
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği tarafından 

düzenlenen “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama 

Eğitim Etkinliği” üçüncü kez “THED-ERCİYES-2014” başlığı 

ile Erciyes Üniversitesi’nin Erciyes Dağı eteklerinde 

kurulmuş olan kampüsünde gerçekleştirildi. Erciyes 

Üniversitesi’nin katkıları ve Erciyes Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipliği ile düzenlenen kursta 41 

katılımcı eğitim aldılar. 

TÜBİTAK-BİDEP-2237 programı (2014-3.Dönem) desteği ile 

gerçekleştirilmiş olan kurs Erciyes Üniversitesi GENKÖK 

Genom ve Kök Hücre Merkezi eğitim salonlarında 

yapıldı. Etkinlikte kursiyerler 3 gün boyunca bilimsel proje 

hazırlanması konusunda bilgilendirildiler. 

Kayseri’de Üçüncü Kursumuzu Yaptık 

Açılış Konuşmaları  

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR ve 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Petek KORKUSUZ eğitim 

öncesi açılış konuşmaları yaptılar. Başkanımız ayrıca katılımcılara derneğimizin 

tanıtımını yaptı. 
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Eğitimin birinci gününde kursiyerlere çeşitli TÜBİTAK 

projeleri tanıtıldı. Bu tanıtım sonunda her katılımcı kendi 

başvuracağı proje türüyle ilgili detaylı bilgi edinmiş 

oldu.  

 

TÜBİTAK-ARDEP Proje Türleri Tanıtıldı 

Kursiyerlere bilimsel bir araştırmanın planlanmasında 

neler yapılması gerektiği bilgisi verilerek, proje yazımına 

başlamadan önce araştırmanın doğru planlanmasının 

önemi vurgulandı. Bu derslerde literatür araştırması, 

araştırma fikrinin oluşturulması, hipotezin kurulması, 

araştırma ekibinin belirlenmesi, kullanılacak 

yöntemlerin seçimi ve gerekli izinlerin alınması 

konularında anlatımlar yapıldı. 

 

 

Bilimsel Araştırma Planlamanın  
Temel Öğeleri Anlatıldı  Keyifli bir kurs dönemi geçirdik. 

Konuları sıkılmadan keyifle 

dinledik. Soru-cevap şeklindeki 

tartışmalar çok efektifti. 

Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. 

Proje örnekleri üstünde daha 

fazla çalışılmasının daha etkili 

olacağını düşünüyorum. 

Eğitimi veren öğretim üyelerinin 

herbirinin bilimsel anlamda 

yetkinliği, eğitici olarak başarısı, 

özverisi, arzusu, heyecanı aynı 

zamanda candan ve alçak 

gönüllü yaklaşımı son derece 

dikkat çekiciydi. Kurstan eminim 

ki birikim düzeyine paralel 

olarak her bir katılımcı faydalar 

sağladı. Kendi adıma çok yararlı 

ve keyifli bir 3 gün geçirdim. 

Eğitime katılan bir doktora 

öğrencisi olarak içtenlikle 

düzenlediğiniz, her bir ayrıntısı 

düşünülmüş bu güzel eğitim 

süreci için çok teşekkür ederim. 

Henüz yolun başında bir 

öğrenci olarak paylaştığınız 

bütün tecrübeleriniz, akademik 

hayatımda beni daha başarılı 

kılacaktır. Aynı zamanda böyle 

bir kursun THED bünyesinde 

hazırlanmış olması, Derneğin 

aktif desteği gerçekten histoloji 

ve embriyoloji ailesi olarak birlik 

ve bütünlüğümüzün bir 

göstergesi olarak umut verici. 

İçten teşekkür ve saygılarımla.  
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Proje Önerisinin Bölümleri Tanıtıldı 

Kursiyerler ikinci gün derslerinde önce proje önerisinin 

bölümleri hakkında bilgi sahibi oldular. Daha sonra 

her bölüm tek tek ele alınarak yazılmasında dikkat 

edilecek noktalar kursiyerler anlatıldı. 

