
 

TEKNOLOİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ UZAKTAN ÖĞRETİM 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇERİĞİ 

 

 

İnovasyon (ya da “yenileşim”) günümüzde globalleşen ekonomide rekabetçiliği belirleyen en 

önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hem inovasyon hem de teknoloji yönetimi 

konuları, Türkiye’nin geleceği için son derece önemlidir. Bilgi ekonomisinin küresel rekabet 

koşullarında, Türkiye’nin gelecek dönem hedeflerine ulaşması için inovasyon-odaklı sanayi 

politikalarına ve stratejilerine ihtiyacı vardır. Türkiye’nin “ithal eden, ithal teknoloji ile üretim 

yapan” bir ülke konumundan “ihraç eden, kendi teknolojisi ile üretim yapan” bir ülke 

konumuna geçmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de teknoloji ve inovasyon üreten bir ülke 

olma aşamasına geçilmediği ve sadece bir üretim üssü olarak kalındığı, başka bir deyişle 

teknolojik inovasyonda yetkinlik kazanılamadığı sürece, Türkiye’nin katma değer 

yaratılmasındaki payının giderek azalacağı, rekabet gücünü başka ülkelere kaptıracağı, yani 

dünya pazarlarında bir geleceğinin olamayacağı çok açıktır. 

 

Dolayısıyla ulusal rekabet stratejimizin; katma değeri yüksek üretime, inovasyona, tasarıma ve 

markalaşmaya önem verecek şekilde oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim, 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 21. Toplantısı’nda kabul edilen Türkiye’nin 

“Bilim, Teknoloji ve Yenilik” Vizyonu; “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve 

insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye”dir. 

 

İnovasyon konusunun artan önemine ve değerine paralel olarak, bu alandaki bilimsel 

araştırmaların ve eğitim programlarının sayısı da hızla artmaktadır. ABD ve AB ülkelerinde 

1990’lı yıllardan bu yana “inovasyon yönetimi” alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde 

eğitim programları açılmış ve bu programlara olan ilgi her geçen yıl artmıştır. Ülkemizde de 

inovasyon konusundaki farkındalık düzeyinin artmasına paralel olarak, yüksek lisans ve 

doktora programlarında inovasyon konusunu ele alan dersler açılmaya başlanmıştır. Gerek 

inovasyon gerekse teknoloji yönetimi için yetişmiş insan kaynağının bulunması sanayimiz 

açısından bir zorunluluktur. 

 

Akademi de bu gelişmelere kayıtsız kalmamış ve yapılan çalışmalar yıllar geçtikçe artış 

göstermiştir. Akademide inovasyon çalışmalarının artışının bir diğer sebebi de iş dünyasında 

da bu kavramının bilinirliliğinin her geçen yıl artıyor olmasıdır. Son yıllarda birçok yerli ve çok 

uluslu şirkette “teknoloji yönetimi” ve “inovasyon yönetimi” birimlerinin kurulduğu, “teknoloji 

yöneticilerinin” atandığı ve “inovasyon yönetimi” alanında şirket içi eğitimler verildiği 

bilinmektedir. İş dünyası artık rekabetçiliğini arttırabilmek için yeni fikir üretmeyi bilen, bu 

fikri projelendirebilen ve ticari değere dönüştürebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

sebeple, inovasyon ve teknoloji yönetimi alanında bilimsel eğitim almış ve yetkinlik kazanmış 

genç mühendis ve yönetici adaylarına olan talep hızla artmaktadır. Bu doğrultuda; teknoloji 

okuryazarı, toplumdaki problemleri tespit edebilen ve bu problemlerin çözümü için uygun 

teknolojileri, yöntemleri ve stratejileri seçip uygulayabilen, girişimci, yaratıcı düşünen ve 

sosyal becerileri yüksek bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açılması planlanan “Teknoloji ve 

İnovasyon Yönetimi” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 21. yüzyıl 

toplumlarının “bilgi ekonomisinin” ve “küresel rekabetin” gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına 



cevap vermeye yönelik olarak, “teknoloji yönetimi”, “inovasyon yönetimi”, “bilgi yönetimi”, 

“yaratıcı düşünme” gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem 

teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla 

yorumlayabilen bireylerin yetiştirilmesi planlanmaktadır. Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

alanında akademik eğitim almış bireylere toplumun ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu program 

ile hem teknolojik hem sosyal hem de yönetim boyutlarında bilimsel bilgilerle donatılmış yetkin 

bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 


