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noSuit - novasyon Odaklı Mentörlük Projesi 

Üniversite-sanayi i birli ine dayanmakta olan “ noSuit - novasyon Odaklı Mentörlük 
Projesi” kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi irketlerde inovasyon yönetimi yetkinli inin 
sürdürülebilir ekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının olu turulması, 
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 hracatçı Birlikleri Üyesi 
firmalarda; 

1. novasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yakla ımla ele alan “Kurumsal 
novasyon Sistemi”nin olu turulması,  

2. novasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a) stratejik, (b) organizasyonel,  (c) 
kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının olu turulması, 

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

4. novasyon çalı malarının ve yatırımlarının (a) etkinli inin, (b) rekabetçilik üzerine 
sürdürülebilir etkisinin, (c) sistemli i leyi inin ve takip edilebilirli inin sa lanması, 

5. novasyon yönetimi yetkinli inin sürdürülebilir ekilde arttırılmasının, bunun 
sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sa lanması,  

6. novasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında 
i birli inin arttırılması,  

7. novasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, ara tırma 
ve uygulama tecrübesinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Çalı ma Sonunda Her Bir Firmada Ula ılması Hedeflenen Çıktılar: 

1. irketin inovasyon kapasitesinin de erlendirilmesi 
2. Geli im alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması, 
3. Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dı  ileti im planının ve içeri inin olu turulması, 

bu planın uygulanması, 
4. irketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi, 
5. irketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi, 
6. irketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
7. irketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi, 
8. Tüm irket çalı anlarının katkıda bulunaca ı fikir ve öneri havuzunun olu turulması, 
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9. irketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje 
portföyünün olu turulması ve önceliklendirilmesi, 

10. Önceliklendirilmi  inovasyon projeleri için takımların olu turulması, 
11. Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - ara tırma - analiz - karar verme 

- test uygulama - nihai uygulama a amalarının gerçekle tirilmesi,  
12. irketin K yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu, 
13. Takdir ve ödüllendirme sisteminin olu turulması, 
14. irket içi i birli i ve bilgi payla ımını besleyici uygulamaların geli tirilmesi, kurumsal 

hafıza yönetiminin sa lanması, 
15. irketin dı  payda larıyla i birli ine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, 

olu turulması ve yönetimi, 
16. Dı  finansman kaynaklarından faydalanılmasının sa lanması, 
17. Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması, 
18. Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik olu turmaya yönelik, 

farklı konularda e itimler verilmesi, 
19. Kurumsal inovasyon sistemindeki geli imin izlenmesi, de erlendirilmesi ve 

revizyonu. 

Gerçekle tirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmı tır? 

Proje kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan olu maktadır; 

1. Faz: Ön de erlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Olu turulması, 
2. Faz: Kurumsal novasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve leti imi; Ortak Dil ve 

Ortak Algı Olu turulması, 
3. Faz: novasyon Organizasyonunun Olu turulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve 

Yönergelerin Hazırlanması, 
4. Faz: Stratejilere novasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının 

Hazırlanması ve novasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,  
5. Faz: K yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının novasyon ile 

Uyumla tırılması, 
6. Faz: novasyon E itimleri ile nsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması, 
7. Faz: htiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Olu turulması, novasyon Proje 

Portföyünün Belirlenmesi, 
8. Faz: novasyon Projelerinin Çalı ılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi, 
9. Faz: Açık novasyon ve birli i Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya 

Geçilmesi, 
10. Faz: novasyon Çalı malarının Etkinli inin De erlendirilmesi ve Revize Edilmesi. 
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Yukarıda belirtilmi  olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda 
birbirleriyle örtü ecek zaman aralıklarında gerçekle tirilecektir. 

Projenin Süresi  

Proje, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentörlerin aktif olarak 11 ay süresince 
faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (A ustos ayı projede yıllık izinler için ayrılmı tır. 
A ustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentörlük hizmet ödemesi de 
yapılmamaktadır).  

Projenin Ba langıç ve Biti  Tarihleri 

2017 Ekim ayında faaliyete ba lanacak projenin biti  tarihi 2018 Ekim ayıdır. Ekim ayında 
ba layacak proje dönemi için irket ba vuruları 1 A ustos 2017 tarihine kadar devam 
edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, proje ba vurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde 
alınmasına karar verilmi tir. Ba vuru sahibi firmaların, ba vurdukları döneme ba lı olarak 
Ekim, Ocak, Nisan ya da Temmuz aylarında projeye ba lamaları 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 irketlerin katılımıyla, bilgi payla ım ve proje bilgilendirme toplantısı 
gerçekle tirilecektir.    

Projenin leyi i 

T M ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sa lanacak proje kapsamında, katılım 
gösterecek her bir irket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında 
çalı makta olan bir akademisyen/yetkili ki i ya da özel sektörde çalı makta olan ve bu alanda 
deneyim sahibi olan uzman, “mentör” olarak e le tirilecektir. Söz konusu ki iler tarafından, 
11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek ekilde mentörlük deste i sa lanacak ve 
belirlenen hedeflere ula ılması amaçlanacaktır.  

Projede görev alacak mentörlerin seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi 
konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.   

Program süresince mentör, e le tirildi i irket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her 
hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde irketi ziyaret edecek ve irketlerin 
inovasyon kapasitelerinin artırılması çalı malarında mentörlük yapacaktır. Bu süreç içerisinde 
katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalı malarına yakın bir uzmanlı ı olan bir yöneticisini 
irket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.  

