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 . PROJE BAŞLIĞI 

 Başlık projeyi yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır 

• ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER 

 Konunun önemi, özgün değeri ve amacı kısaca yansıtılmalıdır 

 Araştırma ve deneysel yöntem, beklenen sonuç ve etkileri yazılmalıdır 

 İngilizce özet, Türkçe özetin birebir karşılığı olmalı ve İngilizce dil 

kurallarına uygun yazılmalıdır. 

• AMAÇ ve HEDEFLER 

 Projenin amacı veya amaçları ve erişilmek istenilen sonuçlar net olarak 

belirtilmelidir 

 Proje konusunun önemi vurgulanmalı ve amaç ile proje çıktıları 

ilişkilendirilmelidir 

 Çok uzun veya kısa olmamalıdır 

 

“Projenin bölümlerinde tekrardan kaçınınız. Projenin bir stratejisi ve kompozisyonunu 

olmasına özen gösteriniz” 

 
 

Proje Yazılması 



• KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ 

 Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya 

konulmalıdır 

 Gerekli literatür taramasıyla desteklenerek net olarak anlatılmalıdır 

 Amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır 

 Konuyla ilgili görsel materyallerden faydalanmalıdır 

 Gereksi kitabi bilgi verilmemelidir 

 Konu hakkında literatür özetlenmeli ve yapılacak çalışmanın katkısı son 

bölümde açıklanmalıdır 

 Güncel literatüre yer verilmeli, etki değeri yüksek dergilerden, önemli 

kitaplardan faydalanmalıdır 

 Literatür özeti ham liste şeklinde olmamalı ve kaynaklarla metin 

ilişkilendirilerek kaynak listesi verilmelidir.  

Konu, Kapsam ve Literatür Özeti 



 

• ÖZGÜN DEĞER 

 Projenin özgünlüğünün oluşturan hususlar net açıklanmalıdır 

 Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş ve alternatifler 

göz önüne alınmış olmalıdır 

 Projenin bilimsel ve teknolojik yönü çok iyi vurgulanmalıdır 

 

• YÖNTEM 

 Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir 

 Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen 

parametreler, uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyaller, yapılacak 

ölçümler ( ya da derlenecek veriler) ve kurulacak ilişkiler, ayrıntılı biçimde 

anlatılmalıdır 

 Disiplinler arası çalışmalarda iş paketleri uygun bir düzende sıralanmalı ve 

ilişkilendirilmelidir 

 Yapılacak ön analizler ve belirlenen yöntemler mutlaka anlatılmalıdır 

 Varsa ilgili görseller ile zenginleştirilmelidir. 



• PROJE YÖNETİMİ, EKİP ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

 Öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman 

olanakları belirtilmelidir. 

 Araştırma grubunun altyapısı, bilgi birikimi ve önerilen proje süresini 

aşabilecek ifade, vaat ve iş paketlerinden kaçınılmalıdır 

• BAŞARI ÖLÇÜTLERİ 

 Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam 

anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabiliceği ölçütlerle belirtilmelidir.  

 Bu ölçütler açık olarak sıralanmalıdır 

 Ölçütlerden her birinin önem derecesi açıklanmalıdır 

 Ölçütlerin tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı 

belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. 

 Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli öçlüde aksatan 

öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak “B 

Planı” mutlaka ana hatlarıyla açıklanmalıdır. 



• RİSK YÖNETİMİ 

• PROJE EKİBİ 

• PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ 

• MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

• BÜTÇE GEREKÇESİ 

 Bütçe gerekçesi oluştururken proje faaliyetleri ilişkisi 

gösterilmelidir. 

 Bütçenizin gerekçesi iyi açıklanmalı ve belgelendirilmelidir ( 

Proforma fatura KDV dahil yazılmalı ve kur değişimleri dikkate 

alınmalıdır) 

 Bütçe tablosu doğru şekilde KDV dahil fiyatlarla doldurulmalıdır 

 Eğer varsa destekleyen diğer kuruluş katkıları belirtilmeli ve onaylı 

destek mektubu eklenmelidir 

 



• YAYGIN ETKİ  VE ÇIKTILARIN PAYLAŞIMI 

 

 Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkısı, 

 Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli, 

 Sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği, 

 Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği 

 Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine 

katkısı 

 Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim 

insanı yetiştirilmesi ve yeni proje üretme potansiyeli 

 

  yeterince açıklanmalıdır 

Öneriler 



























İş-Zaman Çizelgesinin hazırlanması 



Başarı Ölçütleri Tablosu 
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PANELLERDE TESPİT EDİLEN DURUMLAR 

 
Projenin ( hipotez, kurgu, amaç) açık olmaması ve konun özgünlüğünün 
yeterince anlatılmaması 
  Literatürün iyi taranmamış olması ve çalışmanın literatürde hangi açığı 
kapatacağının vurgulanmaması 
Bir kısım literatür bilgisinin verilmemesi 
Önerilen bazı çalışmaların daha önce yapılmış olması 
Özensiz proje yazımı ve akıcı olmayan dil kullanımı 
Proje ekibinin deneyimsiz olduğu algısının oluşması  
Ekibin yeterli olmaması veya iyi seçilmemesi yada gereksi kalabalık 
olması 
Yöntemin detaylı verilmemesi ve gereksiz ayrıntıların verilmesi 
İş paketlerinin yeterince ortaya konulmaması 
Başarı ölçütlerinin tanımlanmaması ve B planın verilmemesi veya yetersiz 
olması 
Proje bütçesinin gerçekçi olmaması ve altyapıya yönelik isteklerin olması  

 



Faydalı Bilgiler –Ön Hazırlık 

 

