, kurumsal ve örgütsel ağ düzeneği 
yaklaşımlarından yararlanılarak, örgütsel performansı kurumsal süreçler ve 
ağ ilişkileriyle açıklayan bir kuramsal çerçeve oluşturulmakta ve bu 
kuramsal çerçeve Ankara Mobilyacılar Sitesi’ndeki örgüt topluluğundan elde 
edilen görgül veriler ışığında geliştirilmektedir. Böylece, bir yandan ilgili 
literatürdeki eksiklikleri gidermeye yönelik olarak uluslar arası literatüre 
kuramsal katkı sağlamayı, diğer yandan da bir endüstriyel bölgenin 
performans koşullarını araştırarak ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.  

•    
•  Anahtar Sözcükler: Kurumsal Kuram, Örgütsel Ağ, İş Kültürü, Örgütsel 

Performans, Endüstriyel Bölge  



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. 



Amaç ve Hedefler 

•  Amaç: Çalışmada 
yapmak istedikleriniz 

•  Hedefler: Bunları 
yaparak elde 
edeceğiniz çıktılar 

•  Özgün değer: Bu 
amaç ve hedeflere 
ulaşarak teori ve 
uygulamaya 
sağladığınız katkı  



İyi örnek 



Yetersiz örnek  



3. Konu, Kapsam ve Literatür 
Özeti 

•  Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, 
projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde 
ortaya konulmalı ve İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür 
taraması ve değerlendirilmesi yapılarak proje konusunun 
literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan 
sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. 
hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. 

•  Bu bölümde aslında istenen nedir? 
–  Literatürü eleştirel bir biçimde değerlendirmeniz (özetlemeniz 

değil) 
–  Projenizinin amaç ve hedeflerini literatürdeki boşlukla 

ilişkilendirmeni 



Konu, kapsam, soru, problem 
•  Araştırmanın yapılmasıyla 

cevaplanmaya çalışılan 
soru 
–  Ne, Kim, Nerede 

sorularından çok Nasıl, 
Neden, Niçin soruları  

•  Araştırmayı, konuyla ilgili 
literatürde konumlandırma 
–  Ilgili ve ilgili olmadığı 

tartışmalar, meseleler.  



Literatür Değerlendirmesi 
•  Literatür değerlendirmesi 

neden yapılır? 
•  Çalışmanın 

dolduracağı boşluğu 
göstermek için 

•  Ham bir literatür listesi 
değil, ilgili literatürün 
eleştirel analizi 

•  Bilgilendirici değil 
yönlendirici 

•  Genel, ayrıntılı ve dağınık 
olmamalı 



Literatür değerlendirmesi… 
•  Çalışmaların temel 

tezlerine/bulgularına 
değinmeli, tekrar 
etmemeli 

•  Ardı ardına 
çalışmalardan değil, 
yazındaki ortak 
temalardan gitmeli 

•  Güncel olmalı, 
gerektiğinde 
klasiklere değinmeli 



İçine düşülen yaygın hatalar 
•  Literatür değerlendirmeyi 

gereksiz yere uzatmak 
•  Temel kavramların, ilk 

kullanıldığı yerde ne 
anlamda kullanıldığını 
vermemek  

•  “Yazında boşluk” var ya 
da “daha önce böyle bir 
çalışma yapılmadı” 
diyerek çalışmayı 
gerekçelendirmek 





4. 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. 

•  “Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya 
konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde 
vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya 
kuramın yazına nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır.” 



Özgün değer 
•  Özgün değer: Araştırmanın 

amaç ve hedeflerine 
ulaşılarak literatüre sağlanan 
anlamlı katkı 

•  Katkı türleri: 
– Teoriye katkı    
– Yöntemsel katkı 
– Görgül katkı 
– Pratiğe katkı 

•  Ar-ge projeleri için geçerli 
katkı: Teoriye katkı 



Özgün Değer ve Teorik Çerçeve 

•  Çalışmanın teorik 
çerçevesi ve varsa 
hipotezleri bu 
bölümde verilmelidir 
(yöntem bölümünde 
değil) 

•  Teorik çerçeve temel 
değişkenlerin tanımını 
ve aralarındaki 
ilişkilerin tasvirini 
içermelidir. 



Teorik Katkı 
•  Hipotezler, teoriyi 

sağlayacağınız katkıları ifade 
eder 

•  Hipotezler: Değişkenler arası 
ilişkilerin yönünü gösteren 
ifadelerdir 

•  Bir hipotez, mevcut 
çalışmalara ve akıl yürütmeye 
dayanarak 
gerekçelendirildikten sonra 
ifade edilir 

•  Gerekçesiz hipotez, 
spekülasyondur  



Teorik Çerçeve 
– Model karmaşıksa 
şekil kullanın 

– Kavramları net 
tanımlayın 

– Aynı kavram için 
farklı terimler 
kullanmayın 

– Hipotezleri liste 
halinde vermeyin 

– Literatürle, önerilen 
model iç içe olmalı  







5. 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 öngürülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli 
olduğu ortaya konulmalıdır. 

•  Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak 
incelenmek üzere seçilen parametreler (değişkenler) 
sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken 
bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile 
kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır. 
Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak 
ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.  



Yöntem 
•  Araştırma sorusuna uygun 

araştırma yönteminin 
seçilmesi 
– Nicel, nitel ve karma 

yöntemler 
– Kesitsel, boylamsal, örnek 

olay analizleri 
– Keşifsel, tanımlayıcı, 

açıklayıcı araştırma 



Yöntem 

•  Bağımlı, bağımsız, biçimleyici ve kontrol 
değişkenleri sırasıyla işlemsel olarak 
tanımlanmalı 

•  Örnekleme yönteminin belirtilmesi 
•  Örnek özelliklerinin belirtilmesi 
•  Veri toplama yöntemleri (tarama, mülakat, 

gözlem, arşiv….) 



