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Olgu ve teori nedir? 

Olgu 

• Bilim insanları, uygun betimsel 
ya da deneysel teknikler 
kullanarak, tekrarlanabilir 
kurallara dayalı gözlemlerden, 
belirli güvenilir sistemlere 
dayanan ölçümler elde ederler. 

• Belirli koşullar altında yinelenen 
ölçümlerin işaret ettiği şey 
olgudur.  

Teori 

• Bir teori ise belirli bir alandaki 
olguları açıklayan önermeler 
bütünüdür. 

 



  

“Her şeyin cevabını bilseydim, ilahiyat öğretiyor olurdum.”  

William of Baskerville, Gülün Adı 



Araştırma konusunun seçiminde; 

• Soru nedir? 

• Sorunun önemi nedir? 

• Ön araştırma var mı? 

• Elde edilen veriler bilgi 
yönünden yeni mi, ilginç mi? 

• Proje yazmak gerekiyor mu? 

• Araştırmanın planlanması 
bilimsel yöntemlerle yapıldı mı? 

 



Sıkça karıştırılan kavramlardan diğer ikisi de 
teori ve hipotezdir.  

Çoğu zaman hipoteze teori dendiğini duyarız.  
• Araştırma sonucunda elde edilen 

ölçümler hipotezi desteklerse, bu, 
teori lehine olur; desteklemezse, 
önce araştırmadan şüphe edilir. 

• Araştırma doğru yapılmış ve aynı 
hipotez birçok farklı araştırmacı 
tarafından yine desteklenmemiş 
olursa ne olur?  

• Bu durumda ya teori yanlıştır ya da 
teoriden hipoteze giden süreçte bir 
mantık (indirgeme) hatası vardır. 
 

 

Hipotez nedir? 

• Kısaca hipotez, araştırma odaklı, 
yani ölçülebilir ve geçici bir 
teorik çıkarımdır. 

 

Yanlış bir hipotez örneği: 



Proje Araştırma Konusu Seçimi: Biyolojik Bilimler  



Proje Araştırma Konusu Seçimi: Temel Bilimler  



Proje Araştırma Konusu Seçimi: Klinik Bilimler  



Proje Araştırma Konusu Seçimi: Medikal Biyoteknoloji 



Proje Araştırma Konusu Seçimi: Veterinerlik 



Tekrarlayan olguları gözlemlemek:  

Hemodiyaliz kliniklerinde HCV enfeksiyonları  

• Kocaeli – Gebze; 2015 yılı/30 olgu. 
HCV tip 1a 

• İzmir – Tepecik; 2016 yılı/11 olgu. 
HCV tip 1a 

• Edirne - 2016 yılı /~20 olgu.  

   HCV subtip ? 

Hipotezim: Hemodiyaliz kliniklerinde HCV tip 1a salgın nedeni olabilir. 



Tübitak platformundan ulaştığım proje başlık ve çağrıları 

http://www.ufuk2020.org.tr/ 



http://www.ufuk2020.org.tr/ 



http://www.ufuk2020.org.tr/ 



http://www.h2020.org.tr/tr/haber/sesar-arastirma-projeleri-ve-cok-buyuk-olcekli-demonstrasyon-projeleri-cagrisi-acilmistir 



Denetim, Yoda (mentor) tarafından yapılıyorsa  
projeniz kesin kabul edilecektir.  

Star Wars: Return of the Jedi  





Proje konusu seçerken ve hipotezi oluştururken; 
 

• Çalışmanın hipotezi kabul mu/ 
red mi edilecek? 

• Sonuçlar başka bir hipotez mi 
ortaya koyacak?  

• Sonuçlar diğer araştırma 
sonuçları ile uyumlu olacak mı? 

• Alana/topluma katkısı ne olacak? 

• İleri çalışmalar için öneriler 
ortaya çıkacak mı? Projeniz sizi işbirliklerine götürmelidir. 



İyi bir araştırma için; 

• Çalışmaya gelen eleştirilerin haklı 
yönlerini görebilmek gereklidir. 

