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HİBE VE DESTEK YAYIN FORMU 

ÇAĞRI ADI  
 

InoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi 

HEDEF 
 
 
 

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı 
Mentörlük Projesi” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde 
inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, 
inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir 
kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal 
inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
Projenin Hedefleri 

Proje süresi olan 12 aylık süreçte, proje kapsamında seçilecek İhracatçı 
Birlikleri Üyesi firmalarda; 

1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla 
ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması, 

2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a) stratejik, (b) 
organizasyonel,  (c) kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının 
oluşturulması, 

3. Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya 
pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata 
geçirilmesi, 

4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının (a) etkinliğinin, (b) 
rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, (c) sistemli işleyişinin 
ve takip edilebilirliğinin sağlanması, 

5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde 
arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının 
yükseltilmesinin sağlanması, 

6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel 
sektör arasında işbirliğinin arttırılması, 

7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki 
bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılması 
hedeflenmektedir. 

YAYIN TARİHİ 
 

04.07.2017 

SON BAŞVURU TARİHİ 
 

2017 Ekim ayında faaliyete başlanacak projenin bitiş tarihi 2018 Ekim 
ayıdır. Ekim ayında başlayacak proje dönemi için şirket başvuruları 1 
Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, 
proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar 
verilmiştir. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak 
Ekim, Ocak, Nisan ya da Temmuz aylarında projeye başlamaları ve 12 ay 
süresince projeyi sürdürmeleri mümkün olacaktır. 

2017 yılı Eylül ayı içerisinde (22 Eylül 2017 – 09.00-18.00 arasında) 
projede görev alacak tüm mentörlerin ve şirketlerin katılımıyla, bilgi 
paylaşım ve proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.  
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Proje, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentörlerin aktif 
olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos 
ayı projede yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması 
beklenmemekte, ayrıca mentörlük hizmet ödemesi de yapılmamaktadır). 

UYGUN BAŞVURANLAR 
 
 
 

Projeye Katılım Gösterecek Şirketler: 

 Mentörlerin önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, 
planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere 
gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen 
bütçenin temin edilmesinin sağlanması, 

 Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar 
konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği 
formatta TİM yönetimine raporlamaları, 

 3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim 
paylaşım toplantılarına katılmaları, 

 Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali 
yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet 
bedellerinin karşılanması. 

Projede Yer Alacak Üniversiteler:  

  Üniversite bünyesinde, “inovasyon yönetimi” konusunda 
araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, 
“üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, 
yetkinliğe ve motivasyona sahip akademisyen/yetkili kişilerin 
belirlenmesi ve http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-
basvurusu.html linkinde yer alan üniversite başvuru formunu 1 
Ağustos 2017 tarihine kadar doldurulması, 

 Üniversiteler tarafından TİM'e gönderilecek olan isimler 
arasından, TİM tarafından belirlenecek ve şirketlerle 
ilişkilendirilecek akademisyenlerin söz konusu projede 12 ay 
süresince görev almaları için ilgili görevlendirmelerin yapılması, 

 Firmalar tarafından üniversitelere yapılacak olan aylık hizmet 
bedeli ödemeleri konusunda, üniversite tarafından bir temsilcinin 
belirlenmesi ve TİM ile koordinasyonun yürütülmesi. 

Projede Mentörlük Desteği Sağlayacak Akademisyenlerin/Yetkili Kişiler: 

 Belirtilmiş olan proje çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir 
şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının 
tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının 
sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması, 

 Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik 
sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla şirkette geçirilmesi, 

 Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar 
konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği 
formatta TİM yönetimine raporlamaları, 

 3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim 
paylaşım toplantılarına katılmaları. 

http://www.tim.org.tr/inosuit.html
http://www.tim.org.tr/inosuit.html


AD.31.F03 Rev.No:00 Rev.Tarihi:23.06.2016 

Projenin ilerleyişi her ay sonunda mentör akademisyenler/yetkili kişiler 
tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden yazılı olarak 
raporlamalar halinde ve belirlenen formata göre sunulacak, kendilerine 
teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler 
verilecektir. Benzer şekilde, her bir şirketteki inovasyon sürecinin 
yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını 
doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde projenin ilerleyişi hakkındaki 
görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır. 

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir projede 
yer alan tüm akademisyenlerin/yetkili kişilerin bir araya gelerek deneyim 
paylaştıkları, benzer ancak ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon 
yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler 
düzenlenecektir. Projenin 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin 
paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final 
raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay itibarıyla da başarı 
hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.   

Bilgi almak ve her türlü sorularınız için; inosuit@tim.org.tr 

PROGRAM ADI 
 

InoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük 

PROGRAM NUMARASI Bilgi Yok 

FON VEREN KURULUŞ 
 

Projeyi Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  ve 
Sabancı Üniversitesi  

Destek Alınabilecek Kuruluş: KOSGEB 

MAX HİBE TUTARI - 

ÇAĞRI BÜTÇESİ 
 

Proje finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam 
%  25 desteği ve projede yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile 
gerçekleşecektir. Söz konusu finansman modeline göre; projeye katılım 
gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince proje kapsamında alacağı 
mentörlük hizmetleri karşılığında; 

 Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden 
mentörlük alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç 
aylık 4.000 TL ödeme yapması, 

 Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden 
mentörlük alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç 
aylık 3.000 TL ödeme yapması, 

 Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı 
birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme 
dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep 
etmesi gerekmektedir. 

İnoSuit Projesi'ne başvururan KOSGEB üyesi firmalarımız, KOSGEB Genel 
Destek Programı kapsamında ki "Danışmanlık Desteği"nden 22.500TL'ye 
kadar yararlanma olanakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi 
için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-
programi 

BAŞVURU KRİTERLERİ Projede yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu 
eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler 

mailto:inosuit@tim.org.tr
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
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arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM 
tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru 
formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve 
belirlenecektir.Projede yer almak isteyen akademisyenlerin/yetkili 
kişilerin başvurularını, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine 
yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin başvuruları 
ise, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite 
basvurusu.html linkindeki üniversite başvuru formunun 1 Ağustos 
2017 tarihine kadar doldurulması ile yapılacaktır. 

Projede yer almak isteyen şirketler 
başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-
basvurusu.html linkteki firma başvuru formunu 1 Ağustos 2017  tarihine 
kadar doldurmaları yeterli olacaktır. 

HARİÇ TUTMA 
KRİTERLERİ 

Bilgi Yok 

 

 

http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html
http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html
http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-basvurusu.html
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