
 
 

 

“Ar-Ge Personeli için Mesleki Eğitim ve Öğretim Çerçevesinde Beceri 

Oluşturma Sürecinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması ve 

Değerlendirilmesi” Projesi 

(Referans Numarası: 2018-1-TR01-KA202-059252) 

IO4: e-platform ve e-öğrenme yazılımı içerikleri için bir uygulama kılavuzu  

Önsöz 

Uygulama kılavuzu, özellikle yeni kullanıcılar için “https://platform.e-rd.org/” e-platformundan 

en yüksek verimi alabilmek adına önemli bir araç olacaktır. 

E-platform ve e-öğrenme katılımcıları bu kılavuz sayesinde, tasarlanan bu ara yüzlerden nasıl en 

yüksek verimi alabileceklerini öğrenebilecekler. “IO4 – Uygulama Kılavuzu” 3 ana bölümden 

oluşur; Bilgi, Uygulama ve Kullanım Kılavuzu.  

Bu uygulama kılavuzu, “eRD - AR-GE Personeli için Mesleki Eğitim ve Öğretim Çerçevesinde 

Beceri Oluşturma Sürecinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” projesi 

kapsamında geliştirilmiştir ve Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilmiştir 

(Referans Numarası: “2018-1-TR01-KA202-059252”). Türkiye, İspanya ve İtalya'daki kuruluşlar 

arasındaki ortak bir çalışmanın nihai ürünüdür.  
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BÖLÜM A. BİLGİ 

A1. Genel anlamda bir e-öğrenme programı nedir? 

Son yirmi yılda İnternet, araştırma ve öğrenme kaynaklarını kullanıma sunmakta en 

yaygın kullanılan kanallardan biri haline geldi. Uzaktan eğitim olarak da bilinen sanal eğitim, 

programların dijitalleşme derecelerine bağlı olarak bir dizi farklı eğitim çeşidini temsil eder. 

Sözde 'dijital devrim', gelişen ortamların yakınsamasını tetikledi. Bilginin üretilme ve dağıtılma 

biçimine ilişkin bu paradigma kayması, yalnızca erişim biçimlerini değil, aynı zamanda sosyal 

ilişkilerin mekansal ve zamansal anlamını değiştiren genel çevre deneyimini de etkiler [1].  

Eğitim ortamları (okullar, araştırma enstitüleri, şirketler vb.), kullanıcılara aktarılacak 

bilgi depoları olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bütünleştiren ürünlerin kullanımını 

genişletmektedir. E-öğrenme, metin, ses, görüntü, animasyon ve video paylaşımı gibi çeşitli 

medyaların yardımıyla öğretme ve öğrenme süreçlerini sağlamak, desteklemek ve geliştirmek 

için gerekli etkinlikleri sentezlemek için kullanılan BİT kullanımından ortaya çıkan en alakalı 

ürünlerden biridir [2]. 

Üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanım olmamasına rağmen, Avrupa Topluluğu 2001 e-

Öğrenim Eylem Planında, teknolojik boyutu farklı metodolojik yaklaşımlarla birleştirerek, e-

öğrenmenin karmaşık evrimini diğerlerinden daha fazla temsil eden bir tanım önermektedir:  

“E-öğrenme, uzaktan olduğu kadar kaynaklara ve hizmetlere erişimi kolaylaştırarak 

öğrenmenin kalitesini artırmak için yeni multimedya teknolojilerinin ve internetin 

kullanılmasıdır.” 

Bu tanım, e-öğrenmenin üç ana boyutunu etkili bir şekilde vurgulamaktadır[3]: 



 
 

- Kaynaklara ve hizmetlere uzaktan erişim. Net aracılığıyla öğrenme materyallerinin üretimi 

ve kullanımı, e-öğrenmenin temel unsurlarıdır; bununla birlikte, Net'teki tüm faaliyetler e-

öğrenmeye ait değildir, sadece belirli bir didaktik amaçlılığın tanımlanabildiği, yani bazı 

varlıkların belirli bir hedef kitle için belirli öğrenimi geliştirmek amacıyla materyal hazırladığı 

faaliyetlerdir.  

- Uzaktan bilgi paylaşımı. Kaynaklara ve hizmetlere erişim esasen bireysel bir süreç olsa da, 

bilgi paylaşımı öğrenmenin sosyal bir boyutunu hatırlatır. Materyaller ve belgeler, sanal ortamlar 

aracılığıyla uygulama veya öğrenme toplulukları içinde paylaşılabilir. Buna ek olarak, birçok e-

öğrenme kursunun dayandığı uzaktan etkileşim, materyallerin kendileri hakkında olduğu kadar 

deneyimler ve diğer bilgiler hakkında da kişisel fikir ve görüşlerin paylaşılmasını destekler.  

