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Ankara

Meclisimizce 2016 yrhndan bu yana yiiriitrilen inoSuit Programr; iilkemizin ihracat
giiciinii yriksek katma degerli tiretimle arttrrmak amacryla, ozgrin ve Lilimsel bir yaklagrmr ve
metodolojiyihayata gegirmeyi hedeflemigtir. Bu kapsamda, rilkemizde "inovasyon yonetimi,,ile I'iniversite-sanayi ig birligi konulanndu y.tt itttigl bulunan i.iniversitel erimiz ve
akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini;' olugtunnayl hedefleyen ihracatgr
firmalanmtz eglegtirilmig ve eglegtirilen firmalarrmtzda kapsamir, odakh, uygulamaya doniii
ve bilimsel bir gahgma ile baga'h kazantmrar elde edilmigtir.

TiM
inovasyon k 

""1?11'#li,*iifii"f-d:iJ?il1"81.#odaklr inoS r olmak izere 4 kulvardan olugan "odaklr
inoSuit" olarak yaprlandrrrlmrgtrr. Yeni program ile birlikte ritta ve inr;;;ttt gfutiLt.ri destek
miktarr o/o25'ten %o50'ye yiikseltilerek ilk d<jnemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanrnaya
baglanmrgtrr.

30 Temmuz 2021 olarak belirlenmigtir. Bagvurular TIM web sitesi rizerinde ver alan
httos://ti trltrl
ino boli.imtinden online olarak gerg ekleqtirilmektedir.

tarihinde 2. doneminin baglamasr planlanan TiM odakh inoSuit
ve mentor bagvurulan devam etmekte olup son baqr,uru tarihi

Senem SANAL SEZERER
Genel Sekreter Yardrmcrsr

Odakh inoSuit Programtnrn 2. Doneminin iiyelerinize duyurulmasr ve sosyal medya
hesaplannr zdan paylaqtmlann gergeklegtirilmesi hususunda destekierin iz ricaolunur.

EK
1. TiM Odakh inoSuit programr Bilgi Noru (8 Sayfa)
2. TIM Odakh inoSuit Programr Tarutrm Filmi:
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Odakh inoSuit

Programrn Amacr

Universite - Sanayi igbirlifine dayanmakta olan "inoSuit - inovasyon Odakh Mentorluk
Programr" kapsamrnda, ihracatgl Birlikleri iiyesi girketlerde inovasyon yonetimi
yetkinlifiinin siirdiirtilebilir gekilde arttrilmasr, inovasyon yonetimi altyaprsrnrn
olugturulmasr, gtiglendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yaprsma ve
ihtiyaglanna uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanmasr ve hayata gegirilmesi
amaglanmaktadrr.

Hedefler

inovasyon stirecini sistematik, biittinsel ve odakh bir yaklaqrmla ele alan "Kurumsal
inovasyon Sistemi"nin olugturulmasr,
inovasyon siireglerini ve sonuglarrm besleyecek stratejik, organizasyonel, kiilti.irel
altyaprnrn ve bilgi alryaprsrmn olugturulmasr,
Urtinlerde, siireglerde, organizasyonel yaprlanmalarda veya pazarlama
faaliyederinde inovasyon projelerinin hayata gegirilmesi,
inovasyon gahgmalanmn ve yatrnmlarrmn etkinli$inin, rekabetgilik iizerine
siirdiirtilebilir etkisinin, sistemli igleyiginin ve takip edilebilirlifiinin saflanmasr,
inovasyon yonetimi yetkinli$inin stirdiiriilebilir gekilde arttrnlmasrmn, bunun
sonucunda da ihracat perfiormansrmn yiikseltilmesinin saflanmasr,
inovasyon yonetimi konusunda iilkemizdeki iiniversiteler ve ozel sektor arasrnda is
birliginin arttrrrlmasr,

inovasyon yonetimi konusunda, tilkemiz iiniversitelerindeki bilimsel bilgi,
ara$tffina ve uygulama tecrtibesinin arttrnlmasrdrr.

