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A193: Turkish Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued 
Sunum Şablonu Talimatları 

Sunumu yapan kisinin 
adı 

Adnızı buraya yazınız Araştırma 
Alanı 

Araştırma 
yaptığınız  alanı  
yazınız  

Bitirme Tarihi Bitirme tarihinizi 
yazınız. 

(A)  Çalışmanın  
başlığı  

Kısa ve bilgilendirici bir başlık yazınız 

(B)  Araştırma sorusu Bir cümleyle araştırma sorusunun temel unsurlarını tanımlayınız.  
(C)  Ana Referans(lar) Araştırma konunuza en kritik katkıyı sağlayan referansı veya referansları belirtiniz (standart ölçülere uygun bir şekilde 

referans bilgilerini yazınız). İdeal olarak alanında uzman biri tarafından yazılmıs yada yeni yaınlanmış 1 makale 
belirtmeniz yeterli olacaktır, fakat en fazla 3 makale de belirtebilirsiniz. 

(D)  
Motivasyon/Puzzle 

Temel akademik motivasyonunuzu nasıl sağladığınızı  kısa bir paragraf halinde yazınız( en fazla 100 kelime) ayrıca 
çözülmesini umduğunuz bir problem/sorun varsa belirtebilirsiniz. 

ÜÇ Herhangi bir araştırma projesinin üç temel yönünü belirtiniz. Örnek: Aptallar rehberi 
(E)  Fikir? Araştırma konusunun düğşünsel içeriğini belirleyen “temel/ana” fikri açıklayınız. Eğer mümkünse  ana hipotez yada 

hipotezleri gösteriniz. temel bağımlı değişkenler ve temel test/bağımsız değişkenleri belirtiniz. Burada içsel bir tehdit var 
mı? eğer varsa, tehdidi belirleyici strateji nedir? Doğal bir deney yada faydalanılabilecek dıssal şok yöntemi var mı? 
kullanılabilecek  herhangi bir teorik“voltaj/gerilim” var mı? 

(F) Data/Veri? (1) Hangi datayı kullanmayı düşünüyorsunuz? Örneğin: ülke/ayarlar; Neden? Analizin birimi: Bireyler, firmalar, 
portföyler, endüstriler, ülkeler, vs.?  Örnek süre; Örnekleme aralığı:  Günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık, vs? Veri 
türü: Özel sektör, endüstri, makro vs? 
(2) Umulan örnek büyüklügü nedir? Kesitsel? Zaman dizisi/uzun süreli yada boylamsal? 
(3) Bu bir panel veri dizisi midir? 
(4) Veri kaynakları nelerdir? Verilerin ticari olarak kullanımı /satılması mümkün mü? Bu veriler sizin kendi anket 
aracınız baz alınarak mı olurturuldu? Yada görüşmeler/mülakatlar, zaman dilimi, arastırma görevlisinin ihtiyaçları, 
parasal kaynaklar gibi kriterler baz alınarak mı bu veriler oluşturuldu? Bu veriler orjinal veriler mi? 
 (5) Herhangi bir eksik veri yada eksik gözlem olacak mı? Veri tabanı entegrasyonunda bir problem olacak mı? Veri 
manipülasyonu/veri temizleme gibi problemler ortaya cıkacak mı? 
 (6) Sizin test çeşitleriniz  projeniz için yeterli anlamlı veriler sağlayacak mı? Verinizin güvenilirliği ve kalitesi nedir? 
 (7) Diğer veri engelleri nelerdir? Örneğin; dıs geçerliliği? Yapısal geçerliliği? 
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(G) Araçlar  Temel deneysel taslak ve araştırma dizaynı nedir? Bu regresyonel yaklaşım metodu mudur?  Anket  aracları 
sorunları/dizaynı? Mülakat dizaynı? İş için  ekonometrik yazılıma ihtiyaç var mı? /uygun mu? Normal kanallarla 
ulaşılabilir mi? bilginin uygulanabilmesi için gerekli veya en iyi istatistiksel/ekonometrik testler nelerdir? Planlanan 
deney taslağının veri ile uygunluğu? İstatistiksel geçerlilik bir sorun mudur? 

 İKİ İki temel/ anahtar soru 
(H) Yenilik Fikir/Veri/Araçlar daki orjinallik/yenilik nedir? Ağırlıklarını kaldırması muhtemel olan  surucu ve yolcular hangileridir 

bu bir “Mickey Fare” mi? [Örnek: Sunumuzdaki orjinalliği göstermek için basit bir Venn şeması çizebilir misiniz? ] 
( I ) Sonuç olarak Cevabı bilmek niçin önemli? Bu araştırmanın sonucu  ana kararları/davranışı/aktiviteyi / vs. nasıl etkileyecek? 
BİR Bir alt çizgi 
(J) Katkilar İlgili araştırma literatürüne katkı sağlayacak başlıca kaynak nedir? 
(K) Diğer Görüşler Işbirliği gerekli/cazip mi? Fikir/veri/araçlar? ( enstitü içinde yada dısında)  

Hedef makale(ler)? Gerçekçi mi? Yeterince iddialı mı? 
Risk değerlendirmesi [ “düsük , orta dereceli , yüksek : sonuç cıkmama riski; “rakip”risk ( örnek: Rekabeti kaybetme 
riski); eskime riski; diğer riskler? Bu planı uygulamada herhangi bir ciddi engelle karsılastın mı? bu engeller nelerdi? 
Fikir ile alakalı engeller miydi? Veri neydi? Araçlar nelerdi? Etik görüşler mevcut muydu? Etik izni alınmalı mı?  
faaliyet alanı uygunluğu? Çok dar değil, çok geniş değil.   
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