- İşbirliği. Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık teorilerine göre, işbirliği, anlamlı öğrenmeyi 

geliştirmenin mümkün olduğu temel koşullardan biridir; öğrenme, aslında, bilgiyle ve diğer 

bireylerin bakış açılarıyla ilişki yoluyla zenginleşen ve yeniden yapılanan, kişinin kendi 

yeterliliklerini inşa etme süreci ile tanımlanır.  

BİT ve e-öğrenme ortamları, işbirlikçi çalışma ve öğrenme topluluklarının ve uygulama 

topluluklarının gelişimi için etkili destek sağlayabilir. 

Yukarıda açıklanan boyutlar, mevcut e-öğrenme modellerini farklı şekillerde ve oranlarda 

karakterize eder, her yaklaşımda belirli bir önem ve sapmalar varsayar[4]. İki ana model, web 

tabanlı öğrenme ve çevrimiçi öğrenmedir.  

WEB TABANLI ÖĞRENME, çok sayıda kullanıcıya kendi kendine öğrenme için dijital 

materyalin dağıtılmasına dayanan bir modeldir. Temel fikir, öğrenmenin bir göndericiden bir 

alıcıya iletilen bilgilerin edinilmesinden oluşmasıdır. Bilgi önceden tanımlanır[5]. Bu modelin 

teslimi senkronize (eşzamanlı) veya asenkronize (eşzamansız) olabilir.  



 
 

a) Eşzamansız öğrenme, öğrencinin tüm çevrimiçi içeriğe e-Öğrenim platformu veya 

LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) adı verilen özel bir web sitesi aracılığıyla erişebildiği uzaktan 

öğrenme modunu ifade eder. Öğrenenler, günün herhangi bir saatinde kullanıcı adı ve şifre 

kullanarak giriş yapabilir, giriş ve çıkış yaparak platformda geçirdikleri zamanı takip edebilir ve 

online testler ile öğrendiklerini belgeleyebilirler. LMS kullanarak eşzamansız öğrenme, e-posta, 

forumlar, wiki'ler ve mesaj panoları gibi araçların yanı sıra web destekli ders kitapları, hiper 

metin belgeleri, sesli-video sınıfları ve sosyal medya ağları uygular.  

b) Eşzamanlı öğrenme ise, derslerini online olarak işleyen öğretmenlerin pandemi 

boyunca kullandığı yöntemdir. Bunlar, öğretimin belirli bir zamanda eşzamanlı olarak verildiği 

özel dijital ortamlardır. Tıpkı okulda olduğu gibi, öğrenciler kararlaştırılan bir zamanda bir dersi 

takip eder ve öğretmen bir mikrofon ve bir video kamera ile dersi verirken herkesin oturum 

açması ve bağlantıda kalması gerekir. Eşzamanlı öğrenme, tüm katılımcıların aynı anda 

etkileşime girmesiyle gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.  

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME, bilgisayarlar tarafından desteklenen aktif ve işbirlikçi öğrenme 

stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir modeldir. Bu model, sosyal boyutu, çoğulculuğu ve 

bağlamla olan ilişkisini dikkate alır. Bireysel öğrenme, bilgiyle ve diğer bireylerin bakış 

açılarıyla ilişki yoluyla geliştirilen kendi yetkinliklerinin müzakere edilmesi ve yapılandırılması 

sürecinin bir sonucu haline gelir. Öğrenilen her şey bağlama, kültürel geçmişe ve kişisel 

deneyime göre yorumlanır. Bu varsayımlar temelinde çevrimiçi öğrenme, yaparak yaşayarak 

öğrenmeye, öğrencinin işbirliğine dayalı bir bilgi arayışına katılımına ve otorite ve bilgiden 

otorite ve bilgi haline gelen öğretmenin yeni rolüne dayalı süreçler geliştirmeyi amaçlar. 

Çevrimiçi öğrenme bağlamında Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme (CSCL) kavramı dahildir.  



 
 

A2. Bir e-öğrenme platformunun ve e-öğrenme programının faydaları nelerdir?  

E-öğrenmenin eğitime dahil edilmesinin, özellikle yüksek öğretim kurumları için çeşitli 

faydaları vardır. E-öğrenme, aşağıdaki nedenlerden dolayı en iyi eğitim yöntemleri arasında 

sayılmaktadır: 

a) eğitmenlerin veya eğitim kurumlarının ihtiyaçlarından ziyade bireysel öğrenicilerin 

ihtiyaçlarına odaklanır;[6] 

b) hem öğrenciler hem de kurumlar için öğrenme zamanı ve yeri açısından esnektir;[7] 

c) büyük miktarda bilgiye erişim yoluyla bilginin kalitesini artırır; 

d) tartışma forumlarını kullanarak, katılımı engelleme potansiyeli olan fiziksel engelleri 

ortadan kaldırarak öğrenciler arasındaki ilişkiler için fırsatlar sağlar;[8] 

