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PROJE ve PROGRAM NEDİR?

 PROJE

 Proje, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üret-
mek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünü olarak tanım-
lanır.

 PROGRAM

 Ortak stratejik hedeflere yönelik sonuçların elde 
edilmesi amacıyla bir grup projenin koordineli olarak 
yürütülmesidir. Projelerle aynı mantıkta tasarlanırlar. 
Hibe Programları kapsamında da ulusal ve uluslararası 
stratejik hedeflere yönelik çeşitli kurum ve kuruluşların 
yaptıkları projeler sonucunda bir ilerleme sağlanması ve 
Hibe Programının hedefine yönelik sonuçlar elde edilm-
esi amaçlanır.

“PROJE İLE PROJE FİKRİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİR.” 

 Çevremizde sıkça duyduğumuz “bir projemiz var” ifadesi, genellikle bir proje fikridir. Bir projeden 
söz edilebilmesi için proje fikrinin geliştirilmesi ve 

olan işler [çalışmalar] haline getirilmiş olması gerekmektedir.  

Yaklaşm, amac, içeriği, yöntemiYaklaşm, amac, içeriği, yöntemi

Sorumlusu / yürütücüsüSorumlusu / yürütücüsü

SüresiSüresi

Plan, faaliyetleriPlan, faaliyetleri

Sonuçlar, ürünleri, etkileriSonuçlar, ürünleri, etkileri

Kaynaklar, bütçesiKaynaklar, bütçesi

Bitişi ve değerlendirilmesiBitişi ve değerlendirilmesi
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PROJE HAZIRLAMA AŞAMALARI

Proje döngüsü projenin içeriğine ve başvuru sahibine göre farklılık gösterebilir.

Proje Fikrinin 
Belirlenmesi ve 
Analiz Edilmesi

Projenin 
Tasarlanması

Proje 
Finansmanı

Proje 
Uygulaması

Projenin 
İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi

 Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi
 Temel problemin ne olduğu, sonuç olarak neyin amaçlandığı ve genel olarak hangi faaliyetlerle 
sonuca ulaşılacağı ifade edilmeli.

 Projenin Tasarlanması
 Proje Fikirleri operasyonel planlar ya da programlar için geliştirilebilir duruma getirilir.
 
 Projenin Finansmanı
 Projeyi hazırlayan başvuru sahibi fon sağlayıcı kuruluşlara başvurur. Teklifler kuruluşlar tarafından 
değerlendirilir. 
 
 Projenin Uygulanması
 Projenin uygulanmaya başlandığı ve uygulama süreçlerinin yönetildiği 
aşamadır. Bu süreçte her aşama izlenir ve tekrar tekrar gözden geçirilir. 

 Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 Bu aşamada projenin hem etkililiği etkinliği ve sürdürülebilirliği belirlenir 
hem de yeni program ve projeler için altyapı oluşturması, onlara katkı sağlaması 
beklenir. 
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PROJE HAZIRLANIRKEN 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya 
dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri 
arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. 
Projenin hedef kitle üzerinde ki faydalarının proje bittikten 
sonra da sürmelidir. Yani proje sürdürülebilir olmalıdır. 
Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve 
daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. 
Projeler, alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı get-
irmelidir ve Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya       
dönük olmalıdır. 

Proje Fikrinizi Belirleyiniz.

http://proje.nisantasi.edu.tr/Sayfa/proje-ofisi.html sayfasını ziyaret ediniz.

Ön Proje Başvuru Formunu doldurarak proje@nisantasi.edu.tr adresine mail atınız.

Projeniz için belirlenen uygun fon ve başvurular için Bilimsel Projeler ve Koordinasyon Ofisi tarafından 
değerlendirilecek ve sizinle iletişime geçilecektir.

Proje Teklifinizi uygun çağrıya göre geliştiriniz.

Yazılan projenin çağrı kurallarına uygunluğunun son başvuru tarihinden en geç 2 hafta önce proje 
ofisine teslim ediniz.

Projeniz uygun fonu almaya hak kazandıktan sonra projenin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinde 
proje ofisinden destek alınız.

AŞAMALAR
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BİLİMSEL PROJELER 
KOORDİNASYON OFİSİ 

Büşra USTA
Proje Uzmanı
busra.usta@nisantasi.edu.tr
0(531) 688 41 52 / 0(212) 210 10 10 (1210)

Doç. Dr. Zeynep Birsu ÇİNÇİN
Proje Ofisi Yöneticisi
zeynepbirsu.cincin@nisantasi.edu.tr
0(535) 565 96 30 / 0(212) 210 10 10 (1210)
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