 

 

 

 

Yoğun eğitim programıyla geçen ikinci günün 

sonunda proje önerisinin tüm bölümlerinin yazılması 

hakkında bilgi edinen kursiyerler, bu bilgilerini 

eğitimcilerin kendi deneyimlerinden verdikleri 

örneklerle pekiştirdiler. 

Sürecin planlanması ve uygulanması 

oldukça güzeldi. Hem TÜBİTAK hem 

de diğer proje önerilerimiz için 

oldukça faydalı olacak diye 

düşünüyorum. Uygulamada 

kullanılacak olan projenin önceden 

bizlere de gönderilmesinin sürece 

katılımımızı kolaylaştıracağını 

düşünüyorum. 

Araştırma projesi yazma ya da 

hazırlama  konusunda her nekadar 

bilgimizin olduğunu düşünsek de bu 

kursla pek çok eksiğimiz olduğunu 

farkettik. 

Her zaman projelerim var ama 

projeleri yazıya dökme ve doğru 

anlatım yapmak hep zor gelmiştir. 

Sizler zor olan projeleri yazıya dökme 

noktasında bizlere aydınlatıcı bilgiler 

verdiniz. Çok keyifli ve samimi bir 

ortamda bizlere eğitim verdiniz. 

Proje hazırlama konusunda 

sağladığınız değerli katkılarınızdan 

dolayı çok teşekkür ederim. 

Samimiyetiniz ve kendi aranızda 

uyumunuz, pozitif enerjiniz harika, 

oldukça verimliydi. 

Tahminlerimden çok daha faydalı bir 

kurs oldu. Kursun sonunda çalışma 

fikir önerileri istenebilir, bu önerilerin 

özgünlüğü tartışılabilir ve özgün bir 

fikir üzerinden bir proje hazırlama 

örneği yapılabilir. 
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Örnek Projeler Tartışıldı 

Etkinliğin son gününde kursiyerlere ait proje örnekleri 

üzerinde çalışılarak projelerin doğru ve yanlış yönleri 

belirlendi. Örnekler incelenirken nasıl düzeltilebileceği 

eğitimciler tarafından vurgulandı.  

Katılımcılara TÜBİTAK panel sistemi hakkında bilgi 

verilerek proje önerilerinin değerlendirme aşamaları 

anlatıldı. 

 

 

 

 

 

 

Proje hazırlama sürecinde gerçekten 

çok faydalanacağım bilgiler 

edindim. Proje hazırlama sürecinin 

zorluklarını ve önemini daha iyi 

anlamamı sağladı. Daha uzun süreli 

bir eğitim olmasını da tercih ederdim. 

Bir biyokimyacı olarak alanımda da 

böyle bir eğitim olmasını isterim.  

Düzenlenen proje yazma eğitiminin, 

proje yazmaya başlayabilmek için 

sebep olduğunu düşünüyorum. Bu 

konudaki korkularım endişelerim 

azaldı. Bu proje yazma eğitiminin 2 

aşamalı olmasını çok isterdim. İlk 

aşamadan 3-4 ay sonra katılımcıların 

projeleri hakkında konuşulabilen bir 

aşama daha olmasının faydalı 

olacağını düşünüyorum. Tüm 

emekleriniz için teşekkür ediyorum. 

Sıcak, samimi ve alçak gönüllü 

hocalarıma öncelikle teşekkür 

ediyorum. Benim açımdan hem 

bilgilerimi, hem de çalışmamı anlaşılır 

olarak nasıl ifade edeceğimi 

gördüğüm, sadece bilginin yeterli 

olmadığını farkettiğim bir kurs oldu. 

Kurs esnasında son güne bırakılan 

bölümün diğer 2 gün içerisine 

dağıtılırsa daha etkili olabileceğini 

düşünüyorum.  

