ASB 404 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME*
1) PROJE NEDİR? PROJE TÜRLERİ NELERDİR?

Proje: amaçları net olarak tanımlanmış bir çalışmayı gerçekleştirilmek için; yeri,
süresi, bütçesi, insan kaynakları ve paydaşları belirlenerek planlanan etkinliklerdir.
Türk Dil Kurumuna Göre; ”Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti
hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun
vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel
çalışma tasarısı” olarak tanımlanmaktadır.
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•
•
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Proje türleri
Bilimsel Projeler
Araştırma Projeleri
Mesleki Eğitim Projeleri
Mimarlık/Mühendislik Projeleri
Koruma ve Restorasyon Projeleri
Sosyal Projeler
Ulusal/Uluslararası projeler
Destekleme/Geliştirme Projeleri
Kültür/Sanat/Spor Projeleri
Öğrenci Projeleri…
Projeler; süre ve boyutlarına göre farklılıklar gösterir…

•

Kısa vadeli projeler

•

Orta vadeli projeler

•

Uzun vadeli projeler



Büyük Ölçekli Projeler
Yeni bir ürün, teknoloji, yöntem ya da hizmet geliştirilmesi için ilgili tüm alan ve
kuruluşların bir araya gelerek yürüttükleri, bütçesi ve süresi büyük araştırma ve
teknoloji geliştirme projeleridir.



Küçük ve Orta ÖLÇEKLİ Projeler
Üretim zincirinin bir basamağında ihtiyaç duyulan ürün ve araştırmanın; sanayi,
araştırma merkezi ve üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilmesidir.
Daha özel bir konuya odaklanmış, bütçesi ve süresi daha küçük araştırma ve teknoloji
geliştirme projeleri olarak da tanımlanabilir.

*Bu ders içerikleri ticari ya da akademik gerekçeler dışında, süreçte öğrencilere katkıda
bulunmak ve sadece bu amaçla kullanılmak üzere, ders materyali olarak hazırlanmış olup,
yararlanılan kaynaklar son hafta konularına eklenmiştir…



Özel Projeler
Rekabet gücünü yükseltmek için aynı teknolojik ihtiyaca sahip işletmelerin bir araya
gelerek, ihtiyaç duydukları araştırma faaliyetlerini araştırma merkezleri ve
üniversitelerle birlikte gerçekleştirdikleri projelerdir.


•

Koordinasyon (işbirliği) Projeleri
Belirli bir konu hakkında araştırma yapan tüm paydaşların bir araya gelerek, ortak bir
program çerçevesinde çalışmalarını yürütmeleri ve kalıcı bir işbirliği sağlamalarına
yönelik projelerdir.

•

İlgili kurumlar, ortak bir çalışma programı oluşturulması, personel değişimi gibi
aktivitelerle konunun tüm yönleriyle ilgili kalıcı bir ağ oluştururlar.



Bu tür projeler; Aynı konuda araştırma yapan grup ve kuruluşların bir araya gelerek,
çalışmalarını eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmeleri ve deneyim paylaşımı amacıyla
oluşturulan projelerdir.
Gerçekleştirilmesi hedeflenen işbirliği ile dağınık araştırma potansiyelinin bir araya
gelmesi amaçlanmaktadır.



https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi

