
                          

 

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi 
Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili 

Açıklamalar  
 
Son yıllarda Türkiye’de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerine 
erişimlerinde kayda değer bir iyileşme gözlenmekte ancak ekonomik fırsatlara erişimleri noktasında 
hala ciddi adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün Türkiye’de çalışma yaşında olan her dört 
kadından yalnızca biri istihdam edilmekte, istihdam edilen kadınların yarısı ise kayıt dışı ekonomide 
çalışmaktadır. Çalışan kadınlar arasında temel ekonomik faaliyet hala ücretsiz aile işleridir.  
 
Kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin artması öncelikle vatandaşlık hakları gereğidir. Kadınların 
daha fazla sayıda ve daha iyi koşullardaki işlere erişimlerinin sağlanması, Türkiye’de üretken istihdamı 
arttırmak için son derece önemlidir. Kadınların üretken istihdama ve ekonomik faaliyetlere 
katılımlarını artırmak sadece kalkınma çabalarının bir aracı değil aynı zamanda insan odaklı ve eşitlikçi 
bir kalkınmanın amacıdır.  
 
Türkiye’de kadın istihdamını arttırmaya yönelik önemli politika adımları atılmaktadır. 2008 yılında 
işverenlere iş gücü piyasasına yeni katılacak kadınları istihdam etmeleri için getirilen bir dizi teşvik, 
2011 yılından itibaren genişletilerek uygulanmaya devam etmiştir. Ayrıca yarı-zamanlı çalışmayla ilgili 
caydırıcı unsurlar azaltılmıştır. 2008’den bu yana kadınlar için çok daha geniş kapsamlı mesleki eğitim 
ve girişimcilik destekleri verilmektedir. 2004 yılında yürürlüğe giren “Personel Teminde Eşitlik İlkesine 
Uygun Hareket Edilmesi” konulu ve 2010 yılında yürürlüğe giren “Kadın İstihdamının Artırılması ve 
Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık genelgeleriyle işe alımlarda ve işyerlerinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedeflenmiştir.  
 
Gelinen noktada, atılan bu adımların kadın istihdamında ne ölçüde etkili olduğunun 
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan, kadın istihdamını arttırmaya yönelik kanıta 
dayalı daha etkin politikaların tasarlanması ve hayata geçirilebilmesi için alanı doğru bir şekilde 
yansıtacak bilgi ve istatistiklere de ihtiyaç vardır. ”Üretken istihdam fırsatlarının önünde belli başlı 
hangi engeller bulunmaktadır; mevcut programlar bu engellerin giderilmesini sağlamakta mıdır; bu 
engellerin ortadan kaldırılabilmesi için yeni programlar nasıl tasarlanmalıdır; mevcut programlarda ne 
gibi değişiklikler yapılmalıdır?” gibi sorulara yanıt verilebilmesi için bugün olduğundan daha fazla 
araştırma ve teknik çalışmanın yapılması gereklidir.  
 
Bu amaçla; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) Dünya 
Bankası aracılığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) fon kaynağı ile Türkiye’de 
kadınların ekonomik fırsatlara erişimini sağlamak ve bu çerçevede kadınların daha çok ve daha iyi 
koşullarda istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için “Kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin 
artırılması” başlıklı proje başlatılmıştır. Proje, söz konusu alanlarda politika tasarlanabilmesi için 
gereken kanıt zeminini güçlendirmeye, bilgi derlemeye ve bunu temel aktörler ve paydaşlara 
aktarmaya, temel amaca hizmet edecek şekilde belli gruplara yönelik hedeflenmiş destek 
uygulamalarını gerçekleştirmeye odaklanmaktadır.  
 
Proje kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkan ve bilgi sağlamak üzere hazırlanacak 
araştırmalar alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından 
değerlendirildikten sonra desteklenecektir. Bu yolla istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
araştırmaların ve bilgi üretiminin, politika yapma odağıyla geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.  