Galryma sonuada Her Bir Firmada lJlagJmasr Hedeflenen Qrktrlar

1. $irketininovasyonkapasitesinindeferlendirilmesi
2. Geligim alanlanna gtire, kuruma ozgii bir inovasyon sisteminin tasarlanmasr,
3. Kurumsal inovasyon Sistemi Eylem plamrun Hazrrlanmasr
4. Kurumun inovasyon yrinetigimAltyaprsrnrn Hazrrlanmasr
5' Kurumsal inovasyon yonetimi yonergesinin Hazrrlanmasr
6. Kurumun Teknoloji yol Haritasrnrn Hazrrlanmasr
7. $irketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
8. Fikir ve Oneri Paylagrm Sisteminin Tasarlanmasr
f . inovasyon Proje Portfciytintin Olugturulmasr
10. inovasyon Proje Takrmlannrn Kurulmasr

www.tim.org.tr
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11. inovasyon Projelerinin Sistematik yonetimi
72. Kurumun iK Uygulamalanna inovasyonun Entegrasyonu
13. Takdir ve odiillendirme sistematifinin olugturulmasr
14. Kurumsal Hafizamn ve Bilginin yonetimi
15. Agrk inovasyon Siireglerinin ve Drg Paydaq igbirliklerinin Tasarlanmasl
16. inovasyon Dry Finansman Kaynakla'ndan Faydalanrlmasr
17. Fikri Miilkiyet Haklan Stireglerinin Tasarlanmasr
18. inovasyon Yonetimi ig E$itimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandrrma
19. Universite-Sanayi igbirlifiine Dayah Ar-Ge Projelerinin Tasarlanmasr
20. Kurumsal inovasyon Sisteminin Etkinlifinin Deferlendirilmesi

Gergeklegtirilecek Faaliyetler Nasrt planlanmrgtrr?

Genel program 10 ana fazdan olugmaktadrr. ilgili fazlar firmanrn ihtiyaglarr dofrultusunda
mentor tarafrndan uyarlanacaktrr.

1. Faz: On defierlendirme, Analiz ve yol Haritasrnrn oluqturulmasr,
2. Faz: Kurumsal inovasyon Sistemi Projesinin Lansmanr ve iletigimi; Ortak Dil ve

Ortak Algr Olugturulmasr,
3. Faz: inovasyon Organizasyonunun Olugrurulmasr, Siireglerin Tarif Edilmesi ve

Yonergelerin Hazrrlanmasr,
4. Faz: Stratejilere inovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji yol Haritalanmn

Hazrrlanmasl ve inovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
5. Faz: iK ycinetimi Altyaprsrmn ve Uygulamalannrn inovasyon ile Uyumlagtrnlmasr,
6. Faz: inovasyon Efitimleri i]e insan Kaynaklanndaki Kapasitenin Arttrnlmasr,
7. Faz; ihtiyag Frrsat ve Fikir Havuzunun Olugturulmasr, inovasyon proje

Portfoyiiniin Belirlenmesi,
8. Faz: inovasyon Projelerinin Qahgrlmasr ve Uygulamalann Hayata Gegirilmesi,
9. Faz: Agrk inovasyon ve ig birli$i Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya

Gegilmesi,

10. Faz: inovasyon Qahgmalanmn Etkinlifinin Deferlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukanda belinilmig olan fazlar, belli bir srrap takip etmekle beraber, belli durumlarda
birbirleriyle ortiigecek zaman arahklannda gergeklegtirilecektir.

Programra igt")li ve Stiresi

$irketlere inovasyon yonetimi konusunda hangi seviyede olduklannr deferlendirmek
amacryla krsa bir soru seti verilecektir.

www.tim.org.tr
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Progranda Mentorluk Deste$ Sa$ayacak Mentorlann yiikiimliiliikleri

' "inovasyon yonetimi" konusunda ara;trnna, efitim ya da uygulama faaliyetleri
gosteren, "iiniversite-sanayi igbirlikleri" konusunda belli bir tecriibeye, yetkinlife
ve motivasyona sahip mentor adaylanmn mentor bagvuru formunu dolduruImasr
gerekemektedir' (Her bir mentorun bir kez bagvuru yapmasr yererlidir, bagvuru
bilgilerinizde defigiklik olmasr durumunda inosuit@tim.org.tr e-posta adresinden
bizlerle iletigime gegebilirsiniz.)

' Programda gorev alacak mentorlarrn segiminde oncelikli segim kriteri ..inovasyon
yonetimi konusundaki uzmanhk ve uygulama deneyimi" seviyesidir.

' Ayhk olarak gergeklegtirilecek faaliyetler ve elde edilen grktrlar konusundaki
geligimleri, gozlem ve onerilerini, TiM - InoSuit portahna ( www.inosuit.com )raporlamalan beklenmektedir.

