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Sağlık Bilimlerinde Bilimsel
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Koordinatör:
• Prof. Dr. A. Çevik
TUFAN

Eğitimciler:
• Prof. Dr. A. Çevik
TUFAN
• Prof. Dr. Petek
KORKUSUZ
• Prof. Dr. Necdet
DEMİR
• Prof. Dr. Özhan
EYİGÖR
• Prof. Dr. Gülperi
ÖKTEM

Danışmanlar:

Türk Histoloji ve
Embriyoloji Derneği
tarafından düzenlenen
Sağlık Bilimlerinde
Bilimsel Proje Hazırlama
Eğitimi Etkinliği’nin ilki 30
Mayıs-01 Haziran 2014
tarihleri arasında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Morfoloji Binası’nda
gerçekleştirildi.

Katılımcılar, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Kongresi’nden hemen sonra, üç gün boyunca,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı’nın, bu tür
organizasyonlar için çok uygun olan eğitim
salonunda eğitim aldılar.

Çoğunluğu THED üyesi
olan kursiyerler TÜBİTAKBİDEP-2237 Proje Eğitimi
Etkinliklerini Destekleme
Programı (2014-2.Dönem)
kapsamında desteklendi.

• Prof. Dr. Alp CAN
• Prof. Dr. H.Seda
VATANSEVER

TÜBİTAK Projeleri tanıtıldı ve bilimsel
araştırmanın planlanmasının temel öğeleri
anlatıldı
Sağlık bilimleri alanındaki
araştırmacıların bilimsel
araştırma konusu belirleme,
geliştirme ve proje hazırlama
potansiyel ve kültürlerine katkı
sağlama amacıyla düzenlenen
3 günlük eğitim, proje yürütme
ve değerlendirme deneyimi
olan akademisyenler
tarafından yürütüldü.
Katılımcılara öncelikle
TÜBİTAK-ARDEB projelerinin
tanıtımı yapıldı.Eğitimin ilk
gününde ayrıca proje
yazımına hazırlık aşamasında
yapılacak durum tespiti,
SWOT analizi, literatür

araştırması vb. konularda bilgi
verildi.
Eğitime bilimsel araştırmaların
planlanması konusunda
yapılacak işlemlerle ilgili
derslerle devam edildi.
Bu derslerde katılımcılar
araştırma fikrinin
oluşturulması, ekibin
belirlenmesi, gerekli etik kurul
izinlerinin alınması, yöntem
seçimi, ön çalışmalar ve güç
analizi konularında bilgi sahibi
oldular / bilgilerini
güncellediler.
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Proje başvurusunun her bölümünün
yazılması tek tek değerlendirildi
Başarılı proje
yazarı/yürütücüsü
yetiştirilmesine katkı
sağlamayı hedefleyen
eğitimin ikinci gününde
eğitimciler, TÜBİTAK
projelerinin başvuru
formunda yer alan tüm
bölümlerle ilgili olarak kurs

katılımcılarına bilgi
verdiler.
Derslerde proje
bölümlerinin yazım
ilkelerinin yanısıra,
eğitimciler kendi proje
deneyimlerinden de
örnekler verdiler.

Katılımcıların katkısıyla interaktif bir eğitim
gerçekleştirildi
Eğitim süresince, formal
dersler yerine kursiyerlerin
aktif katılımıyla
gerçekleşen, soru-cevap
komponenti daha fazla
olan bir yaklaşım tercih
edildi
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Eğiticiler tüm derslere katıldılar
Kurs eğiticileri tüm derslerde bulunarak zaman
zaman kendi deneyimlerinden eklemeler yaptılar,
anlatılan konuların pekiştirilmesinde yardımcı oldular.

Dinlenme aralarında kursiyerler tanışma
fırsatı buldular
Kurs boyunca dersler arasında verilen çay-kahve aralarında
kursiyerler birbirleriyle tanışıp görüş alışverişinde bulunma
fırsatı yakaladılar. Katılımcılara eğitimin her gününde öğlen
yemeği verilidi.
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Kursiyerlere TÜBİTAK Panel
Sistemi uygulamalı olarak
anlatıldı
Eğitimin son gününde iki örnek proje
tüm detayı ile incelendi. Eğiticiler
tarafından TÜBİTAK panellerinin
canlandırılması yapılarak yazılan
projelerin ne şekilde değerlendirildiği
bilgisi katılımcılara aktarıldı.