 

Araştırma Konuları 
 
Öncelik verilmesi uygun görülen araştırmalar (önem sırasına konulmaksızın) ana başlıklar altında 
sunulmaktadır. Araştırmaların kayıtlı sektörde olmayan kadınlar, genç kadınlar, kırsal kesimdeki 
kadınlar gibi konularda olması tercih sebebidir. Öncelik verilmeyen alanlarda yapılması planlanan 
araştırmalar da, akademik komite tarafından uygun bulunmaları halinde desteklenebilecektir. 
 
Kadın istidamı: sektörel yapı ve eğilimler  
 

 (Afyon, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya Organize Sanayi Bölgeleri öncelikli olmak üzere) Farklı 
sanayi iş kollarında kadınların çalışma koşulları ve kadın işgücüne talep: (Esnek Çalışma 
Modellerinden beklentiler de dâhil olmak üzere) İşveren Tutum Araştırması  

 İstihdam teşviki (Sigorta Primleri) uygulamalarının etki değerlendirmesi  

 Çocuk, yaşlı, engelli vb. bakımında istihdam edilen kadınların çalışma koşulları (Bakım emeği) 

 Hizmet sektörünün yeni gelişen alt sektörlerinde (AVM’ler, çağrı merkezleri vb) kadın 
istihdamı ve çalışma koşulları  

 Mevsimlik işçiler de dahil olmak üzere tarımsal işletmelerde çalışan kadın işgücünün durumu 

 Yerel yönetimlerde kadın istihdamının durumu ve artırma yolları  
 
Kadın eğitimi ve istihdamına yönelik engeller  
 

 Örgün ve Yaygın Mesleki Eğitim – İstihdam İlişkisi (meslek okullarında ve yaygın eğitimde 
çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen mesleki eğitimlerde ayrımcılık yapılıp 
yapılmadığı, bu eğitimleri alan kadınların iş bulma olanakları, istihdamlarının sürekliliği vb.) 

 Kayıt dışı çalışan kadınların (evde çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, geçici/gezici tarım 
işçileri vb.) sosyal güvenlik kapsamına alınması 

 
Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcılıklar ve kadınların işte yükselmesi önündeki engeller: 
 

 Özel ve kamu sektörlerindeki aynı veya benzer işi yapan kadın-erkek çalışanların ücret/maaş 
farklarinin ve ayrımcılık nedenlerinin tespiti 

 Kamu sektöründe ve özel sektörde farklı hukuki statülerde istihdam edilen kadınların çalışma 
koşulları  

 Yönetici/amir veya işveren, işveren vekilleri ve faillerin bakış açısından işyerinde kadınların 
kadın olmaktan ötürü maruz kaldığı kötü muamelenin neler olduğu, nedenleri ve istihdamları 
üzerindeki etkileri 

 
İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması  
 

 Ebeveyn izni, çocuk bakımını ve esnek çalışmayı paylaşma konusunda erkek ve kadın 
tutumlarındaki farklılıklar 
 

Bütçe ve Destek Tutarı 
 
Araştırmaların desteklenmesi için 300.000 ABD Dolarlık bir bütçe ayrılmıştır.  
 
Araştırmalar, niteliklerine, özelliklerine ve bütçe büyüklüklerine göre üç gruba ayrılacaktır. 1.grupta 
bütçe tutarı 15 bin dolara kadar olan araştırmalar; 2. grupta bütçe tutarı 35 bin dolara kadar olan 
araştırmalar; 3.grupta bütçe tutarı 50 bin dolara kadar  olan araştırmalar yer alacaktır. 
 
Belirlenen her grup için araştırma seçilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Değerlendirme 
sonucunda desteklenmesi uygun görülen araştırmaların tamamı herhangi bir grupta yer alabilir.  



 
Toplam destek tutarının %10’u, proje teklifleri kabul edilip araştırmacılarla sözleşme imzalandığında, 
%40’ı araştırmanın birinci taslağı onaylandığında, geriye kalan %50’si ise araştırmanın nihai hali 
onaylandığında verilecektir.  
 

Değerlendirme Kriterleri 
 
Araştırma çalışmaları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Detaylı değerlendirme kriterleri Ek 
1’de sunulmuştur.  