• Hakem – yazar ilişkisi 
araştırmacıyı geliştirir. 

• Araştırmacının kendine olan 
güveni önemlidir. Örn; 
araştırmanın temel amacına 
aykırı olabilecek değişiklikleri 
yapmamak bunun göstergesi 
olabilir…. 



İyi bir proje yazmak istiyorum, ne önerirsiniz?  

• “Yaz!”.  

• Yazmak ekonomik, sosyal, 
sınıfsal, politik güç, ortam 
gerektiren bir iş değildir.  

• Eskiden bir kalem kağıda 
bakıyordu günümüzde ise 
basitçe bir bilgisayara… 

 



Bir projenin başlığı nasıl 
olmamalıdır? 

Başlık çok uzun olmuş. 

Başlıkta kısaltmalar var. 

Kimi kısaltmalar anlaşılmıyor. 

BMSC hücrelerinin farklılaştırıldıktan sonra paraben kaplı teflon zeminde şekillendirilen NUC’da  
farklılaştırılması, çoğaltılması, karakterizasyonu ve klinik kullanım için kullanım potansiyellerinin araştırılması 

Amaç kaybolmuş. 



Başlık okuyucu/değerlendirici tarafından zor anlaşılıyor. 

HIV-1 enfeksiyonunda NRTI sınıfı antiretrovirallerle meydana gelen nörokognitif durumda  
kolinerjik reseptörlerin moleküler değerlendirimi  



Doğal ortamda yetişen Penicilium türlerinin alkaloitleri 

Sporda yeni teknikler 

Başlık, bir tanım ya da durumdan oluşuyor. 



Başlıktan, projenin özgün olmadığı anlaşılıyor. 

KKTC’de Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerinin basketbol takımlarında  
HBsAg, anti-HBS ve anti-HCV seroprevalanslarının ortaya çıkarılması 



Bir araştırma önerisi ne zaman proje değildir. 

Proje başlığı Yaygın etki Süre Bütçe Karar 

Proje yazmaya 
yönelik 
araştırmacı 
atölyesi 

Projeyle atölye 
çalışması 
yapılacak, 
araştırmacı 
yetiştirilecektir 

12 ay 7200 TL Önerilen proje, 
bir eğitim 
programıdır. 
Ölçme 
kriterleri 
bulunmuyor. 



Bir araştırma önerisi ne zaman proje değildir. 

Özgün 
değilse 

Yürütücüsü bir 
öğrenci ise  
(İhtisas, YL, 
Doktora) 

Öneri, bir 
eğitim 
programı 
ise 

Benzer 
çalışmalar  
yapılmış ve 
yayınlanmış ise 

Ölçme 
kriterleri  
bulunmuyorsa 

B planları  
bulunmuyorsa 

Etik 
kurallara 
uyulmamış 
ise 



Newton ve yer çekiminin keşfi 

• Newton’un yerçekimini keşfetmesi, 
öyküde anlatıldığı gibi “anlık” bir olay 
değildir. Öykünün de esinlendiği 
kayıtlar Newton’un 1666 yılında bu 
konuyu düşünmeye başladığını gösteriyor.  

• Yerçekimi teorisini anlattığı “Principia” 
kitabı ise 1687 senesinde yayınlandı. Yani, 
yerçekimi teorisi, her anı çalışmayla dolu 
21 yıllık bir çaba, düşünme, 
araştırma sonrası ortaya çıktı.  

• Bir sabah, “elma düştü, yoksa yer mi 
çekti?” değil yani… 

 

• Çalışma azminin yanı sıra sebatkarlık….  

• Newton, bir bilim insanının entelektüel 
kapasitesinin yanı sıra bir keçinin inadına 
sahip olmasıyla da ünlüdür.  

• 20 yıl boyunca, “neden elma düşüyor da 
gökyüzündeki ay düşmüyor” sorusunu 
kafasında taşıyor.  

• Büyük olasılıkla elma öyküsü, Newton’un 
bu sorusundan dolayı biyografilerine sızdı. 

 