30 Kursiyer sertifikalarını aldılar
Eğitimin sonunda kursiyerlere sertifikaları
eğiticiler tarafından verildi.
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Katılımcılar kursla ilgili geri bildirimde bulundular
Eğitime katılan kursiyerler
günün sonunda kursla ilgili
geri bildirimlerini yaparak
kursun amaç ve hedeflerine
ulaşma başarısını
değerlendirip, ileride
düzenlenecek kursların
şekillendirilmesine katkıda
bulundular.
Kursiyerlerin geri
bildirimlerinden örnekler
aşağıda sunulmuştur.
**********************************************
Verdiğiniz eğitimle TÜBİTAK projesi
hazırlamanın yapılabilir olduğunu, dikkat
çektiğiniz noktalara gösterilecek özenle,
bizim de başarabileceğimize bizi
inandırdığınız için sonsuz teşekkürler
**********************************************
Özellikle dinamiği yüksek olan bu ekibe
çok teşekkür ediyorum. Kurs öncesinde
TÜBİTAK hakkında sahip olduğum önyargı
tamamen ortadan kalktı. Ancak bu kursun
uygulama kısmında daha detaylı
çalışabilmek isterdim. Sorularımızı, ara
verdiğimiz süreçlerde bile bıkmadan ve
usanmadan yanıtladığınız için tekrar
teşekkürler.
***********************************************
Düzenlediğiniz kurs, kursa gelmeden
önceki beklentilerimin çok çok üstündeydi.
Benim için çok faydalı olduğunu
düşünüyorum.
***********************************************
Açıkçası kursa katılıp katılmamakta çok
tereddütlüydüm. Sıkıcı ve durağan
olmasını beklerken, son derece interaktif
ve keyifli bir program oldu. Derslerin akış
sırası, süresi ve bütün hocalarımızın aynı
anda derse girmesi çok güzel
düşünülmüştü. Katılımcıları da dersin içine
çok iyi aldınız. Sizde olan bilgileri ve püf
noktalarını bizden sakınmadığınız ve
samimi bir şekilde bize aktardığınız için
teşekkürler.
***********************************************
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*************************************************************
Fikrimizi nasıl yapılandırmamız gerektiğini, TÜBİTAK’a
bunu nasıl kabul ettirebileceğimizi bu kurs sayesinde
gördüm. İlk kez panelist gözünden de olaya bakabilme
oldukça etkileyici oldu. Süper enerjinizle kursa renk
kattınız. Emeğinize sağlık.
*************************************************************
Sadece “TÜBİTAK projesi nasıl verilir?” sorusunun
cevabı değil, aynı zamanda bir bilim insanı nasıl
düşünmeli, nasıl yaklaşmalı, nasıl makale yazmalı,
nelere dikkat etmeli gibi birçok konuda fikir sahibi
oldum. Yoğun bir kongre programından sonra,
haftasonu değerli zamanınızı ve bilgilerinizi bizimle
paylaştığınız için teşekkür ederim.
*************************************************************
Etkinlik düzenleme kurulu, ekip olarak konuları tüm
detayları ile, çok uygun sunumlar ile bizlerle paylaştı.
Sorulara ayrılan zaman oldukça yeterliydi. Tüm eğitici
ekip tüm ders saatleri boyunca hepbirlikte bizlerleydi.
Bu eğitimin çok faydalı olacağını düşünüyorum ve
katkısı olan herkese tekrar teşekkür ediyorum.
*************************************************************
Programınız çok öğreticiydi. Hepinizin bizler için ne
kadar özveriyle, emek harcayarak hazırlandığınızı
görmek çok mutluluk vericiydi. Bu kursa katılamayan
arkadaşlarımız için tekrarının yapılmasını diliyorum.
Yazdığımız güzel projelerle karşınıza çıkabilmek
dileğiyle...
*************************************************************
Bence bu kursun amacına ulaşmış olduğunun güzel bir
göstergesi, “Evet ben proje başvurusu yapabilirim, şu
adımları takip etmem gerekiyor, şu program benim için
uygun, geriye tek kalan bir alanda yoğunlaşmam ve
fikir oluşturmam” hissiyatının içimizde oluşmasıdır.
Bende ve konuştuğum arkadaşlarımda bu güven
gelişmiş durumdadır. Teşekkür ediyorum.
*************************************************************
Kurstan çıkıp bu şekilde istekli olmak ayrı mutluluk
verici. Bu da tamamen sizin sayenizde.
*************************************************************
Kongre sonrasında düzenlenen bu kurs, uzun süredir
katıldığım en verimli kurstu. Tüm eğitimcilerin dinamik
bir şekilde tüm katılımcılara “proje hazırlamalıyım”
duygusu verdiğini düşünüyorum.
*************************************************************
Yer ve zaman yeterliydi. Aynı zamanda eğlenceli bir
kurs oldu. Belki örnekler biraz daha fazla olabilirdi.
***********************************************************
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*********************************************************
Sunumların çıktı olarak verilmesi çok iyi bir fikirdi.
Anında düşündüklerimizi yazma ve gelecekte