e) öğrencilerin fiziksel bir yere seyahat etmeleri gerekmediğinden ve dolayısıyla öğrenme 

daha fazla sayıda öğrenciye açık olduğundan iki kat daha uygundur; [9] 

f) öğrenme tercihleri ve hızındaki farklılıkları dikkate alır, kendi kendine ilerlemeye izin 

verir, memnuniyeti arttırır ve stresi azaltır;[10] 

g) Öğrencileri veya öğrenicileri öğrenirken değerlendirir ve aynı zamanda toplum 

eğitimine, kültürel çeşitliliğe ve küreselleşmeye uygun etkileşim yoluyla eğitimdeki 

deneyimlerini artırır;[11] 

h) öğrenenlerin en kısa sürede, en az çabayla, çağa ayak uydurarak ve çeşitli bilgi 

alanlarında çok sayıda uzmandan deneyim kazanarak hedeflere ulaşmasını sağlar;[12] 

i) kullanıcıların konumu, yaşları, etnik kökenleri ve ırkları ne olursa olsun bilgi dünyasına 

eşit erişim sundukları için hoşgörü ve adaleti sağlar;[13] 

j) öğrencilerin artık tek bilgi kaynağı olmayan danışman ve rehber olan eğitmenlere değil 

kendilerine güvenmelerine yardımcı olur;[14] 



 
 

k) öğrenenlerin küreselleşmiş topluma girmelerine, başkalarıyla iletişim kurmayı ve 

diyalog kurmayı öğrenmelerine yardımcı olur;[15] 

l) Sınıfta gerçekleştirilen tüm etkinlikleri izleme ve gerektiğinde eğitmenleri dinleme 

olanağı veren etkileşimli video yapısı sayesinde öğrencilerin çok esnek öğrenme yollarını 

keşfetmelerine olanak tanır;[16] 

m) öğretmenlere öğrencilerle etkileşim kurmanın ve onlara anında geri bildirim vermenin 

çeşitli yollarını sunar;[17] 

n) öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretmenler veya eğitmenler arasında daha iyi 

iletişime izin verir[18]; 

o) engellilere eğitimlerini her yerden devam ettirebilme olanağı sağlar[19].  

 

Koronavirüs pandemisinin başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve bu süre 

zarfında birçok kuruluş faaliyetlerini sürdürmek için uyum sağlamak zorunda kaldı. Bunların 

arasında okullar da uzaktan eğitime devam etmek için yeni teknolojilerden yararlandı. Aslında, 

dünyanın her yerinde öğrenciler, çeşitli düzenlemeler ve sürekli bulaşma dalgaları nedeniyle 

okula kısmen yanlarında, kısmen de evden devam ettiler. 2020 yılında tüm e-öğrenme sektörü 

katlanarak gelişti ve önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor.  

E-öğrenme, büyük zorluklar yaşamaya devam eden, sürekli genişleyen ve gelişen bir 

sektördür. Eğitim, çevrimiçi olduğu ve öğrenciler istedikleri zaman erişebildikleri için sürekli ve 

sabittir. Belirli saat ve günlerde dersler vardır ama aynı zamanda online içeriklere her an ulaşma 

imkanı da mevcuttur. 

  

 



 
 

 

A3. E-öğrenme programının yenilikçi yönleri nelerdir? 

Bir e-öğrenme programı basitçe uzaktan verilen bir eğitim kursudur, yani öğrenciler 

herhangi bir sınıfta fiziksel olarak bulunmalarına gerek kalmadan kurslarının bir kısmını veya 

tamamını tamamlayabilirler. E-öğrenme kurslarının sunduğu esneklik, onu geleneksel bir kursa 

katılmak için zamanı veya müsaitliği olmayan çalışan personel için pratik bir seçim haline getirir.  

E-Öğrenme kursları, özellikle öğrencilerin ders materyallerine kendi rahatlıklarında 

erişmelerine olanak tanır. Bu, e-kursların öğrencilere herhangi bir baskı olmadan daha fazla 

çalışma hızı sağladığı anlamına gelir. 

Uzaktan eğitimi seçmenin beş ana nedenini keşfedin!  

- Çevrimiçi eğitim sayesinde programlarınızı ayarlayın 

- E-öğrenme araçları sayesinde kişiselleştirilmiş takipten yararlanın 

- İşinizi sürdürürken uzaktan eğitim alın 

- Toplu taşımanın hengamesinden uzakta kalın 

- Bir kursa zorluk çekmeden erişin 

A4. Bu e-öğrenme programının amaç ve hedefleri nelerdir?  

