
Zorunlu Dersler 

Açılması planlanan program kapsamında zorunlu olarak alınması gereken, Araştırma Yöntemleri 

ve Bilimsel Etik dersi (2 kredi) ve Dönem Projesi (2 kredi) bulunmaktadır. 

1. Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Dersin İçeriği: Araştırma Soruları, Etik Konular, Çerçeve ve Hipotez Oluşturmak, Araştırma 

Yöntemi Seçimi, Niceliksel Analiz İçin Tasarım, Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri, 

Niteliksel Analiz İçin Tasarım, Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri, Veri Üçlemesi, 

Yorumlama, Araştırma Yazımı. 

2. Dönem Projesi

Dersin İçeriği: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans 

öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bu alandaki bir konuda derinlemesine bir 

çalışma yapması ve bu çalışmanın rapor olarak konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyelerine 

sunumu. 

Seçmeli Dersler 

Açılması planlanan program kapsamında öğrencilerin Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi 

ile Dönem Projesine ek olarak 10 adet seçmeli ders alması gerekmektedir. Öğrenciler aşağıda 

sıralanan seçmeli derslerden istedikleri on tanesini seçebilirler. 

1. Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi

Dersin İçeriği: Veri kullanımı ve veri ile çalışmak. Tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel 

yöntemler. Veri madenciliği. Regresyon ve sınıflandırma metotları. Makine öğrenmesi ve 

kullanılan algoritmalar. 

2. İnovasyon Yönetimi

Dersin İçeriği: Temel kavramlar; İnovasyon, buluş, yenilikçilik, değişim, tasarım, icat, inovasyon 

yönetimi, araştırma geliştirme. Günümüz dünyasında bireyler, şirketler ve ülkeler açısından 

inovasyon yönetiminin yeri ve önemi. Inovasyona neden olan unsurlar: ekonomik, teknolojik, 

sosyo-kültürel, hukuki, politik faktörler. İnovasyon türleri, ürün ve süreç inovasyonu, pazarlama 

ve örgütsel inovasyonlar, radikal ve kademeli inovasyon. Firmaların rekabet edebilirliğinde ürün 

ve süreç inovasyonunun yeri ve önemi. Inovasyon kaynakları. Inovasyon süreci. Yeni ürün 

geliştirme süreci. İnovasyon yönetiminde zamanlamanın önemi. İnovasyon yönetiminde 

teknolojinin yeri ve önemi. İnovasyon ve kalkınma ilişkisi. İnovasyon modelleri. İnovasyon 

yönetiminde sistem yaklaşımı; ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri. İnovasyon 

stratejisi. İnovasyon yönetimi süreci. Fikri mülkiyet hakları. İnovasyonun finansmanı; 

inovasyonun parasal desteği için yerel ve uluslararası kaynaklar. 

3. Tedarik Zinciri Yönetimi

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ UZAKTAN 
EĞİTİM İKİNCİ ÖĞRETİM TESİZ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMI



Dersin İçeriği: Tedarik zinciri yönetiminde başlıca gelişmelerin kısa tarihçesi. Uygun başarım 

ölçütleri, çatışan hedefler ve içkin karmaşıklık. Temel imalat izlemlerinin incelenmesi. Tedarik 

izlemlerinin taleple eşleştirilmesi. Belirsizliğin maliyetinin yönetimi, riskin birleştirilmesi. Satın 

alma izlemleri, üçüncü taraf lojistik, perakendeci tedarikçi ilişkileri, dağıtımcı bütünleştirilmesi. 

Bilginin değeri, geciktirilmiş farklılaştırma, kitlesel özelleştirme, lojistik için tasarım, e-ticaret 

modelleri ve piyasaları, gelir yönetimi. 

4. Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı  

Dersin İçeriği: Teknoloji odaklı firmalarda fikir oluşumundan geliştirme sürecine dek ürün 

geliştirme süreçleri. Yaratıcı fikirlerden imalata kadar başarılı yeni ürün geliştirmede temel 

aşamalar. Alternatif yeni ürün stratejileri analizi. Ürün gereksinimlerinin ve teknik özelliklerinin 

belirlenmesi, prototip oluşturma, X-için-Tasarım yöntemleri. Teknoloji entegrasyonu, yıkıcı 

teknolojiler, eşzamanlı mühendislik. Yenilikçi zemin oluşturmak. Pazar araştırması ve yeni ürünün 

piyasaya sürülmesi.  