 İdeal proje hazırlama süresi 3-6 ay olmalıdır 
Proje metinin hazırlanması için yaklaşık 6 haftalık bir süreye 
ihtiyaç vardır. 
Projenin yazımı başvuru tarihinden en az 1 ay önce bitirilmeli, 
proje ekibi öneriyi birkaç defa okumalıdır 
Proje yazımında akıcı, anlaşılır ve Türkçe kurallara uygun dil 
kullanılmalıdır 
Proje resim, grafik ve özet tablolar ile desteklenmelidir 
Proje içeriği iyi organize edilmelidir ve net ifadeler 
kullanılmalıdır 
Eksik veya aşırı bilgi vermekten kaçınılmalıdır 

 



Faydalı Bilgiler –Ön Hazırlık 

 Proje öneri konusu veya yöntemleri üzerine ön çalışma, 

makale, tebliğ, kurs vb. deneyimi varsa belirtilmelidir. 

 

Özellikle büyük bütçeli projeleri sunmadan önce bazı ön 

denemeler yapılmalı ve proje metninde verilmelidir 

 

Gerekli bilimsel potansiyele sahip bir ekip oluşturulmalı ve 

projeye katkı sağlayacak kişiler ekibe alınmalıdır. 

 

 



ÖNERİLER 

 Proje sunmak ve yürütmek eğitim ve tecrübe 
gerektirmektedir, önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle 
başlanmalıdır. 
 
Reddedilen projelerinizi ortak hakem raporu doğrultusunda 
revize edip tekrar gönderin ve asla duygusal davranmayın 
 



Fikriniz için doğru yere proje yazmalısınız 

 ÇAYDAG 

 EEEAG 

 KAMAG 

 MAG 

 SAVTAG 

 SBAG 

 SOBAG 

 KBAG/MFAG 

 TOVAG 



Literatürde  mevcut boşlukları 
tespit edip çözüm önerileri 
üzerinde düşünerek projenizi  
bu öneriler üzerine  
kurgulayınız. 
Literatüre katkı yapacağınıza emin 
olunuz 
 Hakemler için hazırlanan 
değerlendirme rehberini okuyunuz. 
Kendinizi hakemlerin yerine 
koyunuz 



Bir şekil, metinden daha fazla bilgi içerebileceği gibi görsel olarak da   
projenin iyi görünmesine yardımcı olur. 

Yazım ve imla hatalarını, 

anlam bozukluklarını 

önemseyiniz 

Projenin içeriğinin 

yanında şekline de önem 

veriniz. 



İnternet veya bir makaleden alınan şekillerin üzerinde  

yazılı olan İngilizce kelimelerin çoğunlukla hoş karşılanmadığını hatırlayınız.  

Başka makalelerden alınan şekillere referans veriniz. 



Proje konusu ile proje çalışanlarının  ve mevcut alt yapının 

örtüştüğünü ortaya koyunuz. 

Laboratuarınızda bulunan temel cihazların resimlerini koymak  yararlı 

olabilir.  

Darbeli Lazer Kaplama  
Sistemi(PLD) 



Etik değerlere önem veriniz. Başkalarının projelerinden, tezinden, 

makalelerinden veya internetten cümleleri kopya-yapıştır 

yapmayınız 



İş paketlerini gerçekçi yazınız. İş takvimine literatür  

taraması vb gibi yazmayınız 

Verdiğiniz literatürlerin prestijli dergilerde yayınlananlardan olmasına 

özen gösteriniz. 



 Bütçe vb gibi belirlenen kurallara mutlaka uyunuz. Bütçe  

 üst limiti gibi 

 Projeyi gerçekleştirmek için gereğinden uzun süre istemeyiniz 

 Uluslararası projelerde katkının ve katma değerin Türkiye tarafında 

olmasına özen gösteriniz. 

 Hakemlerin projenin iyi yönlerini bulmak için çaba  harcamalarını 

beklemeyiniz, konunun neden önemli olduğunu vurguladığınızdan 

emin olunuz.  

 Proje konusunun Üniversite, DPT, Avrupa gibi diğer kaynaklardan 
yararlanmak için daha önce yazılmadığından emin olunuz 

 

 



Projede gereksiz, ilgisiz ve abartılı ifadelere yer vermeyiniz. (İlgisi 

olmadığı halde proje başlığına nano… yazmak gibi) 

Projenin bütçesini gerçekçi yazınız. Satın alacağınız 

cihazların/kimyasalların proje için önemini ve gerekliliğini yeterince 

açıklayınız 

Projede PTİ veya öğrencileriniz için burs istediğiniz izlenimini vermeyiniz 

Projenin tamamını veya kısımlarını çok uzun yada çok kısa yazmayınız 



Projede özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirliğin  ne olduğunu açık 

olarak ifade ediniz 

Projenin özgün değerinin en önemli kısmı olduğunu unutmayınız. 

Özgün proje yazmak için iyi bir literatür taraması gerekliliğini 

hatırlayınız. 

Tüm kriterlerde (özgün değer, yaygın etki, yapılabilirliği) başarılı olmak 

zorunda olduğunuzu lütfen unutmayınız.  

Projenin B planını projenin hedefine başka bir yoldan ulaşılabilecek 

şekilde hazırlamaya öncelik veriniz. 



  
 
 
 
 

Proje Yazınız 

Proje yapmanın ilk basamağı projeyi yazmaktır 

Kendiniz, öğrencileriniz, üniversiteniz, ülkeniz ve insanlık için  

Projeyi değerlendiren hakemlerin 

sizler gibi akademisyenler yani 

sizler olduğunuzu unutmayınız. 
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