İnsanlar bir şirketin nasıl büyütüleceği hakkında konuştuğunda, aynı sihirli formül ortaya 

çıkıyor: Ar-Ge'ye yatırım yapmak. Araştırma, geliştirme ve inovasyon sadece büyük şirketlerin 

meselesi değildir. Pazarda kendine yer edinmek ve ürün veya hizmetlerinin eskimemesini 

sağlamak isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler de bu faaliyetlere önem atfetmektedir. Peki 

bunun ne gibi avantajları var?  

Ar-Ge faaliyetleri, sunduğu katma değeri artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yanı sıra, 

yeni iş kolları geliştirmelerine ve rekabete karşı konumlarını iyileştirmelerine olanak 



 
 

sağladığından, şirketlerin zorlu dönemlerle yüzleşmesine ve rekabet gücü oluşturmasına olanak 

tanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: https://pxhere.com/es/photo/1575627  

Şirketler bu avantajın farkındadırlar ve Ar-Ge departmanları oluşturmuşlardır ya da 

sadece dahili Ar-Ge yapan personelleri vardır. Bu personelin çoğu, Araştırma ve/veya Geliştirme 

konusunda belirli bir geçmişe veya dereceye sahip olmayan mühendislerdir. Bu e-Öğrenim 

programı bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır: E-öğrenme programı, Ar-Ge mühendislik 

eğitimi için kritik ihtiyacı karşılamak için tasarlanmıştır. Program geliştirilmeden önce Ar-Ge 

personelinin eğitimi aşamasında ihtiyaç duyulan konuların tespiti için ihtiyaç analizi anketi 

yapılmıştır.  

e-R&D ortaklığının amacı, şirketlerde Ar-Ge inovasyonu ile ilgili farkındalık 

düzeyinin yükselmesidir. Katılımcıların karşılaştıkları sorunlara bakış açılarında, sunacakları 

olası çözümlerin çeşitliliğinde ve genel olarak yenilik algısında iyileşme sağlanacaktır. Sistemli 

bir çalışma kültürü benimseyerek, doğru ve zamanında iş ortaya koyan, zaman yönetimi 

https://pxhere.com/es/photo/1575627


 
 

anlayışına sahip bireyler yetiştirilecektir. Ar-Ge odaklı faaliyetlerde çalışanlar daha kaliteli 

araştırma ve geliştirme süreçleri yürüteceklerdir.  

A5. Bu uygulama kılavuzu neden gereklidir? 

Kendi Kendine Öğrenme ve e-öğrenme araçları bunaltıcı olabilir ve kullanıcıların şu 

soruyu sormalarına neden olabilir: Kurslara nereden ve nasıl başlarım? Herhangi bir özel teknik 

gereksinime vs. ihtiyacım var mı? 

Verilen uygulama kılavuzunun amacı, Ar-Ge personelini beceri oluşturma süreçlerinde e-

R&D araçlarını ve içeriğini uygulamada desteklemektir.  

E-platform ve e-öğrenme yazılımının nasıl kullanılacağı, temel yapılandırma eylemlerinin 

nasıl gerçekleştirileceği ve kullanıcıları araçlara ve içeriklere başlamaya nasıl motive edeceğine 

ilişkin bilgi ve açıklamalar sağlar.  

A6. Bu uygulama kılavuzu kimler içindir (hedef gruplar)?  

Target TTO tarafından yürütülen faaliyetlere paralel olarak, sanayide çalışan 

mühendislerin Ar-Ge ve yenilik konularında yetersiz kaldıkları ve bu başlıklar altında gerekli 

olan mesleki eğitimin mühendislere lisans düzeyinde verilmediği ve verilen eğitimin yüksek 

lisans ve hatta doktora düzeylerinde dahi yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.  

Program (müfredat) sanayide çalışan bu mühendislerin gereksinimleri göz önünde 

bulundurularak geliştirilmiştir ancak aynı zamanda Ar-Ge ile ilgilenen diğer dereceler tarafından 

da öğrenilebilecek temel bir programdır.  

Bu temel Ar-Ge müfredatı, bir Ar-Ge ekibine giren yeni personelin yanı sıra, Ar-Ge 

konusunda daha önceden bilgisi veya eğitimi olmayan çalışanlara, ana hususlara dair eksiksiz bir 

genel bakış elde etme imkanı sağlayacaktır. 



 
 

Ortaklık, Endüstri Dernekleri ve Mühendis Sendikaları personelini e-Öğrenim kursunu 

gerçekleştirmeleri ve müfredatlarında önemli bir farklılık elde etmeleri açılarından teşvik eder. 

Program aynı zamanda eğitiminin en başında olan kişilerin Ar-Ge ve inovasyon konusunda kendi 

kendini yetiştirme ve yeni beceriler edinme fırsatına sahip olması açısından da faydalı olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit:  https://pxhere.com/en/photo/1199802  

 

BÖLÜM B. UYGULAMA 

B1. Ar-Ge E-öğrenme programının müfredatı ve derslerin detayları nelerdir?  