Programa l("fil'- Gdsteren $irketlerin idari yiikiimliiliikleri

Mentorun onerece$i sistem ve yontemler dofrultusunda, planlanacak olan
inovasyonla ilgili ttim etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yonetim d,estefinin, emek,
zaman ve uygun gortilen biitgenin temin edilmesi.
Ayhk olarak gergeklegtirilecek faaliyetler ve elde edilen grktrlar konusundaki
geJigimleri, gozlem ve onerilerini, TiM - Inosuit portahna ( www.inosuit.com )
raporlamalan beklenmektedir.
Her 3 ay da bir gergeklegtirilecek olan deneyim paylagrm toplantrlanna
katrlmalan,

Program kapsamrnda her bir girket igin belirlenmig olan mali ytikiimliiliikleri yerine
getirecek gekilde gerekli hizmet bedellerini kargrlamasr

Programda Yer Alacak Firmalar Nasl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, bagvuru formuau eksilsiz ve
belirtilen tarihe kadar dolduran girketler arasrnd.an, formda verilen cenaplarrn niteliSini
giize alacak gekilde TiM tarafrndan yaprlacak bir rin deferlendirme sonucunda ve bagvuru
formunu doldurug tarihleri de 96z riniine ahnarak belirlenecektir.

Programrn Tamamlanmasr

Bagan hikayelerinin paylagrldrfr bir kapanrg etkinlifi gergeklegtirilecektir.

www.timorg.tr
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inoSuit Hazrrhk

Programrn Amacr

Bu kulvann amacr' 5 ayhk siiregte 6ncelikle en fazla geligmeye agrk temel alanlarda girketin
inovasyon yonetimini geligtirerek inosuit programrna hazrrlamaktrr.

Programrn lgleyigi ve Siiresi

odakh InoSuit Programr'na bagvuran firmalara inovasyon yonetimi konusunda hangi
seviyede olduklanm deferlendirmek amacryla krsa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti
sonunda inovasyon yonetimi konusundaki seviyeleri 35 puan altr olan firmalar, bu kulvarrn
hedef girketleri arasrnda yer almaktadrr.

Genel program 10 ana fazdan olugmaktadrr. ilgili fazlar firmanrn ihtiyaglarr do$rultusunda
mentor tarafindan uyarlanacaktrr. Bununla beraber hazrrhk programrnda qirketler,
deferlendinne sonucu geligtirmeye agrk oldufu tespit edilen alanlara odak]anrlarak 5 aylk
programl tamamlayacaklardrr. Programrn ikinci 5 ayrnda devam etmesi durumunda
finansal destek sa$lanmayacaktrr.

Her bir firma igin, diizenli olarak iki hafta da 1 grin en az 4 saatlik stirenin, program
kapsamrndaki faaliyetlerin gergeklegtirilmesi amacryla aynlmasr beklenmektedir.

Progrzma Karrm Giisteren $irketlerin Finansal yiihimliiliilleri

Program finansmant' TiM'in ve balh bulunulan ihracatgr birliklerinin toplam o/o50 desteli
ve Programda yer alacak firmalanmvnohl}katkrsr ile gerEekleqecektir. (progr"m kapsamr
nda o/o50 desteli alabilmek igin firmanrn ihracatgr Birtigi iiyesi olmasr gerekmektedir.) Sriz
konusu finansman modeline g<ire; programa kauhm gosterecek her bir firmamn 5 ay
siiresince program kapsamrnda alaca[r mentorluk hizmetleri kargrhlrnda;

' Merkezi istanbul olup istanbul igindeki iiniversitelerden mentorluk alacak firmalar
igin iiniversiteye I(DV haris aytk 2.5(X) rL tideme yapmasr,

' Merkezi istanbul drgrnda olup, istanbul drgrndaki iiniversitelerden mentorluk alacak
firmalar igin iiniversiteye KDv hatig ayLk 2.000 TL odeme yapmasr,

' ToPlamda o/o50 oramnda ki TiM ve ihracatgr Birligi destepi igin ise tiniversiteye
odedi$i ayhk tideme dekontunu ihracatgr birlifine ibrazr ile talep etmesi

gerekmektedir.

Ayhk takip ve de$erlendirme raporlarrna ek olarak; 3. ayrn sonunda programda yer alan
tiim mentorlann ve inovasyon yoneticilerinin bir araya gelerek ttim de"eyil ve cinerilerini
paylagtrklarr etkinlikler diizenlenecektir.

www.timorg.fr
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inoSuit Genel

Programrn Amacr

Katrhm gosterecek her bir firma ile ilgili bolgedeki tiniversitede inovasyon yonetimi
alamnda gahgmakta olan bir "mentor" eqlegtirilecektir. Soz konusu mentorlar tarafindan,
11 ay sriresince belli bir yol haritasrnr takip edecek gekilde mentorluk deste$i saflanacak ve
belirlenen hedeflere ulagrlmasr amaQlanacaktrr.