 
Araştırmanın özgün değeri  

Araştırmanın yöntemi, araştırma modeli ve metodolojisi 

Örneklem grubunun (varsa) boyutu ve çeşitliliği; araştırmanın önerilen bütçe ile uyumu  

Araştırma ekibinin değerlendirilmesi  

Araştırmanın beklenen etkisi  

Literatür özeti 

 

Takvim 
 
Araştırmalar için belirlenen takvim aşağıda sunulmuştur. Takvimde toplam araştırma süreleri 1. Grup 
araştırmalar için 6 ay, 2. Grup araştırmalar için 7-12 ay ve 3. Grup araştırmalar için 13-16 ay olarak 
üçe bölünmüştür. Üç grup altında toplanan araştırmaların teklif, özet, taslak ve nihai metinlerinin, 
aşağıda verilen açık adrese, takvimde belirlenen tarihlerde mesai saati sonuna kadar (saat 18:00) 
elden veya posta ile teslim edilmesi; gyilmazturk@worldbank.org adresine de elektronik posta ile 
gönderilmesi gerekmektedir. 
 
Dünya Bankası Ankara Ofisi, Uğur Mumcu Caddesi No:88, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara.  
 
Araştırma teklif, özet, taslak ve nihai metinleri “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin 
Artırılması” referansı ile gönderilecektir. E-posta gönderilerinde konu başlığı için aynı referans 
kullanılacaktır.  
 
Araştırmacıların bilgilendirilmesi, takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. 
 
Birinci grup 
 

Tarih Takvim Konu 

22 Ekim 2013 1. ay İlana çıkılması 

25 Kasım 2013 2. ay Başvuruların (araştırma tekliflerinin) alınması 

16 Aralık 2013 3. ay Araştırma tekliflerinin değerlendirilmesi ve kısa listeye alınan 
çalışmalar için araştırmacılardan araştırma özetlerinin istenmesi  

6 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin alınması 

27 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin değerlendirilmesi, desteklenecek araştırmaların 
belirlenmesi ve ilan edilmesi (sözleşme imzalanması sonrasında 
sözleşme tutarının %10’luk kısmı aktarılacaktır) 

16 Haziran 2014 9. ay Araştırmaların taslak metninin alınması 

21 Temmuz 2014 10. ay Araştırmaların hakemler tarafından değerlendirilmesi ve 
değerlendirme raporunun araştırmacılarla paylaşılması (fon tahsisi -
%40) 

1 Eylül 2014 12. ay Araştırmaların nihai metinlerinin alınması 

10 Kasım 2014 14. ay Araştırmaların nihai metinlerinin onaylanması (fon tahsisi - %50) 

  

mailto:gyilmazturk@worldbank.org


 
İkinci Grup 
 

Tarih Takvim Konu 

22 Ekim 2013 1. ay İlana çıkılması 

25 Kasım 2013 2. ay Başvuruların (araştırma tekliflerinin) alınması 

16 Aralık 2013 3. ay Araştırma tekliflerinin değerlendirilmesi ve kısa listeye alınan 
çalışmalar için araştırmacılardan araştırma özetlerinin istenmesi  

6 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin alınması 

27 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin değerlendirilmesi, desteklenecek araştırmaların 
belirlenmesi ve ilan edilmesi (sözleşme imzalanması sonrasında 
sözleşme tutarının %10’luk kısmı aktarılacaktır) 

21 Temmuz 2014 10. ay Araştırmaların ilk taslak metinlerinin alınması 

25 Ağustos 2014 11. ay Araştırmaların ilk taslak metinlerinin hakemler tarafından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun araştırmacılarla 
paylaşılması (fon tahsisi - %40) 

14 Aralık 2014  15. ay Araştırmaların ikinci taslak metinlerinin alınması  

25 Ocak 2015 16. ay Araştırmaların ikinci taslak metinlerinin hakemler tarafından 
değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun araştırmacılarla 
paylaşılması 

21 Mart 2015 18. ay Araştırmaların nihai metinlerinin alınması 

2 Mayıs 2015 20. ay Araştırmaların nihai metinlerinin onaylanması (fon tahsisi) 

 
 