5. Toplam Kalite Yönetimi 

Kalite ile ilgili genel bilgiler ve çeşitli tanımlar/Ürünler, hizmetler ve bunların kalitesi; kalite 

maliyetleri; kalite prodüktivite ilişkisi; kaliteye yeni yaklaşımlar; Japon etkisi; Kaizen; TZÜ; kalite 

çemberleri /Toplam kalite yönetimine ilgili bilim adamlarının yaklaşımları /Toplam kalite 

yönetiminin genel felsefesi ve prensipleri /Davranışsal ve organizasyonel kavramlar yönünden, 

teknik kavramlar yönünden Toplam kalite yönetiminin uygulanması /Kalite geliştirme, problem 

çözme ve toplam kalite yönetiminin araçları /Kalite iyileştirme araç ve teknikleri /Kalite 

Fonksiyon Göçerimi ve Uygulamaları /Kalite güvence sistemleri ve ISO 9001:2015 kalite güvence 

standartları /Kalite maliyetleri ve İşletmelerde kalite uygulamaları. 

6. Uygulamalı İstatistik 

Dersin İçeriği: Temel istatistik kavramları, Verilerin Derlenmesi, Analizi ve Grafikler, Merkezi 

Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Temel olasılık 

dağılımları, Normal dağılım, Örneklem Seçimi, Yarıyıl İçi Sınavı, Örneklem Dağılımları, Tahmin 

Etme, Hipotez Testi, Regresyon Analizi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Ki-Kare Testi. 

7. Yönetim Bilişim Sistemleri 

Dersin İçeriği: Sistem, yönetim ve bilişim ile ilgili temel kavramlar; bilgi sistemi çeşitleri; 

kurumsal bilgi sistemleri; kurumsal bilgi sistemlerinin yönetimsel, teknolojik ve organizasyonel 

boyutları; kurumsal bilgi sistemlerinin stratejik önemi; modern bir organizasyonda yeni bir bilgi 

sisteminin kurulması süreci; bilgi sistemi projelerinin yönetimi. 

8. Teknoloji Yönetimi Araçları 

Dersin İçeriği: Teknoloji yönetimi alanında araçlar, teknikler, destekleyici araştırmalar ve 

örnekler. Uygulamaya ve operasyonlara odaklanan teknoloji yönetimi. Örnek vaka desteği. 

Teknoloji Yol Haritaları konularının güncel yöntemleri ve uygulamaları. Teknolojinin gelişimi ve 

evrimi. Veri ile çalışmak. Teknoloji gelişme zarfları. Teknoloji Yol Haritası oluşturma. 



9. Proje Yönetimi 

Dersin İçeriği: Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri. Proje seçimi. 

Proje yöneticisinin rolü. Proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi 

süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve 

Kapanış). Proje yönetiminde yenilik ve belirsizlik yönetimi, program yönetimi ve strateji 

uyumlama, fizibilite analizi, yol haritaları ve ilgili aygıtlar. Planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve 

zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı 

planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde 

kullanılan yazılımlar. Projenin denetimi, mali denetlenmesi ve sona erdirilmesi. Takım bazlı 

projelerde proje liderliği, çatışma çözümlemesi ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem 

çözme. 

10. Karar Verme 

Dersin İçeriği: Karar vermenin temelleri. İnovasyon bakış açısıyla yönetimsel karar vermenin 

özellikleri. Yeni gelişmeler kapsamında örgütsel karar verme türleri ve özellikleri. Bu tür 

sistemlerde çözümleme ve tasarım yaklaşımları. Risk ve Belirsizlik Altında Karar Verme. Basit 

Toplamlı Ağırlıklandırma ve Ağırlıklı Çarpım Yaklaşımları. Oyun Teorisi ve Karar Verme. Hedef 

Programlama ve Karar Verme. Markov Karar Süreçleri. Çok kriterli karar alma mekanizmaları. 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP). 

11. Yönetim Ekonomisi 

Dersin İçeriği: Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma 

kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; 

makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru. 

12. Hizmetlerin Pazarlanması; İnsan-Teknoloji-Strateji 

Dersin İçeriği: Hizmet pazarlamasının tanımı, mal ve hizmet arasındaki farklılıklar, tüketici 

davranışları, hizmet pazarlamasının bileşenleri. 

13. İleri Mühendislik Ekonomisi 

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri; temel faiz 

formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve 

vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; takım yenileme zamanlaması; kredi, kiralama ve 

finansal yatırımların değerlendirme ve karşılaştırılması; ilgili bilgisayar analiz ve programlama 

becerileri. 

14. Mühendislikte Ar-Ge ve İnovasyon 

Dersin İçeriği: Ar-Ge ve inovasyon. Yenilikte temel kavramlar. Yenilik performans göstergeleri. 

