TESPAM AKADEMİ
MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK
PROJE ÜRETİM OKULU
SERTİFİKA PROGRAMI

Açıklama:
Bu program lisans eğitiminde 3 yada 4. sınıfta okuyan ve yüksek lisans yada doktora yapan Türk
ve yabancı öğrencilere yönelik düzenlenecek olan, ücretsiz bir eğitim paketidir. Bu eğitim paketi
kapsamında öncelikle Türkiye’nin cihanşümul vizyonundan ve medeniyet coğrafyası bilincinden
bahsedilecek ve sonrasında bu alanda uygulamalı olarak projeler üretilecektir.
Bu kapsamda toplamda 30 kişilik bir kontenjan açılacaktır.
Bu kontenjanlar
YTB tarafından,
katılımcılar için
kontenjan + 5
gönderecektir.

ilgili paydaşlar tarafından doldurulacaktır. Kontenjan dâhilinde 15 yada 20 kişi
kalan kısım ise TESPAM, ANADER ve Cuma Ağacı tarafından tercih edilecek
ayrılacaktır. Her paydaş katılım başvurularını kendi içinde değerlendirerek,
yedek olacak şekilde nihai listeyi TESPAM Akademi koordinatörlüğüne

Başvuru yapanların yabancı dil seviyesi, not ortalaması, bölümleri, yaptığı çalışmalar listeler
hazırlanırken her paydaş nezdinde dikkate alınacaktır.
Program sonunda bütün katılımcılar, nasıl proje hazırlanacağını, nasıl proje yönetileceğini, ilgili
projelere hangi yollarla finansman bulunabileceğini ve raporlama - yazım tekniklerini öğrenmiş
olacaklardır. Ayrıca bütün katılımcılar oluşturulan 5 kişilik grupların birinde yer alarak, somut bir
projeyi hazırlama fırsatı elde edeceklerdir. Bunların yanı sıra, üretilen projenin hayata geçmesi ve
finans temini gerçekleşmesi durumunda da, projenin yürütülme safhasında da yer alma imkânına
kavuşacaklardır.
Ayrıca hazırlanacak projeler genel itibarı ile Türkiye’nin medeniyet coğrafyasındaki sorunların
çözümüne yönelik, daha makro düzeyde öneriler sunan ve bilgi güvenliğine dikkat edilerek,
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yazılım modelleri tasarlayan nitelikte olacaktır. Bu sayede uygun bulunan ilgili projelerin
paydaşlardan bir tanesi olan Havelsan tarafından hayata geçirilmesi de mümkün olacaktır.
Süre: 3 hafta boyunca Cumartesi günleri eğitim + 1 ay Proje Yazma Süreci + Proje Tanıtım
Sempozyumu
Yer: Ankara / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI EĞİTİM BAŞLIKLARI
1. Hafta - PROJENİN TANIMLANMASI








Kavramsal çerçeve
Proje hazırlama ve proje uygulama ilkeleri
Finans kaynakları
Sorun ağacı oluşturma
Çalışma Grupları sorun ağaçlarını belirleyecekler.
Proje amaçlarının belirlenmesi
Çalışma Grupları proje amaçlarını belirleyecekler.

2. Hafta – FAALİYET TANIMLAMA









Faaliyet Tasarımı (amaç-faaliyet ilişkisi)
Çalışma Grupları faaliyetlerini belirleyecekler
Alt faaliyet tasarımı
Çalışma Grupları alt faaliyetlerini belirleyecekler
Sorumlu belirleme (personel kaynağı tasarımı)
Çalışma Grupları personel ihtiyacını belirleyecekler
Zaman planlaması
Çalışma Grupları zaman planlamasını yapacaklar
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3. Hafta – BÜTÇELEME







İlkeler
Faaliyet bütçe ilişkilendirmesi
Çalışma Grupları faaliyetlere göre kaynak ihtiyaçlarını belirleyecekler
Satın alma türleri
Bütçe oluşturma
Çalışma Grupları proje bütçelerini belirleyecekler

Kimler Katılmalı:
Bu programa üniversitelerde:
3 veya 4. sınıflarda lisans eğitimi gören,
Yüksek lisans yada doktora yapan herkes katılabilecektir.
Başvuru sahibinin İngilizce, Arapça, Rusça bilmesi veya Türkiye dışı bir coğrafyaya da aşina olması
tercih sebebi olacaktır.
Kontenjanlar sınırlı olacak ve başvurular elemeye tabi tutulacaktır.
Not:
Program süresince ilgili konu başlıkları teorik olarak anlatılacaktır. Eş zamanlı olarak da projenin
nasıl yazılacağına dair örnekler üzerinde çalışılacaktır. Eğitim sürecinde proje konu başlıklarına
karar verilmiş olunarak, proje yazım çalışmalarına başlanılacaktır. Her hafta anlatılan konuya dair
uygulama kısmının bir sonraki derse kadar tamamlanması istenecektir. 3 haftalık ders sonunda
proje taslağı şekillenmiş olacaktır. İlgili taslağın da nihai haline getirilmesi için 1 aylık süre
verilecektir.
Toplamda 5 kişiden oluşan 6 adet proje grubu oluşturulacaktır. İlgili proje grupları sonraki süreçte
ilgili eğitmenlerimiz ile irtibat kurarak, projelerini 1 ay içerisinde hazırlayıp sunacaklardır.
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Sunulan projeler değerlendirilip, onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Basım süreci sona erdikten sonra, bütün projelerin tanıtımının yapılacağı bir sempozyum organize
edilecek ve proje hazırlayıcılarının, projelerini sunmaları istenecektir.
Sunum sonrasında ilgili aşamaları tamamlayan bütün katılımcılar sertifika almaya hak
kazanacaktır.
Ayrıca finansal kaynak ayrılması için uygun görülebilir olan bütün projelerin hayata geçmesi ile
ilgili çalışmalar başlatılacaktır.
Havelsan uygulanabilir gördüğü bütün projeleri değerlendirmeye alabilecektir.
Eğitime tüm katılımcıların bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir.
Takvim:
18. Eylül: duyuruya çıkılması
18 Eylül – 5 Ekim: başvuruların alınması, listelerin hazırlanması
6-8 Ekim: kesin ve yedek listelerin TESPAM Eğitim Koordinatörlüğüne gönderilmesi
1.Oturum 12 Ekim 2019 Saat 9.00 – 17.00 arası eğitim süreci
2.Oturum 19 Ekim 2019 Saat 9.00 – 17.00 arası eğitim süreci
3.Oturum 26 Ekim 2019 Saat 9.00 – 17.00 arası eğitim süreci
26 Ekim – 9 Kasım: proje yazım süreci
9 Kasım: projelerin teslimi
16 Kasım: projelerin basılması ve ilgili sempozyumun ifası
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