Üçüncü Grup 
 

Tarih Takvim Konu 

22 Ekim 2013 1. ay İlana çıkılması 

25 Kasım 2013 2. ay Başvuruların (araştırma tekliflerinin) alınması 

16 Aralık 2013 3. ay Araştırma tekliflerinin değerlendirilmesi ve kısa listeye alınan 
çalışmalar için araştırmacılardan araştırma özetlerinin istenmesi  

6 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin alınması 

27 Ocak 2014 4. ay Araştırma özetlerinin değerlendirilmesi, desteklenecek araştırmaların 
belirlenmesi ve ilan edilmesi (fon tahsisinin yapılması) 

8 Eylül 2014 12. ay Araştırmaların ilk taslak metinlerinin alınması 

20 Ekim 2014  13. ay Araştırmaların ilk taslak metinlerinin hakemler tarafından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun araştırmacılarla 
paylaşılması (fon tahsisi) 

9 Mart 2015  18. ay Araştırmaların ikinci taslak metinlerinin alınması  

13 Nisan 2015 19. ay Araştırmaların ikinci taslak metinlerinin hakemler tarafından 
değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun araştırmacılarla 
paylaşılması 

6 Temmuz 2015 22. ay Araştırmaların nihai metinlerinin alınması 

10 Ağustos 2015 23. ay Araştırmaların nihai metinlerinin onaylanması (fon tahsisi) 

 
 
  



 

Araştırmaların Formatı ve Dili 
 
Araştırma Teklif ve Araştırma Özet formu örnekleri ile Ek 2’de sunulmuştur.  
 
Araştırmaların ilk ve nihai taslakları için sayfa sınırlaması yapılmayacaktır. Araştırmaların ilk ve nihai 
taslakları, araştırmanın durumunu (tamamlanan işler), karşılaşılan sorunları ve (varsa) alınan 
tedbirleri içeren ve 2 A4 sayfasını aşmayacak bir rapor ilişiğinde teslim edilecektir Araştırmaların 
genel formatı ve referans sistemi kullanımı sözleşme aşamasında araştırmacılarla paylaşılacaktır. 
 
Araştırmaların dili Türkçe olacaktır. 
 

Kimlerin katılabileceği  
 
Proje kapsamında bireysel araştırmacılar, üniversiteler, üniversitelere bağlı kuruluşlar, araştırma 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları kendi başlarına ya da ortaklaşa başvuru yapabilecektir.  
 
Araştırmacıların ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi  
 
Araştırmacıların teklifleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi posta ve elektronik posta ile yapılacaktır. Her 
teklif ile ilgili bilgilendirme baş araştırmacıya yapılacaktır. Değerlendirme bilgileri internet veya diğer 
medya kanalları üzerinden paylaşılmayacaktır.  
 
KSGM ve Dünya Bankası, gerekli gördüğü zamanlarda seçilen araştırmalarla ve süreçle ilgili olarak 
kamuoyunu bilgilendirme hakkını saklı tutmaktadır.   
 

Araştırmaların Yayınlanması ve Kullanımı 
 
Desteklenecek araştırmalar yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Araştırmalar, gerekli görüldüğü 
taktirde İngilizce dilinde de yayınlanabilecektir.  
 
Araştırmacıların, desteklenen araştırmaların taslaklarını ya da nihai hallerini basmak, sunmak ya da 
paylaşmak için izin almaları gerekmektedir. Kullanım haklarına ilişkin hususlar araştırmacılarla 
imzalanacak sözleşmelerde tanımlanacaktır.  
 
   



Ek 1 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 
Araştırma tekliflerinin ve araştırma özetlerinin değerlendirmesinde de aşağıda belirtilen puanlama 
kullanılacaktır.  
 

Seviye Adı 
Puan 

Değeri 
Seviye Açıklaması 

Çok İyi 5 Araştırma teklifi/özeti ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. 

İyi 4 
Araştırma teklifi/özeti ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla 
birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları 
bulunmaktadır. 

Orta 3 
Araştırma teklifi/özeti ilgili kriteri tam anlamıyla karşılamamaktadır. Öneride 
iyileştirmelere gerek bulunmaktadır. 