Ar-ge performans göstergeleri. Bileşik ar-ge ve yenilik göstergeleri. Ar-ge ve yenilik sistemleri. 

Ar-Ge stratejisi ve planlama yöntemleri. Bölgesel yenilik sistemleri. Bilim, teknoloji ve yenilik 

yatırımları ve değerlendirilme yöntemleri. Ar-ge değerlendirme ve etki analizinde kullanılan tanım 

ve temel kavramlar. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge sistemleri ve politikaları. 



15. Liderlik ve Yaratıcılık 

Dersin İçeriği: Yenilikçi insanların belirlenmesi, yönlendirilmesi ve verimi yüksek teknoloji 

ekipleri içerisinde örgütlenmesi. Proje liderleri ve yöneticileri için liderlik sergileme ve teknik 

kapasitesi yüksek insanların yönetimi. Yetenekli, teknik fikirli insanların saptanması, doğru iş için 

istihdam edilmesi, etkili liderlik yöntemleri ile eğitilmesi ve yönetilmesi. 

16. Yaratıcı Düşünme 

Dersin İçeriği: Yaratıcılık kavramı ve türleri. Yaratıcı düşünme yolları ve yaklaşımları. Yaratıcı 

düşünmenin motivasyonları. Yaratıcılık hakkındaki gerçekler ve efsaneler. Yaratıcılığı etkileyen 

içsel ve dışsal etkenler. Yaratıcı düşünme süreci.  Iraksak ve yakınsak düşünme. Yaratıcı düşünme 

ve fikir üretimi sürecinde kullanılabilecek teknikler ve araçlar; bireysel ve ortaklaşa teknikler. En 

iyi çözümün seçimi ve karar verme teknikleri. 

17. Üretim Dönüşüm Sistemi Yönetimi ve Planlaması 

Dersin İçeriği: Üretim kavramları, üretim ekonomisi-üretim yönetimi ilişkileri, üretim 

yönetiminin temel amaçları ve uğraş alanları, uzun ve orta dönemli üretim planlaması, uzun ve 

orta vadeli başlıca karar konuları. 

18. Veri Madenciliği 

Dersin İçeriği: Standart veri madenciliği teknikleri: sınıflandırma, kümeleme, birleştirme, 

tahminleme, metin madenciliği, bağlantı analizleri, Görsel veri madenciliği, çeşitli tekniklerin 

kullanılması: Bayes tahmini, sinir ağları, karar ağacı, Benzer ölçümler, Boosting, bagging gibi 

diğer teknikler, Regresyon ve Lojistik Regresyon kullanarak istatistiksel model kurulması, İş 

zekası yazılımı, Trendlerin, mevsimselliklerin tanımlanması için tahmin metotları, veri ambarı, iş 

bakış açısından veri ambarları, veri ambarı yapısı. 

19. Sistem Analizi 

Dersin İçeriği: Sistem Analizi Nedir, Sistem Analizi ve Organizasyon, Sistem Analizlerinin 

Önemi, Sistem Yaklaşımı, İş Geliştirme Yaşam Döngüsü, Sistem Analizinin Aşamaları, Planlama 

ve İzleme, İç ve Dış Çevre Analizi, Paydaş Analizi, Mevcut Durum Analizi, Problem Analizi, 

Gelecek Durum Analizi Çözüm Tasarımı /Çözüm Uygulama ve Değerlendirme, Kullanılan 

Geleneksel ve Modern Teknikler, Sistem Analistinin Temel Becerileri ve Vaka Analizleri. 

20. Teknoloji Tahmin Teknikleri 

Dersin İçeriği: Teknolojik açıdan gelecekteki değişikliklerin ve bunun getirilerinin önceden 

belirlenmeye çalışılması. Teknoloji tahmini için kullanılan teknikler. Teknoloji tahmininde S 

eğrileri, ekstrapolasyon: pearl eğrisi ve fisher pry teknoloji değişim modeli, delphi tekniği, trend 

analizi, tarihi benzetim, Nedensel modeller, olasılık yöntemleri, yöntem seçimi. 

21. Modern Üretim Teknolojileri 

Dersin İçeriği: Modern Üretim Prosesleri ve Sistemleri, Entegre Üretim Sistemleri, Çevik ve 

Esnek Üretim Sistemleri, Üretim Otomasyonu ve Robotların Endüstriyel Sistemlerde kullanılması, 



Otomatik Malzeme İletim ve Depolama Sistemleri, Zeki Fabrikalar ve Endüstri 4.0, Bütünleşik 

Tedarik Zinciri-Lojistik 4.0, Endüstriyel ortamda Sürdürülebilirlik Stratejileri. 

 

 