Kapsamlı ihtiyaç analizi sonucunda eRD ortaklığı, geliştirilen müfredata dahil edilen on 

ders belirlemiştir. Bu on dersin konuları aşağıda listelenmiştir:  

1- Ar-Ge'ye Giriş 

2- Deneysel Ürün Tasarımı – DFX 

3- İş Modeli 

4- TRİZ 

5- Fikri Mülkiyet Hakları 

6- Endüstri 4.0 

https://pxhere.com/en/photo/1199802


 
 

7- Veri Analizi ve İstatistik 

8- Problem Çözme Yaklaşımı 

9- Proje Geliştirme Aşamaları ve Teknikleri 

10- Proje Yönetimi  

Her kursun içeriği aşağıdaki gibidir:  

Kurs 1. Ar-Ge'ye Giriş  

Ar-Ge ve inovasyon dersinin amaçları: 

1. Ar-Ge ortamlarının ve süreçlerinin tanımlanması, uygulanması ve yönetimi yoluyla kritik 

kapasiteyi teşvik etmek ve iş rekabet gücünü geliştirmek. 

2. En uygun araç ve metodolojileri kullanarak Ar-Ge yönetiminin yeni iş modellerine 

entegrasyonunu bilmek. 

3. Avrupa Ar-Ge destek politikalarının kılavuzları ile birlikte Ar-Ge'yi uygulamaya başlamak için 

zemin hazırlamak. 

4. Ar-Ge'den Fikir Oluşturma adımında karar vermeyi desteklemeye hizmet eden süreçleri bilmek  

Kurs 2. Deneysel Ürün Tasarımı – DFX 

Deneysel Ürün Tasarımı dersinin amaçları: 

1. Yeniliği teşvik etmek için yaratıcılığı teşvik etmek. 

2. Yaratıcı süreci geliştirin, sistematize edin ve yapılandırın. 

3. Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için yaratıcılığı ve ustalığı teşvik edin. 

4. Yeni ürün fikirlerini hayal etme, yaratma ve temsil etme yeteneğini geliştirin. 

5. Deneysel ürün tasarımı yapmak için bilgi sağlamak ve becerileri geliştirmek.  

 

 



 
 

Kurs 3. İş Modeli 

Bu ders, iş modeli tasarımının kavramlarını, araçlarını ve ilkelerini ve bunların inovasyon 

sürecindeki rolünü tanıtır. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için potansiyel modelleri ve 

bunları kullanmanın pratik yollarını gösterir. İçindekiler şunlarla ilgilidir: 

1. Konuya genel bakış: tanım, terminoloji ve iş planı, iş modeli ve iş stratejisi arasındaki farklar. 

2. İş Modeli Kanvası: 9 yapı taşının analizi ve pratik ipuçları. 

3. Üç Soru Modeli: özellikler, işleyiş ve sorular. 

4. Köprü modeli: bir iş kurma ve yönetme yolu.  

Kurs 4. TRIZ 

Yaratıcı Problem Çözme Kuramı (TRIZ) dersinin amaçları: 

1. TRIZ tarafından genel problem çözme yaklaşımı hakkında bir anlayış geliştirmek, TRIZ'in 

sistematik yeniliğe uygulanması ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan tüm profesyonellere pratik 

teknikleri teşvik etmek. 

2. İnovasyon düzeylerinden TRIZ stratejilerine kadar olan adımları kazanmak ve teknik 

çelişkileri ortadan kaldırmak için yaratıcı ilkeleri bilmek 

3. TRIZ Çelişki Matrisini elde etmek ve Altshuller'in TRIZ'in 40 ilkesini (40 yaratıcı ilke) 

kullanarak problemleri çözmek 

4. Problemi tanımlayarak, problemi formüle ederek, önceden iyi çözülmüş probleme atıfta 

bulunarak herhangi bir problemi TRIZ çözümüne uyarlamak ve ideal çözümü sonuçlandırmak 

5. Bu kurs, Ar-Ge merkezlerinde çalışan tüm profesyonellere, mevcut ürünleri ve durumları 

analiz etmeye, temel sorunları çıkarmaya, evrim için potansiyel fırsatları ortaya çıkarmaya ve 

sistematik bir şekilde yeni çözüm konseptleri üretmeye yardımcı olan bir pratik teknikler paketi 

sunar.  



 
 

Kurs 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu ders, fikri mülkiyetin temelleri ve inovasyon yönetimi için patent bilgilerinin stratejik 

kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.  

6. Kurs: Endüstri 4.0 

Endüstri 4.0 ve teknolojileri hakkında kısaca bilgi vermek, Endüstri 4.0'ın gerekliliklerini vermek 

ve firmalarımızı dördüncü sanayi devrimine dönüştürmeye hazır olmanın nedenlerini anlatmak 

dersin temel amacıdır.  

