
HAFTALIK KONULAR VE ÖĞRETİM-ÖĞRENİM TEKNİKLERİ 
 

 
 Haftalık Program Konular Öğretim teknikleri 

1.modül: 
Akademik 
Yazım Dili 
Toplam: 
20 saat 

1. Hafta /ders.1 (5 saat) 
22.05.2021 / Cumartesi 

Bilimsel araştırmada kavramlar, 
terminoloji, bilimsel araştırmada 
konu seçimi, bilimsel araştırma / 
bilim insanının özellikleri 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı  

1. Hafta /ders.2 (5 saat) 
23.05.2021 / Pazar 

Davetli konuşmacı: bilimsel 
araştırma süreci, araştırmanın 
planlanması, planlama süreci 

 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

2. Hafta /ders.1 (5 saat) 
29.05.2021 / Cumartesi 

Bilimsel araştırma türleri, 
araştırma önerisi hazırlama, 
adımlar. 

 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

2. Hafta /ders.2 (4 saat) 
30.05.2021 / Pazar 

Davetli konuşmacılar ile Bilimsel 
araştırmada veri toplama 
teknikleri, örnekler üzerinden 
irdelenmesi. 

 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

1. MODÜL SINAVI (1 
Saat) 

Genel Değerlendirme 
(Online sınav – Saati belirtilecektir) Sınav Değerlendirme 

2.modül: 
Tübitak, 
Kosgeb,  
Teydeb, 
Avrupa 
Birliği 
Projeleri 
Başvuruları 

3. Hafta /ders.1 (5 saat) 
05.06.2021 / Cumartesi 

Tübitak Projeleri  Başvuru süreçleri 
nasıl gerçekleşir? Hangi konularda 
destek alınabilir? Kaç çeşit başvuru 
programı var ve bu başvurular nasıl 
gerçekleştiriliyor? 
Konu hakkında uzman kişilerce 
Tübitak Projeleri  başvuru süreçleri 
örnekler üzerinden anlatılması 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 



Toplam: 
20 saat 3. Hafta /ders.2 (5 saat) 

06.06.2021 / Pazar 

Konu hakkında uzman kişilerce 
Tübitak Projeleri başvuru süreçleri 
örnekler üzerinden anlatılması 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

4. Hafta /ders.1 (5 saat) 
12.06.2021 / Cumartesi 

Konu hakkında uzman kişilerce 
Tübitak Projeleri başvuru süreçleri 
örnekler üzerinden anlatılması  
Kosgeb başvuru süreçleri, dikkat 
edilmesi gereken önemli bilgiler. 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

4. Hafta /ders.2 (4 saat) 
13.06.2021 / Pazar 

Konu hakkında uzman kişilerce 
Teydeb, Avrupa Birliği Projeleri 
başvuru süreçleri dikkat edilmesi 
gereken önemli bilgiler. 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

MODÜL SINAVI   
(1 saat) 
 

 
Genel Değerlendirme 
(Online Sınav- Saati belirtilecektir) 

Sınav Değerlendirme 

3.modül:  
Marka, 
Tasarım, 
Patent 
Tescil 
süreçleri 
Toplam: 
20 saat 

5. Hafta /ders.1 (5 saat) 
19.06.2021 / Cumartesi 

Girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? 
İlgi alanımız ve başarının anahtarı. 
Tasarım sürecinden, marka / tasarım / 
patent tescil sürecine kadar olan 
zamanda gerçekleştirilen eylemlerin 
incelenmesi. Başvuru süreci hakkında 
bilgi ve gerekli formların 
doldurulması. Bu formlar konusunda 
hassasiyet gösterilmesi gereken 
konular ve örnek başvuru formu 
doldurulması 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

5. Hafta /ders.2 (5 saat) 
20.06.2021 / Pazar 

Girişimcilik konusu ile ilgili Öğr. 
Gör. Zafer Erkoç. Marka / Tasarım / 
Patent tescil süreci, ulusal uluslar 
arası değerler hakkında davetli 
konuşmacı Destek Patent. 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

6. Hafta /ders.1 (5 saat) 
26.06.2021 / Cumartesi 

Ulusal ve Uluslararası anlamda 
başvuru süreçlerinin 
değerlendirilmesi, hakların koruma 
altına alınması. Türk Patent Enstitüsü 
ve PCT raporlama süreci.  Alınmış 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 



olan patent ve tasarım tescillerinin 
irdelenmesi. 
Fikr-i Mülki Haklar nelerdir? 
Tübitak ve Kosgeb Destekleri.  

6. Hafta /ders.2 (4 saat) 
27.06.2021 / Pazar 

Patent konusu hakkında hakların 
koruma altına alınması ile ilgili 
hukukçuların davetli konuşmacı 
olarak bilgi aktarımları hakkında 
davetli konuşmacı Zafer Güzey 

Online veya yüz yüze 
Bilgisayar ve Data 
projektör yardımıyla 
ders anlatımı 

2. MODÜL SINAVI (1 
Saat) 

Genel Değerlendirme 
(Online Sınav – Saati belirtilecektir) Sınav Değerlendirme 

  
 
 
 
 

 

 