İyi Değil 2 
Araştırma teklifi/özeti ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. 
Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. 

Yetersiz 1 
Araştırma teklifi/özeti ilgili kriteri karşılamamaktadır. Araştırma önerisinde 
ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur. 

 
Araştırma teklifleri değerlendirilirken aşağıda belirlenen ağırlıklar kullanılacaktır. 
 

Kriter Ağırlık 

Araştırmanın özgün değeri  %20 

Araştırmanın yöntemi, araştırma modeli ve metodolojisi %25 

Örneklem grubunun (varsa) boyutu ve çeşitliliği; araştırmanın önerilen bütçe ile uyumu  %20 

Araştırma ekibinin değerlendirilmesi  %15 

Araştırmanın beklenen etkisi  % 20 

 
Araştırma özetleri değerlendirilirken aşağıda belirlenen ağırlıklar kullanılacaktır. 
 

Kriter Ağırlık 

Araştırmanın özgün değeri  %15 

Araştırmanın yöntemi, araştırma modeli ve metodolojisi %20 

Örneklem grubunun (varsa) boyutu ve çeşitliliği; araştırmanın önerilen bütçe ile uyumu  %15 

Araştırma ekibinin değerlendirilmesi  %15 

Araştırmanın beklenen etkisi  % 15 

Literatür özeti % 20 

 
Değerlendirmelere yardımcı olmak amacıyla her bir kriteri ölçmeye yönelik tanımlayıcı/açıklayıcı 
metinler aşağıda belirtilmiştir. 
 
1. ÖZGÜN DEĞER 
 
Araştırma önerisi belirlenen konu ve araştırma alanındaki eksiklikleri ve/veya problemleri ne ölçüde 
ortaya koymaktadır? Bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün, yaratıcı 
veya yenilikçi ne gibi öneriler sunmaktadır? İlgili konu ve araştırma alanına metodolojik, kavramsal 
veya kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunmaktadır? 



 
2. YÖNTEM 
 
Araştırmanın araştırma modeli ve metodolojisi tanımlanmış mıdır? Uygulanacak yöntem ve araştırma 
teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak belirgin ve doğru olarak açıklanmış mıdır?  
 
Model ve metodoloji araştırmanın amaçlarına ve hedeflerine ulaşılması için uygun mudur? Önerilen 
yöntemle ilerleme kaydedilememesi durumunda alternatif yöntemler tanımlanmış mıdır? Alternatif 
yöntemler araştırmada öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur? 
 
3. ÖRNEKLEM GRUBU VE BÜTÇE 
 
Araştırmada örneklem büyüklüğü nedir? Örneklem grubunun tespiti ve büyüklüğü çalışanın 
amaçlarına ulaşılması için yeterli midir?  
 
Yapılacak araştırma ile, önerilen bütçe büyüklüğü uyumlu mudur? 
 
4. ARAŞTIRMA EKİBİ 
 
Araştırma Ekibi ve Baş Araştırmacı 
 
Araştırma ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplinler dikkate alındığında nitelik ve nicelik 
yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur; iş ve görev dağılımı, kişilerin yetkinlikleri ve planlanan işler 
dikkate alınarak ne ölçüde doğru planlanmıştır? Baş araştırmacının ve ekip üyelerinin konuyla ilgili 
deneyimleri yeterli midir? 
 
Zaman Planlaması 
 
Araştırmanın kapsamı ve metodolojisi, önerilen araştırma takvimi ile uyumlu mudur? 
 
Araştırmada öngörülen iş-zaman planlaması ölçülebilir ve izlenebilirdir midir? 
 
Araştırma ekibinin eşgüdümü ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmıştır? (Araştırma 
özetinin değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacaktır). 
 
5. ARAŞTIRMANIN BEKLENEN ETKİSİ 
 
Araştırma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde, araştırma konuları ile ilgili kanıta dayalı politika 
geliştirilmesine sağlayacağı katkı ne düzeydedir? Araştırmada elde edilmesi öngörülen çıktı ve 
sonuçların araştırma konuları ile ilgili sorunları çözme potansiyeli ne düzeydedir? 
 