Yöntem 
•  Ölçek kullanılacaksa; 

kaynakları, geçerliliği ve 
güvenirliği, neden tercih 
edildiği belirtilmeli 

•  Soru kağıdı kullanılacaksa 
bir örneği ekte verilmeli 

•  Verilerin nasıl analiz 
edileceği belirtilmeli (çok 
değişkenli analiz, içerik 
analizi, söylem analizi, 
vaka analizi, vb..) 





Proje Yönetimi, Ekip ve 
Araştırma Olanakları 

•  Yönetim Düzeni: 
•  Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş 

paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir zaman 
diliminde gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler İş-Zaman 
Çizelgesi doldurularak verilmelidir. Her bir iş paketinde 
görev alacak personelin niteliği (yürütücu ̈, araştırmacı, 
danışman, bursiyer, yardımcı personel) belirtilmelidir.  

•  Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje 
çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş 
paketi olarak gösterilmemelidir. 

•  Literatür taraması ve kuramsal çerçeve ayrı bir iş paketi 
olarak gösterilmemelidir 





Proje ekibi 
•  Projeye, projenin 

gerektirdiği alanlarda 
uzmanlaşmış kişileri 
alınız 

•  Proje ekibini gereksiz 
yere geniş tutmayınız 

•  Veri toplama işlerini, dış 
hizmet alımı yerine, 
doktor adayları veya 
araştırma görevlileri 
aracılığıyla yürütünüz 







Başarı ölçütleri ve risk yönetimi 

•  Her bir iş paketi ile 
ilgili başarı ölçütlerinin 
belirlenmesi 

•  Bu iş paketinin 
projenin başarısındaki 
önemi (yüzde olarak) 

•  İş paketlerinin 
gerçekleştirilmesinde 
karşılaşılabilcek 
güçlükler ve B planları 







7. Yaygın Etki 
•  Projeden beklenen 

yaygın etki 
–  Bilimsel (makale, 

bildiri, kitap) 
–  Ekonomik/Ticari/

Sosyal (patent, eğitim, 
arşiv, fuar, çalıştay....) 

–  Araştırmacı 
yetiştirilmesi ve yeni 
projeler oluşturma (tez,  
yeni proje) 



Proje çıktılarının paylaşımı ve  
yayılımı 

•  Proje çıktılarının 
paydaşlarla 
paylaşılacağı toplantı, 
çalıştay, eğitim, web 
sitesi gibi faaliyetlerin 
düzenlenmesi 





Bütçe ve Gerekçesi 

•  Yapılacak harcamaların gerekçeleri açık 
bir biçimde yazılmalıdır 

•  Projeler, kurumların makine/teçhizat 
ihtiyaçlarını gideren araçlar değildir. Bu 
nedenle araştırma için gerekli olmayan 
alımlar yapılmamalıdır 

•  Gerekli olmadıkça veri toplama için hizmet 
alımı yoluna gidilmemelidir. 





Panellerde sıklıkla karşılaşılan 
sorunlar 

•  Projenin özgün değerinin olmaması ya da yeterli düzeyde 
açıklanmaması 

•  Literatürün eleştirel gözle taranmaması ve boşluğun 
belirginleştirilmemesi 

•  Önerilen bazı çalışmaların daha önce yapılmış olması 
•  Özensiz dil ve kurgu sorunu 
•  Proje ekibinin deneyimsiz olması 
•  Ekibin yeterli olmaması veya iyi seçilmemesi ya da gereksiz 

kalabalık olması 
•  Yöntemin detaylı verilmemesi 
•  İş paketlerinin yeterince ayrıntılandırılmaması 
•  Başarı ölçütlerinin ve B Planının özensiz hazırlanması 
•  Proje bütçesinin mantıklı gerekçelendirilmemesi ve altyapıya yönelik 

isteklerin olması 



Proje önerisinin hazırlık 
aşaması 

•  İdeal proje hazırlama süresi 3-6 aydır 
•  Proje metninin hazırlanması için yaklaşık 2 

ay ayırınız 
•  Proje önerisi taslağı başvurudan en az 1 

ay önce bitirilmeli ve revize edilmelidir 
•  Online proje başvurusundan önce tüm 

belgelerin hazır olmasına özen gösteriniz 
•  Gerektiğinde Etik Kurul Onay ve Yasal İzin 

Belgesi alınız. 
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Diğer konular 

– Yazım, biçim ve dil sorunlarını çözün 
– Fazla kısaltma kullanmaktan kaçının 
– Tekrardan kaçının 
– Sayfa sınırına uyun 
–  İnternetten alınan şekillerde yabancı dildeki 

terimleri Türkçeleştirin 
– Kaynakçayı kontrol edin 
– Kaynakça kısmını çok uzun tutmayın 

•  Çok referans makbul değildir 
•  Okuduğunuz kaynaklara referans verin! 



Diğer konular… 

•  İlk taslağa duygusal 
bağlılık geliştirmeyin, 
gerekiyorsa değiştirin 

•  Çalışmanızı 
güvendiğiniz 
meslektaşlarınıza 
okutun 
•  Maksat kibarlık değil 

yapıcı eleştiri 
•  Eleştiriler karşısında 

savunmaya geçmeyin 
  

•  Okuyucunun nerede 
kafasının karışacağını 
tahmin edin 

•  TÜBİTAK web 
sitesindeki proje 
örneklerini okuyun 

•  Reddedilen projenizi 
revize edip tekrar 
gönderiniz. 



Teşekkürler ve başarılar 


