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Dersin İçeriği

Bölgelerin ve işletmelerin rekabetçiliğinin araştırılması sürekli genişleyen bir alandır. 

Rekabetçilik alanında, inovasyon yeteneği ve kapasitesi daima ilgi görmektedir. İnovasyon 

kapasitesini artırmak için, akademik araştırmalar, sanayi kurumları ve kamu girişimlerince 

çeşitli konseptler ve yapısal girişimler gerçekleştirilmiştir. Yerel işletmelerin girişimcilik 

karakteristikleri ve inovasyon kapasitesi bu ders kapsamında detaylı işlenecektir. KOBİ'lerin 

yerel konumlarının anlaşılması için mevzuat çerçevesi çalışılacaktır. İnovasyon performansı 

bağlamında, kamu-özel sektör işbirliği kadar önemli olan sanayi ve üniversite arasındaki 

işbirliğinin mevcut durumu ve politika önerileri tartışılacaktır. 

Dersin Amacı

Bölgelerin ve işletmelerin rekabetçiliğinin araştırılması sürekli genişleyen bir alandır. 

Rekabetçilik alanında, inovasyon yeteneği ve kapasitesi daima ilgi görmektedir. İnovasyon 

kapasitesini artırmak için, akademik araştırmalar, sanayi kurumları ve kamu girişimlerince 

çeşitli konseptler ve yapısal girişimler gerçekleştirilmiştir. Yerel işletmelerin girişimcilik 

karakteristikleri ve inovasyon kapasitesi bu ders kapsamında detaylı işlenecektir. KOBİ'lerin 

yerel konumlarının anlaşılması için mevzuat çerçevesi çalışılacaktır. İnovasyon performansı 

bağlamında, kamu-özel sektör işbirliği kadar önemli olan sanayi ve üniversite arasındaki 

işbirliğinin mevcut durumu ve politika önerileri tartışılacaktır. 

Dersin Kazanımları

Bölgelerin ve işletmelerin rekabetçiliğinin araştırılması sürekli genişleyen bir alandır. 

Rekabetçilik alanında, inovasyon yeteneği ve kapasitesi daima ilgi görmektedir. İnovasyon 

kapasitesini artırmak için, akademik araştırmalar, sanayi kurumları ve kamu girişimlerince 

çeşitli konseptler ve yapısal girişimler gerçekleştirilmiştir. Yerel işletmelerin girişimcilik 

karakteristikleri ve inovasyon kapasitesi bu ders kapsamında detaylı işlenecektir. KOBİ'lerin 

yerel konumlarının anlaşılması için mevzuat çerçevesi çalışılacaktır. İnovasyon performansı 

bağlamında, kamu-özel sektör işbirliği kadar önemli olan sanayi ve üniversite arasındaki 

işbirliğinin mevcut durumu ve politika önerileri tartışılacaktır. 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev 30%

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 30%

Quiz

Final 40%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta Dersin içerik ve yöntem tanıtımı, temel kavramlar

2. Hafta Öğrenme, bilgi transferi ve özümleme kapasitesi

3. Hafta Şirket, OSB, Teknopark ile ilgili Türkiye'deki mevzuat ve politikalar

4. Hafta Bölgesel/Ulusal inovasyon sistemi

5. Hafta Rekabet için işbirliği: Sanayi ve üniversite; kamu-özel sektör işbirliği yapıları

6. Hafta İnovasyon için girişimcilik ve finansman opsiyonları/yapıları

7. Hafta İnovasyon pazarlama ve yönetimi

8. Hafta Vize sınavı

9. Hafta Türkiye'Deki KOBİ ve Kümeler



10. Hafta AB ve Asya ülkelerinde KOBİ ve inovasyon politikaları teknoloji alanları

11. Hafta Türkiye KOBİ ve inovasyon politikası

12. Hafta Yerel kalkınma girişimleri; Türkiye'de kalkınma ajansları

                                                  13.Hafta Dönem raporlarının teslimi ve sunumları

                                                  14.Hafta Final sınavı