Programrn igleyigi ve Siiresi

$irketlere inovasyon yonetimi konusunda hangi seviyede olduklarrnr delerlendirmek amac
ryla krsa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yonetimi konusundaki
seviyeleri minimum 35 puan olan firmalar, programa ahnacaklardrr,

Program, toplam 12 ay stirecek, bu sriregte firmalarrn ve mentorlarrn aktif olarak 11 ay
siiresince faaliyetleri siirdiirmeleri beklenecektir. (Afustos ayl programda yrllk izinler igin
aynlmrqtrr. Afustos ayrnda faaliyet yaprlmasr beklenmemekte, aynca mentorluk hizmet
odemesi de yaprlmamaktadrr).

Program si.iresince mentor, eglegtirildifi girket ile ortak olarak belirlenecek grin ve saatte,
her hafta bir gtin en az 4 saatlik bir zaman diliminde girketi ziyaret edecek ve girketlerin
inovasyon kapasitelerinin artrrrlmasr qahgmalarrnda mentorluk yapacaktrr. Bu siireg
iqerisinde katrhmcr her bir firmanrn, inovasyon qahgmalanna yakrn uzmanhfr olan bir
yoneticisini girket igi proje lideri olarak gorevlendirmeleri beklenmektedir.

3', 6' ve 9. aylann sonunda tiim mentorlann ve firmalarrn katrlacafr deneyim paylagrm
toplantrlarr yaprlacaktrr.

Programa Katrhm Gdsteren $irketlerin Finansal yiikiimliililkteri
Program finansmanr, TiM'in ve ba[h bulunulan ihracatgr birlik]erinin toplam o/o50 destefii
ve Programda yer alacak firmalartm:u:tno/ol} katkrsr ile gergeklegecektir. (program kapsamr
nda o/050 deste[i alabilmek igin firmanrn ihracatgr Birtigi riyesi olmasr gerekmektedir.) Soz
konusu finansman modeline gore; programa katilrm gosterecek her bir girketin 11 ay
siiresince program kapsamrnda alacalr mentorluk hizmetleri kargrhfrnda;

' Merkezi Istanbul olup istanbul igindeki riniversitelerden mentorluk alacak firmalar
iEin universiteye IOV harig ayrrk 4.500 TL odeme yapmasr,

' Merkezi istanbul drgrnda olup, istanbul drgrndaki riniversitelerden mentorluk alacak
firmalar igin i.iniversiteye I(DV harig ayhk 3.500 TL odeme yapmasr,

' Toplamda o/050 oranrndaki TiM ve ba$r bulundufu ihracatqr birlifi destefi iEin ise
iiniversiteye odedi$i ayhk odeme dekontunu bafh bulundufiu ihracatgr birlifiine
ibrazr ile talep etmesi,

gerekmektedir.

www.tim.org.tr
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Katrna Defer Odakh inoSuit

Programrn Amacr

Bu kulvar, katma defieri niksek iirtin ve hizmet odafr olan konularda veya baglklarda
faaliyet gosteren girketlere yoneliktir.

Bu kulvarrn ozel amacl me cut inoSuit Programr'nda oldufu gibi inovasyon yonetimi
sisteminin kurulmasr ve geligtirilmesine ek olarak; katrhmcr firmalarrn inovasyon
programlarrnda daha etkin sonug almalan igin gahqmalar yaprlacaktrr. Bu kulvara ozel
olarak gerektifinde tasartm, markalagma, dijitallegme, ihracat potansiyelini
gergeklegtirmeye yonelik konu uzmanlarrndan da yararlanrlacaktrr. Bu sebeple ongoriilen
program siiresi 12 ay ve gerekti$inde ikinci bir 12 ay olarak planlanmrgtrr. Ancak finansal
destek ilk sene igin gegerli olacaktrr.

Programrn lgleyigi ve Siiresi

Program, toplam 12 ay siirecek, bu stiregte firmalarrn ve mentorlarrn aktif olarak 11 ay
siiresince faaliyetleri siirdiirmeleri beklenecektir. (Afustos ayr programda yrlhk izinler igin
ayrrlmrgtrr. A[-ustos ayrnda faaliyet yaprlmasr bek]enmemekte, ayrrca mentorluk hizmet
odemesi de yaprlmamaktadrr). Firmanrn ihtiyacr do!rultusunda progr am 2. yrhnda da
devam edebilecektir. Ancak ikinci sene igin finansal destek sa$lanmayacaktrr.