7. Kurs: Veri Analizi ve İstatistik 

Kursun amaçları: 

1. İstatistik biliminin araştırma ve geliştirme ortamında kullanımını tanıtmak.  

2. Deneysel verilerden görsel grafikler ve nedensel sonuçlar çıkarmak için istatistiksel bir yazılım 

paketi aracılığıyla istatistiksel araçlar ve kullanımları hakkında farkındalık yaratmak. 

3. İşletmelerin araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışan personelin veri analiz ve yorumlama 

becerilerini geliştirmek 

Kurs 8: Problem Çözme Yaklaşımı 

Dersin temel amacı, işletme hayatındaki günlük yönetimin bir türü olan farklı problemleri 

tanıyabilmek için problem çözme araçları hakkında kısa bilgi vermektir.  

9. Kurs: Proje Geliştirme Aşamaları ve Teknikleri 

Dersin temel amacı Ar-Ge proje geliştirme aşamalarında başarılı olmanın anahtarlarını vermek, 

pazarlama ve satış stratejileri oluşturmaktır.  

Kurs 10: Proje Yönetimi 

Dersin temel amacı proje yönetiminde başarılı olmanın anahtarlarını vermek, çoğu yöneticinin 

yaşadığı yaygın proje yönetimi hatalarını ve proje kapanışının 8 adımını vermektir.  



 
 
EĞİTMENLER  

Yük. Müh. Margarita LECHA (Kurs 1 ve 2).  

Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden (UPV) Agrofood Mühendisliği diplomasına sahiptir. Derecesi, bir 

Erasmus hibesi sayesinde kısmen Gent Universitesi’nden (Belçika) alınmıştır. Çalışmaya başladıktan 

sonra yine Valencia'dan (İspanya) S. Vicente Martir Valencia Üniversitesi'nde İnovasyon ve Teknoloji 

Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktora derecesine sahiptir. Proje Yönetimi üzerine 

kurslar vermiştir. 2001 yılından beri AB ve Uluslararası proje yönetiminde çalışmakta, tarım-gıda, lojistik, 

enerji ile ilgili +30 Avrupa destekli projelere katılmıştır ve son 7 yıldır Sosyal İnovasyon ve özellikle 

Teknolojik Girişimcilik konularına odaklanmaktadır. Bu alanda Yaratıcılık Araçları, Motivasyon ve 

Tasarım Düşüncesi konularında uzmanlaşmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek 

amacıyla 2019 yılında kurucu ortağı olduğu INNOWA adlı kar amacı gütmeyen kuruluştaki çalışmaları ile 

birleştirerek 2014 yılından bu yana danışmanlık firması “I-Box Create”i yönetmektedir. 2005 yılından bu 

yana Lecha, İspanya'da çoğunlukla İnşaat ve Taşımacılık sektörleriyle ilgili şirketlere, sanayi birliklerine 

ve teknoloji merkezlerine Ar-Ge konusunda dersler vermektedir.  

 

Serena D’ARIENZO (Kurs 3)  

İtalyan Dili ve Edebiyatı Lisans Derecesi, Modern Filoloji Yüksek Lisans Derecesi ve Pazarlama, İletişim 

ve Yeni Medya Yüksek Lisans Derecesi. Eğitim uzmanı olarak, hem yetişkin hem de genç öğrencileri 

içeren çeşitli AB projeleri çerçevesinde çeşitli alanlarda uygulamalı atölye çalışmaları ve eğitim 

oturumları düzenleme konusunda güçlü bir eğitim yaklaşımına ve uzmanlığına sahiptir. Kurumsal İletişim 

ve Dijital pazarlama alanında deneyim sahibi. 2018'den beri Avrupa proje sorumlusu, teklif analizi ve 

yazımı, konsorsiyum yapılanması, proje faaliyetlerinin uygulanması ve izlenmesi, Ar-Ge çalışmaları, 

Erasmus+, H2020, Interreg, IEE ve diğerleri içindeki çeşitli projelerin raporlanması ve yaygınlaştırılması 

konularında deneyime sahiptir. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.  

 



 
 
 

Prof. Dr. Necip Fazıl YILMAZ (Kurs 4)  

Prof. Dr. Necip Fazıl YILMAZ, Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ndendir. Uzmanlığı 

malzeme işleme teknolojisi, eklemeli imalat, teknik yenilik ve Ar-Ge proje yönetimine dayanmaktadır. 

Çoğu Ar-Ge projesi olmak üzere 300'den fazla projede yer aldı. Halen Teknoloji Transfer Ofisi ve 

Teknopark'ı yönetmektedir. Target Teknoloji Transfer Ofisi ve Gaziantep Teknopark adına Europe 

Enterprise Network (EEN), COSME ve Horizon 2020 direktörlüğünü yapmaktadır. Birçok girişimcilik 

eğitiminin koordinatörüdür ve KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Ar-Ge çalışmalarının 

uygulanmasını koordine etmektedir.  