Araştırma sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel 

kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen faaliyetler uygun ve yeterli midir? 

 

6. LİTERATÜR ÖZETİ 
 
Araştırma konusu ile ilgili temel literatüre ne ölçüde yer verilmiştir? 
 
Araştırmanın literatüre ne türlü katkısı olacaktır? 
 

  



Ek 2-a 
KADINLARIN EKONOMİK FIRSATLARA ERİŞİMİNİN ARTIRILMASI PROJESİ  

ARAŞTIRMA TEKLİFİ FORMU 
 

 

Adı Soyadı : 
 

TC Kimlik No/Pasaport No:           
  

Adres : 
 
 Tel :          
  

GSM : 
 

E-Posta: 
 

Tarih : 
 

İmza : 
 

 
ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI :  

 
ARAŞTIRMANIN AMACI : (Özgün-spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana dayalı hedefleri 
belirtecek şekilde sunulacaktır, 50 sözcük)  

 
ARAŞTIRMANIN KONUSU:  (50 sözcük)  
 
ARAŞTIRMANIN ÖZETİ: (850 sözcük) 
 

1- ARAŞTIRMANIN ÖZGÜN DEĞERİ: (Seçilme nedeni belirtilecektir, 200 sözcük) 
2- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, ARAŞTIRMA MODELİ VE METODOLOJİSİ (250 sözcük) 
3- ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEM GRUBUNUN BOYUTU VE ÇEŞİTLİLİĞİ; ARAŞTIRMANIN 

ÖNERİLEN BÜTÇE İLE UYUMU (200 sözcük) 
4- ARAŞTIRMA EKİBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

a. Araştırma Ekibi ve Baş Araştırmacı (Araştırmacı(lar)ın özgeçmiş(ler)i ve yayın listesi 
ekte sunulacaktır) 

b. Zaman Planlaması (Şematik olarak ekte sunulacaktır) 
 

5- ARAŞTIRMANIN BEKLENEN ETKİSİ (200 sözcük) 
 
ARAŞTIRMA SÜRESİNE VE BÜTÇESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER (25 sözcük)  

 
 
 

 
ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ DİĞER GÖRÜŞLER (25 sözcük) 

 
 
 

 
 
  



Ek 2-b 
KADINLARIN EKONOMİK FIRSATLARA ERİŞİMİNİN ARTIRILMASI PROJESİ  

ARAŞTIRMA ÖZETİ FORMU 
 

 

Adı Soyadı : 
 

TC Kimlik No/Pasaport No:           
  

Adres : 
 
 Tel :          
  

GSM : 
 

E-Posta: 
 

Tarih : 
 

İmza : 
 

 
ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI :  

 
ARAŞTIRMANIN AMACI : (Özgün-spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana dayalı hedefleri 
belirtecek şekilde sunulacaktır, en az 250 sözcük)  

 
ARAŞTIRMANIN KONUSU:  (en az 250 sözcük)  
 
ARAŞTIRMANIN ÖZETİ: (en az 3500 sözcük) 
 

1- ARAŞTIRMANIN ÖZGÜN DEĞERİ: (en az 600 sözcük) 
2- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, ARAŞTIRMA MODELİ VE METODOLOJİSİ (en az 750 sözcük) 
3- ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEM GRUBUNUN BOYUTU VE ÇEŞİTLİLİĞİ; ARAŞTIRMANIN 

ÖNERİLEN BÜTÇE İLE UYUMU (en az 600 sözcük) 
4- ARAŞTIRMA EKİBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

a. Araştırma Ekibi ve Baş Araştırmacı (Araştırmacı(lar)ın özgeçmiş(ler)i ve yayın listesi 
ekte sunulacaktır) 

b. Zaman Planlaması (Şematik olarak ekte sunulacaktır) 
c. Araştırma Ekibinin Eşgüdümü (en az 200 sözcük) 

 
5- ARAŞTIRMANIN BEKLENEN ETKİSİ: (en az 600 sözcük) 
6- LİTERATÜR ÖZETİ: (en az 750 sözcük) 

 
ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER: (200 sözcüğe kadar) 

 
 
 

 
 
 