ihtiyaç duyduğumuzda dönüp bakma şansımız
olacak. Verdiğiniz bilgilerin yanında, etik
anlayışınız ve duruşlarınızı görmek, projemi
TÜBİTAK’a verdiğimde içimin daha rahat olmasına
sebep olacak. Son zamanlarda aldığım en faydalı
eğitimlerden biriydi.
*********************************************************
Bütün hocalarımızın sunumlar boyunca salonda
olması, samimi bir ortamda tecrübelerini
aktarmaları çok güzeldi. Umarım başka bir
eğitimde daha görüşme şansımız olur.
********************************************************
Kursun içeriği ve özellikle sunuluş biçimi oldukça
etkileyiciydi. Bu alanda yeni olduğum için proje
yazımı konusunda vermiş olduğunuz bu eğitimin
kariyerimi şekillendirmem için bana çok yararlı
olacağını düşünüyorum.
*********************************************************
Ekibiniz gerçekten çok başarılıydı. Bilgili oldukları
kadar da sempatik tavırlarıyla kendilerini dinlettiler.
Kurs içeriği bakımından yeterliydi. Kendi adıma
konuşmak gerekirse “ben heybemi doldurdum,
payıma düşeni aldım” diye düşünüyorum.
*********************************************************
Kurs ortamı ve imkanları gayet yeterliydi. Bütün
hocalarıma bu sıcak ortamı bize sağladığı için
teşekkür ediyorum.
*********************************************************
Kursun olumlu yönleri: Gerekli basamakların
detaylı olarak anlatılması; 2 farklı örnekte proje
yazımının tartışılması; katılımcı-eğitmen
arasındaki olumlu ilişki; soru sormanın teşvik
edilmesi; aralarda verilen yerinde ve yeterli
uzunlukta molalar; yeterli ve keyifli fiziksel ortam.
Kursun olumsuz yanları: Ders programının çok
yoğun olması ve slayt sayısının çok fazla olduğu
sunumlar; eğitmenlerin aynı anda konuşması ve
birbirine sıkça müdahalesi dikkat dağıtıcıydı;
sunumlar arasında ufak farklılıkların olması;
terimler ve akışın daha eşgüdümlü olması daha iyi
olabilirdi.
*********************************************************
Proje değerlendirmelerinde bir tane de kabul
edilen proje yorumlanabilirse, kursiyerlere daha
fazla katkısı olabilir.
*********************************************************
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*******************************************************
Kendi adıma çok faydalı bir eğitim olduğunu
söylemek isterim. Akademik bir yolun başında
olduğumdan, bundan sonra bana yol gösterecek
birçok ipucu aldım. Sizlerle tanışmak,
camiamızdaki bu kadar bilgili, bilgisini
paylaşmayı seven ve bundan sakınmayan,
değer veren ve değer verdiğini gösteren
hocalarımızla birkaç gün de olsa bir arada olmak
benim için paha biçilmez bir deneyim oldu.
*******************************************************
Doktora yeterliliğini alan bir doktora öğrencisi
olarak, kariyerime büyük katkı yapacağını
düşünüyorum. Teorik bilgilerin ardından
uygulamalı eğitimin verilmesinin kursa katkısının
olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu şekilde
devam edilmeli. Ortam oldukça güzeldi.
Yemekler hafifti :).
*******************************************************
İlk bu işe başlayandan, tecrübeli olan kişilere
kadar herkes için çok katkıları olduğunu
düşünüyorum. Hiç sıkıcı olmadan interaktif bir
program oldu. Bu program sadece proje yazma
konusunda bizi bilgilendirmedi, bizim ufkumuzu
da açtı.
*******************************************************
Sizin öğretme isteğiniz, bizim motivasyonumuzu
diri tuttu. Her bölümün ardından pratik yapmak
daha anlaşılır olabilirdi. Emek ve sabrınız için,
soruları cevaplamaktaki çabanız için çok
teşekkür ederiz.
*******************************************************
Kongre sonrası olmasına rağmen hiç sıkılmadan
yorulmadan sabah 9’dan akşam saatlerine kadar
dinledim. Monoton bir anlatımdan ziyade
eğlenceli bir havada sunumlar anlatıldı. Biz
katılımcıların da görüşleri alınarak hoca ve
öğrenci ilişkisinin de geliştirilmiş olduğunu
düşünüyorum. Bir sonraki kursa da katılmak
istediğimi belirtiyorum.
*******************************************************
Proje yazım kursundan oldukça faydalandım.
Yanlış bildiğim durumları farkettim.
Eğitimcilerimizin teorik dersler sırasında
yaptıkları eklemeler de konuların daha iyi
öğrenilmesini sağladı. Tüm eğitimcilerin tüm
derslerde bulunması çok iyiydi. Sorduğum
sorulara tatmin edici cevaplar aldım. Kurs çok yol
gösterici oldu.
*******************************************************
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TÜBİTAK-2237 programı
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Think about your article and ask yourself if
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