Program stiresince mentor, eglegtirildigi girket ile ortak olarak belirlenecek go1 ve saatre,
her hafta bir giin en az 4 saatlik bir zaman diliminde girketi ziyaretedecek ve girketlerin
inovasyon kapasitelerinin artrrrlmasr gahgmalarrnda mentorluk yapacaktrr. Buna ek olarak
gerektifii zamanda firmanrn ihtiyaq duydu['u <izel konularda alan uzmanl mentor(ler) dahil
edilecektir' Bu stireg igerisinde katthmcr her bir firmanrn, inovasyon gahgmalanna yakrn
uzmanllr olan bir yoneticisini girket iqi proje lideri olarak gorevlendirmeleri
beklenmektedir.

Programa I(afillm Gdsteren $irketlerin FiDansat yiihimliiliilleri

Program finansmant, TiM'in ve balh bulunulan ihracatgr birliklerinin toplam o/o50 deste[i
ve programda yer alacak firmalanmvnVo5} katkrsr ile gerqeklegecektir. (Program kapsamr
nda 0/050 desteli alabilmek igin firmanrn ihracatgr Birlifi tiyesi olmasr gerekmektedir.) Soz
konusu finansman modeline gcire; programa katrhm gosterecek her bir girketin 11 ay
stiresince program kapsamrnda alacalr mentorluk hizmetleri kargrhfrnda;

' Merkezi istanbu-l olup istanbul igindeki iiniversitelerden mentorluk alacak firmalar
igin iiniversiteye I(Dv hrtiq aytk 4.500 TL odeme yapmasr,

www.tim.org.fr
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' Merkezi istanbul drgrnda olup, istanbul drgrndaki tiniversitelerden mentorluk alacak
firmalar igin iiniversiteye KDV harig ayhk 3.500 TL odeme yapmasr,

' ToPlamdao/o50 oranrndaki TiM ve baflr bulundufiu ihracatgr birlifii destefii igin ise
universiteye odedifi ayhk odeme dekontunu ba$r bulundu$u ihracatqr birlifine
ibrazr ile talep etmesi gerekmektedir.

Programrn onerecefi uzman mentorlann mali ytiktimliilukleri girketlere aittir.

inoSuit ihracat gampiyonlan

Programrn Amacr

Bu kulvarrn ozel amacl ihracat gampiyonu girketlerimizin inovasyon yonetimi
kapasitelerini artrrmaktrr. Bu programda her girket girketin faaliyet alanrna uygun olarak
birden fazla uzman mentor ile eglegtirilecektir. Programm 2 yrl siirmesi planlanmrgtrr.

Programrn igtungi ve Siiresi

$irketlere inovasyon yonetimi konusunda hangi seviyede olduklannr de[erlendirmek amac
ryla krsa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yonetimi konusundaki
seviyeleri minimum 35 puan olan ihracat gampiyonu firmalar, programa ahnacaklardrr.

Program, toplam 24 ay siirecek, bu siiregte firmalann ve mentorlarrn aktif olarak 22 ay
siiresince faaliyetleri siirdrirmeleri beklenecektir. (Afiustos ayl programda yrlirk izinler iqin
ayrrlmrgtrr. A$ustos ayrnda faaliyet yaprlmasr beklenmemekte, ayrrca mentorluk hizmet
odemesi de yaprlmamaktadrr).

Katrhm gosterecek her bir firma ite ilgili bolgedeki iiniversitede inovasyon yonetimi
alanrnda Eahqmakta olan bir "mentor" eqlegtirilecektir. Mentor ekibinin ilk atanan menroru
koordinator mentor ve ekibin gahgmasr koordine edecektir. Soz konusu mentorlar
tarafindan, 22 ay stiresince belli bir yol haritasrnr takip edecek gekilde mentorluk destefii
saflanacak ve belirlenen hedeflere ulaqrlmasr amagranacaktrr,

Programa Katrhm Gdsteren $irketlerin Finansal yiikiirnliiltikleri

Programa katrhm gcisterecek her bir qirketin 24 ay stiresince program kapsamrnda alaca$r
mentorluk hizmetleri kargrhfrnda;

' Merkezi istanbul olup istanbul igindeki tiniversitelerden mentorluk alacak firmalar
igin iiniversiteye KDV harig 4 saatJik mentorluk igin 1250/mentor TL odeme
yaPmasl,

' Merkezi istanbul drgrnda olup, istanbul drgrndaki iiniversitelerden mentorluk alacak
firmalar igin iiniversiteye KDV harig 4 saatlik mentorluk igin 950/mentor TL odeme
yapmasl
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