
 

 

 

 
 
 
 
 

İkinci Etkinliğimiz İzmir’de Yapıldı 
 

 
 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 
tarafından düzenlenen “Sağlık Bilimlerinde 
Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği” kurslarının 
ikincisi İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin katkıları ve 
Medicalpark İzmir Hastanesi’nin finansal 
desteği ile düzenlenen kursa 13 kursiyer 
katıldı. 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim 
hastanesi olan Medikalpark İzmir 
Hastanesi’nin ileri teknoloji ile donatılmış 
toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin 
ilk gününde kursiyerlere Türk Histoloji ve 

Embriyoloji Derneği tanıtıldı. Daha sonra 
kursiyerler TÜBİTAK-ARDEB projeleriyle ilgili 
bilgilendirildi. 

Bilimsel bir araştırmanın planlanması ve 
gerekli izinlerin alınması hakkında yapılan 
sunumlarda katılımcılar, proje yazımına 
hazırlık aşamasında yapılacaklar konusunda 
bilgilerini yenilediler. 
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Tüm kursiyerlerin katılımıyla dersler 
interaktif bir formatta gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

Eğitimin ikinci gününde yoğun bir program 
dahilinde kursiyerlere TÜBİTAK proje 
başvurusunda yapılacak işlemler anlatıldı. 
Başvuru formunun her bölümünün nasıl 
yazılması gerektiği vurgulandı.  

 

 

 

Bu kapsamda eğiticilerin kendi 
deneyimlerinden de verdikleri örneklerle, 
katılımcılar yapacakları proje başvurularını 
en doğru şekilde hazırlayabilme açısından 
bilgi birikimi edindiler. 

Proje yazımında, özet yazımının ve anahtar 
kelimelerin seçiminin önemi vurgulandıktan 
sonra, Konu ve Kapsam bölümlerinde 
projeyle ilgili hangi bilgilerin verilmesi 
gerektiği belirtildi.  
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Kursiyerler ikinci günün devamında proje 
bölümlerinden Özgün Değer ve Yöntemin 
yazılması hakkında bilgi aldılar.  

İkinci gün öğleden sonra derslerinde proje 
yönetiminin ve ekibinin belirlenmesi, iş 
paketlerinin hazırlanması, iş-zaman 
çizelgesinin doldurulması, başarı ölçütlerinin 
ve risk yönetiminin belirtilmesi konuları 
anlatıldı. 

 

 

 

 

 

 

Kursiyerler ve eğitimciler verilen dinlenme 
aralarında ve öğlen yemeklerinde 
birbirleriyle tanışma ve görüş alışverişinde 
bulunma fırsatı yakaladılar.  

 

Proje eğitiminin son gününde örnek projeler 
üzerinde değerlendirme yapıldı. Bir 
katılımcının daha önce yazdığı ve 
desteklenmemiş bir projesi örnek 
projelerden biri olarak seçildi. Bu projedeki 
yazılım ve/veya yaklaşım yanlışlıkları 
değerlendirilerek katılımcılara bilgi verildi. 
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Eğitim sonunda aralarında Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı çalışanlarının da 
bulunduğu kursiyerlere sertifikaları kurs 
koordinatörü Prof. Dr. A. Çevik TUFAN 
tarafından dağıtıldı. 

 

 

 

 

 

Kursiyerler sertifikalarını aldıktan sonra 
ileriki eğitimlerin şekillendirilmesine katkı 
sağlayacak olan geri bildirimlerini yaptılar.  

Geri bildirimlerden örnekler aşağıda 
paylaşılmıştır. 

 

“Kursun zaman planlaması çok güzel. İçerik bence 
tam kıvamında, ne fazla ne az. İnteraktif katılım 
sağlanması çok güzel. Çok keyifli bir eğitimdi.” 

 

 

“Bu tarz kursların ve eğitimlerin tüm eğitim veren 
hastanelerde ve üniversitelerde ders olarak 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bize vermiş 
olduğunuz destek için teşekkürler.” 