Yazmakta olduğum TÜBİTAK projeme 

teknik açıdan faydalı olduğunu 

düşünüyorum. Ayrıca yazım 

aşamasındaki projemdeki 

eksikliklerimi de faydalı bir bakış 

açısıyla değerlendirmeme olanak 

sağladı. Daha fazla proje örneği 

görmeyi arzu ederdim ancak proje 

örneklerinin değerlendirilmesindeki 

yorumları oldukça beğendim. 
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Toplantı salonunun dinlenme bölümünde katılımcılar 

ve eğitimciler çay ve kahve eşliğinde fikir alışverişinde 

bulundular. Destek kapsamında sunulan öğlen 

yemekleri de aynı alanda kursiyerlere dağıtıldı. 

 

 

 

 

Dinlenme Aralarında Katılımcılar 
Tanışma Fırsatı Buldu 

Sayın hocalarımın zahmet edip 

geldikleri ve bize deneyimlerini 

aktardıklarından dolayı çok 

müteşekkiriz. Bu aktarılan 

deneyimlerin bizim açımızdan çok 

faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu 

bilgilerimizi bizden daha deneyimsiz 

arkadaşlarımızla da paylaşıp, 

başarıya ulaşmaya çalışacağız.  

Eğitim sırasında proje başvurularımızın 

başarıya ulaşmasında ciddi katkıları 

olacağını düşündüğüm çok sayıda 

pratik bilgi sahibi oldum. Kursun en 

faydalı bölümlerinden birisi de son 

gün gerçekleştirilen, mevcut projeler 

üzerinde yapılan tartışmalardı. Bizimle 

projelerini paylaşan arkadaşlara da 

çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten bilmediğim pek çok şeyi 

öğrendiğimi düşünüyorum. Ben 

doktora tez dönemindeyim. Bu 

dönemde bu kursa katıldığım için 

çok şanslıyım.  

Daha önce böyle bir kursa 

katılmamış biri olarak hafta 

sonumuzu bu kursla 

değerlendirmekte biraz 

düşünmüştüm. Ama şimdi ne kadar 

faydalandığımı düşününce biraz 

utanıyorum!! Her zaman kafamızda 

TÜBİTAK ve oradaki işleyiş, 

değerlendirme bir soru işaretiydi. 

Şimdi herşey daha netleşti. İyi ki bu 

kursa katılmışım diyorum. 
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Eğitim etkinliği sonunda katılımcılara sertifikaları 

eğitimciler tarafından dağıtıldı 

 

 

Kursiyerler Eğitim Sonunda            

Sertifikalarını Aldılar 

 

Prof. Dr. Necdet DEMİR, Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM, 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN, Prof. Dr. Petek KORKUSUZ, 

Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ, Prof. Dr. Özhan EYİGÖR 

 

THED Adına Etkinliğe 
Katılan Eğitimciler 

Abdulfettah Tümtürk 

Ahu Dudu Uyumaz 

Alime Selçuk Tosun 

Arzu Yay 

Ayça Lekesizcan 

Aylin Peker 

Ayşegül Burçin Yıldırım 

Birkan Yakan 

Cihan Çakır 

Demet Sönmez Türkay 

Demet Ünalan 

Deniz İrem Bulut 

Elham Bahador 

Ergül Ergen 

Fatma Bahar Sunay 

Feyzullah Koca 

Funda Bulut 

Handan Zincir 

İnayet Güntürk 

İnci Cevher 

Kadriye Bıyıklı 

Leyla Çimen 

Mehmet Caner Özer 

Mehmet Doğan 

Mehmet Köksal 

Muhittin Kaya 

Nurhan Altıparmak 

Nuri Çakır 

Öznur Tosun 

Pınar Tekinsoy Kartın 

Rabia Sert 

Ramin Hashemihesar 

Rukiye Yalap 

Seçil Çandır 

Sibel Seçkin Pehlivan 

Tuğba Topaloğlu 

Tuğrul Aslan 

Ülkü Bozoğlu 

Vesile Şenol 

Yasemin Öksüm 

Yeliz Sürme 

Eğitime Katılan Kursiyerler  


