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Tanım

Türk Dil Kurumuna göre Yöntem; “Bilimde

belli bir sonuca erişmek için bir plana göre

izlenen yol, metot” şeklinde açıklanmaktadır.

Proje hazırlama tekniği açısında bakıldığında ise

kısaca “özgün değer çerçevesinde belirlediğiniz

amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanacağınız

ölçme ve değerlendirme araç ve metodlarını

içeren proje bölümü” olarak tarif edilebilir.



Yöntem kısmı neleri içermeli?

Projeyi sunduğunuz kurumun hedef ve bürokratik

temayülleri gereği farklı istekleri olabileceğini dikkate

almanız özellikle spesifik ihtiyaçların karşılanması

açısından önemlidir.



Ancak ülkemizde birçok kurumun TÜBİTAK formatında

proje taslağı sunması ve bazı kurumlarında TÜBİTAK

üzerinden projelerini değerlendirmeye alması söz

konusudur. Dolayısı ile TÜBİTAK proje formatı genel

geçerliliği olan proje hazırlama taslağı olarak

görülmektedir.





Projeyi sunan ekipten neler istenmektedir?

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri ilgili

literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak

açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya

ne kadar uygundur?



Projeyi değerlendirecek ekipten neler 

istenmektedir?

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri 

ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru 

olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere 

ulaşmaya ne kadar uygundur? 

Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi 

durumunda uygulanacak alternatif yöntemler (B planı) 

projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne 

ölçüde uygundur?



Projeyi değerlendirecek kişilerin sunduğunuz konu

hakkında bilgi ve deneyim sahibi kişilerden oluşacağı

unutulmamalıdır. Bu nedenle proje hazırlanırken ilgili

literatür ışığında eleştirel görüşler göz önünde

bulundurularak yazılmalıdır.



Yöntem kısmı yazılırken nelere 

dikkat edilmeli?

Projenin diğer bölümlerinde olduğu üzere yöntem kısmı da

oldukça açık ve anlaşılabilir dilde yazılmalıdır. O kadar ki,

proje metni konu ile ilgili olmayan bir kişi tarafından

uygulanmak istediğinde dahi soru işaretlerine yer

vermeyecek şekilde açık ve net, uygulamaya hazır olmalıdır.





Proje metninde anlaşılabilirlik önemli olduğundan

yazım kurallarına uyulmalıdır. Dilbilgisi ve cümle

düşüklüklerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.



Projenin tüm bölümlerinde olduğu üzere literatür

hakimiyeti ve bunun projeye yansıtılması özel öneme

sahiptir. Yeteri kadar literatür taraması yapılmadan

hazırlanan bir proje birçok türden eleştirilere açıktır.

Projenin ihtiyaç duyduğu ölçüde yeni literatüre yer

verilmelidir. Güncel literatür konu hakkında son

gelişmelerden haberdar olunmasını sağlar. Yeni

fikirlerin oluşması uygun yöntemlerin kullanılabilmesi

ancak yetkin literatür birikimi ile sağlanabilir.



Yöntem kısmı birden çok basamağı içereceğinden

giriş kısmında yapılacak işlemlerin kısaca

özetlenmesi ve birbiri ile bağlantılarının kurulması

anlaşılabilirlik açısında önemlidir. Gerekirse bunlar

maddelendirilerek veya alt başlıklar şeklinde

hazırlanarak ta sunulabilir.



Yöntem alt başlık ve işlemlerinde anlaşılabilirlik

açısında sıralama önemli ise alt başlık sıralarına

dikkat edilmelidir. En sonda olması gerekeni

önemli göründüğü için baş kısma almak konu

bütünlüğünü ve akıcılığını bozabilir.



Proje yöntem kısmında görülen ve en çok eleştirilen

konulardan birisi de uygun ölçme ve değerlendirme

metodunun kullanılmamasıdır. Uygun metodun detayları

ile sunulması proje hazırlığının yeterliğinin önemli bir

ölçüsü olarak görülmektedir. Amaç ve hedefleriniz ile

örtüşmeyen, gerekli ölçme ve değerlendirme işleminin

öngörülmediği proje önerileri değerlendirme sürecinde

başarısız olurlar.



Projenin anlaşılabilirliğini artırmanın en kolay ve mantıklı

yollarından birisi metin içerisinde uygun yerlerde

diyagram, şekil, resim ve haritalar gibi görsel unsurlar

kullanmaktır. Böylece hem panelist projeyi zorlanmadan

okuyabilir hem de zihninde hedeflediğimiz değişimler

daha rahat oluşur.

KNDy modeline göre 

“GnRH pulse 

generator” Fig.1 de 

hipotalamo-hipofizer-

gonadal eksen içinde

gösterilmektedir 

(Pinilla et al. 

2012’den modifiye 

edildi).









Projenizle ilgili değerlendirme kişi ve kuruluşlarını

iknada kullanabileceğiniz en güçlü argüman konu ile

ilgili ön denemeleriniz ve bunların proje hedeflerinizi

destekleyen sonuçlarına yer vermenizdir.



Projede yöntem kısmında çok eleştirilen kısımlardan

diğeri materyal veya deneklerin özellik ve sayı

açısından proje amaç ve yöntemi ile uygunluğunun

sağlanamamasıdır. İdeal örnek sayısı ilgili formül, tablo

ve programlar kullanılarak belirlenebilir.



Denemede kullanacağınız ölçme metodları,

cihaz özelliği ve tespit edebildiği eşik değerleri

açısından proje hedeflerinizdeki ihtiyaçlarınızı

karşılamalıdır.



Özellikle TÜBİTAK projelerinde “B planı” incelenen

kısımlardan birisidir. Projede olması muhtemel aksilikler

için uygun bir B planı sunulmalıdır. B planının uygulana

bilir, proje ekonomisi içerisinde mantıklı ve muhtemel

sorun veya sorunları çözmeye yönelik beklenen ihtiyaçları

karşılayabilecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. B

planın ikna edici özellikte olması kişi veya kuruluşun proje

hakimiyetinin yeterliliğinin bir kriteri olarak ta

görülmektedir. Aslında proje sunucusu B planı önerirken

kendi projesindeki muhtemel eksik ve aksaklıkları da

görme şansı olur.







Genellikle denemelerde yoğun veri sağlandığı için

uygun istatistiksel işlem prosedürü önerilmelidir.

Böylece elde edilen rakamların önemi daha iyi

vurgulanabilir. Sonuçlar daha belirgin anlam kazanır.
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