 

 

“İlk defa bilimsel düşünme sistematiği ve bilimsel 
planlama nasıl olmalı bunu yaşayarak öğrenme 
fırsatım oldu. Örneklemelerde klinik uygulamalara 
yönelik seçimler olsa daha rahat anlaşılabilirdi.” 
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“Yapmış olduğunuz sunumlarda örnek projelere 
daha çok yer vermeniz eğitim alanlara çok yararlı 
olacağına inanıyorum.” 

 

 

“Sonuç olarak çok faydalı bir eğitim oldu, 
farkındalığımızı arttırarak yolumuzu açtı.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Öncelikle özveriniz, sempatiniz ve empati çabanız 
için teşekkür ederim. Çok korkunç görünen bir süreci 
bize, olduğundan basit göstermeye çalışmadan, 
korkutucu gibi değil, ancak doğru yaklaşımlarla 
erişilebilir bir sonuç olarak tarif ettiniz. Artık 
TÜBİTAK projesi vermek erişilmez görünmüyor.” 

 

 

“Özellikle kursun sunumundaki interaktif yöntem, 
kursiyerlerin dikkatini toplamak açısından çok 
verimli olmuştur. Ekibin arasındaki samimiyeti ve 
hoşgörüyü kursiyerlere aktarabilmesi ayrıca dikkate 
değer bir konu olmuştur. Emekleriniz için 
teşekkürler.” 

 

 

 

                       

 

 

 

 
THED-İZMİR-2014   

Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği 
 



 

 

 

 

“Kariyerimin başında böyle bir eğitim almak çok 
önemliydi. Eğitim içeriği ve format çok akıcı ve 
yeterliydi. Sadece örneklerin genellikle temel 
bilimler üzerinden olması, kendim klinik uzmanı 
olduğumdan, bazen sıkıcıydı.” 

 

 

“Proje yazmaya hevesli ancak yolun çok başında 
olan biri olarak sizden öğrenmiş olduklarım ile farklı 
bir bakış açısı kazandım.” 

 

 

“Bu kurs benim için proje yazmanın temel kurallarını 
öğrenmem açısından çok faydalı oldu. Bunun 
yanısıra proje yazmanın gerekliliğini ve heyecanını 
hissettim.” 

 

“Sizlerin de dediği gibi artık eğitimden sonra proje 
yazmaya başlayacağız.” 

 

 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, İzmir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medicalpark 
İzmir Hastanesi’nin işbirliğiyle düzenlenen 
eğitim etkinliği sonunda, etkinlikte eğitimci 
olarak görev alan, dernek başkanımız Prof. 
Dr. Petek KORKUSUZ yöneticilere 
katkılarından dolayı teşekkür etti.  

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicalpark 
İzmir Hastanesi ve Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı yöneticileri Türk Histoloji ve 
Embriyoloji Derneği’ne ve kurs 
eğitimcilerine teşekkür ederek kendilerine 
plaket sundu. 

 

Etkinliğin kapanışında kursiyerler ve 
eğitimciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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THED adına etkinlikte görev alan eğitimciler: 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 

Hacettepe Üniversitesi 
 

Prof. Dr. Necdet DEMİR 
Akdeniz Üniversitesi 

 
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR 

Uludağ Üniversitesi 
 

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM 
Ege Üniversitesi 

 
 

 
 

 
 

Eğitime katılan kursiyerler: 
 

 

Emine ÖZÇINAR 
Hacer ÖNVURAL 

Gülfem ECE 

Murat EĞRİLMEZ 

Ayşe ÖZKUL 

Tayfun ADANIR 

Cem ERTAN 

Seçil EKİNCİ ÇİNİ 
Zeynep ELMAS 

Meral DÖLEK 

Bilal ÇAKMAK 

Şehrazat EVİRGEN 

Serdar ÖZDEMİR 
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