 

Mustafa ÇAKIR (Kurs 5)  

Patent Effect'in kurucu ortağı. Fikri Mülkiyet ve Lisans Sorumlusu, Sabancı Üniversitesi Sanayi 

İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) Patent Vekili, İstanbul Üniversite-Sanayi işbirlikleri, 

patent portföy yönetimi, patent veri analitiği, Lisanslama ve yan ürün oluşturma konularında 10 yıldan 

fazla deneyime sahip bir endüstri mühendisidir. 2008-2017 yılları arasında EGE Üniversitesi EBILTEM-

TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birim Yöneticisi iken, sorumluluklarının bir parçası olarak Ar-

Ge & fikri mülkiyet ile ilgili AB kapasite geliştirme projelerinde yer almıştır. Üniversitelerde Fikri 

Mülkiyet bilgisinin yaygınlaştırılması için EPO liderliğinde yürütülen projede koordinatör, TTH-Türkiye 

ve ProgressTT projeleri için kurum içi proje koordinatörü ve Enterprise Europe Network (Ebic-EGE) 

kıdemli inovasyon danışmanı olarak görev yaptı. Halen kendi şirketi Patent Effect'in yöneticiliğini 

yapmakta ve Sabancı Üniversitesi teknoloji transfer ofisinde Patent Vekili-Fikri Mülkiyet Yönetimi ve 

Lisanslama sorumlusu olarak çalışmaktadır. Daha çok patent portföy yönetimine, IP tabanlı teknolojilerin 

lisanslanmasına ve IP tabanlı spinoff şirketlerinin ticarileştirilmesine liderlik etmektedir. Pratik teknoloji 

transferi deneyimlerini NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri, ABD), UCLB (İngiltere) ve Cambridge 

Enterprise'da (İngiltere) tamamladı. Mustafa, patent sahipleri ve teknoloji arayanları eşleştirerek 



 
 
teknolojinin ticarileştirilmesini teşvik etmek için tasarlanmış Connect4tech programının 

(https://www.connect4tech.org/) yaratıcısıdır. Aynı zamanda Türkiye'de IP yönetimi ve teknoloji 

lisanslamaya yönelik ilk ve tek eğitim kampı olan IP CAMP programının (https://www.ipcamp.org) takım 

lideridir. Aynı zamanda LES International for Turkey’nin bir parçası olan LES Turkey'nin Genel 

Sekreteri, AB Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası Türkiye Büyükelçisi ve LES International Patent ve 

Teknoloji Lisanslama Komitesi Başkan Yardımcısıdır. 

QPIP: Qualified patent information professional  

RTTP: Registered Technology Transfer Professional 

   

Yrd. Doç. Yunus EROĞLU (Kurs 6)  

Yrd. Doç. Yunus EROGLU, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Endüstri Mühendisliği Bölümü 

üyesidir. Araştırma konuları Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Tahmin, Optimizasyon ve Sezgisel 

Yöntemlerdir. İSTE Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-SEA) 

Müdür Yardımcısı ve İSTE - İş Dünyası ile Entegrasyon Bölümü Genel Koordinatörüdür. Aynı zamanda 

Endüstri 4.0'a Yönelik Uluslararası Yapay Zeka Konferansı'nın (ICAII4.0) eş başkanıdır. 

 

Prof. Dr. Mehmet Erdem İNCE (course 7)  

Dersi veren öğretim üyesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Doktora çalışmalarını Amerika 

Birleşik Devletleri'nde tekstil alanında tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 

Bölümü'nde öğretim üyesidir. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde istatistik, istatistiksel yöntemler, 

istatistiksel süreç kontrolü ve deneysel çalışma stratejileri dersleri vermektedir.  

 

Dr. Devrim GÜNAY (Kurs 8, 9, 10)  

Dr. Devrim Günay, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde post-doktora 

araştırmacı ve yardımcı doçenttir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli devlet 



 
 
okullarındaki çok katmanlı öğretmenlik deneyimine ek olarak, aynı zamanda ABD, Portland State 

Üniversitesi'nde Fulbright Dil Öğretim Asistanlığı konusunda bir tam yıl (2009-2010) deneyim sahibidir. 

Erasmus Plus - KA 203 - Yüksek öğrenim için Stratejik Ortaklıklar – Proje’sinde (ENROPE 2018-1-

DE01_KA203_004253) araştırmacı olarak yer almıştır.  Araştırma ilgi alanları arasında göreve dayalı 

öğrenme, görsel etnografi, multi-literacies, göstergebilim ve öğretmen kimlik gelişimi yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BÖLÜM C. KULLANIM KILAVUZU  

C1. Özet 

E-R&D, E-ÖĞRENME PLATFORMU Kullanıcı Kılavuzuna hoş geldiniz. 

Bu kullanım kılavuzu, E-R&D, E-ÖĞRENME PLATFORMU'ndan yararlanmak isteyen öğrenici 

ve öğreticiler ile Ar-Ge alanında çalışan profesyoneller için bir uygulama kılavuzu olarak 

tasarlanmıştır. Açık kaynak kodlu olarak platform üzerinde ve ayrı ayrı erişilebilen bu doküman, 

herhangi bir E-R&D, E-ÖĞRENME PLATFORMU kullanıcısı tarafından kolaylıkla 

okunabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

C2. Kullanıcı Eğitimi 

C2.1. Bilgi Sayfaları 

PROJE SAYFASI HAKKINDA: Platform hakkında detaylı açıklamanın yer aldığı “Proje 

Hakkında” isimli bilgi sayfasıdır.  

 

 



 
 

SSS SAYFASI: Platform ve kullanımı hakkında sıkça sorulan soruların ve cevaplarının yer aldığı 

bir bilgi sayfasıdır.  

İLETİŞİM SAYFASI: Proje koordinatörü ve ekibinin iletişim bilgilerinin ve iletişim formunun yer aldığı 

bilgi sayfasıdır.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C2.2. eR&D e-öğrenme platformuna erişim 

PLATFORMA GİRİŞ: Platformun ana sayfası. Ana sayfadaki bloklar aracılığıyla birçok içeriğe 

erişilebilir.  

 

 

DİL SEÇİMİ: Platform 4 dilde yapılmıştır: Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca. Tüm içerik 

seçilen dilde görüntülenir.  

 



 
 

ÜYE KAYIT: Sistemi kullanabilmek için üye olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir. Bu 

ekranda istenilen bilgileri giren kullanıcılar için üye kaydı oluşturulmakta ve e-posta adreslerine 

"Hoş Geldiniz" temalı otomatik bir e-posta mesajı gönderilerek üyelik kaydı tamamlanmaktadır.  

 

 

ÜYE GİRİŞİ: Kayıtlı kullanıcılar platformu kullanmak için giriş yapmalıdır.  

 

 

 



 
 

C2.3. Katalog ve Dersler 

Giriş yapan kullanıcılar ders listesine girerek istedikleri dersin ilk konusunu açarak 

videoları izlemeye başlayabilirler. Ders sırasında videoları sırayla izleyebilen kullanıcılar, bir 

dersi tamamlamadan başka bir dersin içeriğine erişebilirler.  

 

Ders ismine tıklayarak ilgili derste konu açan kullanıcılar hangi videoyu ne kadar süre 

izlediklerine dair bilgileri görebilirler. Bir dersteki tüm videoları izleyen kullanıcılar için Sınav 

butonu aktif hale gelir ve ilgili dersle ilgili 10 soruluk sınava girebilirler.  



 
 

Bir dersteki tüm videoları izleyen kullanıcı, ilgili dersin sınavına başlayabilir ve soruları 

cevaplayabilir. 10 soruluk sınavda başarılı sayılabilinmek için 100 üzerinden 60 puan alınması 

gerekmektedir. Tüm derslerin sınavlarında ortalaması 60 ve üzeri olan kullanıcılar başarılı sayılır.  

 

C2.4. Sertifika 

Platform, e-öğrenme kurslarını başarıyla tamamlayan kullanıcılara sertifika vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C3. Dersler Hakkında 

E-öğrenme platformunda verilecek eğitimlerin seçimi için ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. 

İhtiyaç analizi kapsamında; 718 katılımcı ile anket yapılmıştır (İtalya'dan 146, İspanya'dan 201 

ve Türkiye'den 371 katılımcı). Bu anket sonucunda en çok talep edilen 10 ders belirlenmiştir.  

 

C3.1. Bireysel Ders Sayfası 

Konu başlığına tıklayan kullanıcı video detay sayfasına yönlendirilir. Videoyu başlatabilen 

kullanıcı, dersle ilgili not ve belgelere de bu sayfadan ulaşabilir.  

 

 

Video oynatılmaya başladığında, kullanıcı tarafından seçilen dile göre altyazı seçimi otomatik 

olarak yapılır ve ekranda görüntülenmeye başlar. Kullanıcı istediği altyazı diline geçebilir.  



 
 

 

Bir dersteki tüm videoları izleyen kullanıcı, ilgili dersin sınavına başlayabilir ve soruları 

cevaplayabilir. 10 soruluk sınavda başarılı sayılabilmesi için katılımcının 100 üzerinden 60 puan 

alması gerekmektedir. Tüm derslerin sınavlarında ortalaması 60 ve üzeri olan kullanıcılar başarılı 

sayılır. 

 

 



 
 

Sınav ortalaması 60 ve üzeri olan kullanıcılar, platformu değerlendirmeleri için hazırlanmış olan 

memnuniyet anketine yönlendirilir.  
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