3., 6., 9., ve 12. ay sonunda tüm mentörlerin ve firmaların katılaca ı deneyim payla ım 
toplantıları yapılacaktır.  
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Mentörler ve firmalar aylık olarak gerçekle tirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar 
konusundaki geli imleri, gözlem ve önerilerini, T M – InoSuit portalına (www.inosuit.com) 
raporlamaları beklenmektedir. 

Projede Yer Alacak Üniversitelerin dari Yükümlülükleri  

Üniversite bünyesinde, “inovasyon yönetimi” konusunda ara tırma, e itim ya da 
uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi i birlikleri” konusunda belli bir 
tecrübeye, yetkinli e ve motivasyona sahip akademisyen/yetkili ki ilerin belirlenmesi ve 
http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html linkinde yer alan üniversite 
ba vuru formunu 1 A ustos 2017 tarihine kadar doldurulması, 
Üniversiteler tarafından T M’e gönderilecek olan isimler arasından, T M tarafından 
belirlenecek ve irketlerle ili kilendirilecek 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 T M ile koordinasyonun 
yürütülmesi. 

Projede Mentörlük Deste i Sa layacak Akademisyenlerin/Yetkili Ki ilerin 
Yükümlülükleri: 

Belirtilmi  olan proje çıktılarına eri ilebilmesi amacıyla, her bir irket için kurumsal 
inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının 
uygulanmasının sa lanması ve belirtilen hedef çıktılara eri ilmesinin sa lanması, 
Her bir irket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik sürenin, program 
kapsamındaki faaliyetlerin gerçekle tirilmesi amacıyla irkette geçirilmesi,  
Aylık olarak gerçekle tirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki geli imleri, 
gözlem ve önerilerini, T M’in belirtece i formatta T M yönetimine raporlamaları, 
3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekle tirilecek olan tüm deneyim payla ım toplantılarına 
katılmaları. 

Projeye Katılım Gösteren irketlerin dari Yükümlülükleri  

Mentörlerin önerece i sistem ve yöntemler do rultusunda, planlanacak olan inovasyonla 
ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim deste inin, emek, zaman ve uygun 
görülen bütçenin temin edilmesinin sa lanması, 
Aylık olarak gerçekle tirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki geli imleri, 
gözlem ve önerilerini, T M’in belirtece i formatta T M yönetimine raporlamaları, 
3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekle tirilecek olan tüm deneyim payla ım toplantılarına 
katılmaları, 
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Program kapsamında her bir irket için belirlenmi  olan mali yükümlülükleri yerine 
getirecek ekilde gerekli hizmet bedellerinin kar ılanması.  

Projede Yer Alacak irketler Nasıl Belirlenecek? 

Projede yer alacak ve desteklenecek olan irketler, ba vuru formunu eksiksiz olarak ve 
belirtilen tarihe kadar dolduran irketler arasından, formda verilen cevapların niteli ini göze 
alacak ekilde T M tarafından yapılacak bir ön de erlendirme sonucunda ve ba vuru 
formunu dolduru  tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir. 

Projede Mentör Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılacaktır? 

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma ba ına aylık mentörlük ücreti stanbul’da 
bulunan üniversite akademisyen/yetkili ki ilere vergiler hariç aylık 4.000 TL, stanbul dı ında 
bulunan üniversite akademisyen/yetkili ki ilere vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak 
belirlenmi  olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi i birli i 
projeleri kapsamında ödenecektir. 

Projeye Katılım Gösteren irketlerin Finansal Yükümlülükleri  

Proje finansmanı, T M’in ve ba lı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %  25 deste i ve 
projede yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekle ecektir. Söz konusu finansman 
modeline göre; projeye katılım gösterecek her bir irketin 11 ay süresince proje kapsamında 
alaca ı mentörlük hizmetleri kar ılı ında;  

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

• Merkezi stanbul dı ında olup, stanbul dı ındaki üniversitelerden mentörlük 
alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması, 

• Toplamda %25 oranında ki T M ve ba lı bulundu u ihracatçı birli i deste i için 
ise üniversiteye ödedi i aylık ödeme dekontunu ba lı bulundu u ihracatçı birli ine 
ibrazı ile talep etmesi, 

gerekmektedir. 

noSuit Projesi’ne ba vururan KOSGEB üyesi firmalarımız, KOSGEB Genel Destek 
Programı kapsamında ki "Danı manlık Deste i"nden 22.500TL'ye kadar yararlanma 
olanakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi



Sayı: 53654767-T M.00.GSK.INO.2017/101-2016 stanbul, 4/7/2017 
Konu: noSuit Projesi Hk. 

Ayrıntılı bilgi için: I ıl KOCABEY - Uzman 

Projede Yer Almak steyen Üniversiteler ve Akademisyenler/Yetkili Ki iler 
Ba vurularını Nasıl letebilirler? 

Projede yer almak isteyen akademisyenlerin/yetkili ki ilerin ba vurularını, ba lı bulundukları 
üniversitelerin rektörlüklerine yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin ba vuruları ise, 
http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html linkindeki üniversite ba vuru 
formunun 1 A ustos 2017 tarihine kadar doldurulması ile yapılacaktır. 

Projede Yer Almak steyen irketler Ba vurularını Nasıl letebilirler? 

Projede yer almak isteyen irketler ba vurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-
basvurusu.html linkteki firma ba vuru formunu 1 A ustos 2017  tarihine kadar doldurmaları 
yeterli olacaktır. 

Projenin zleme ve De erlendirmesi Nasıl Yapılacaktır? 

Projenin ilerleyi i her ay sonunda mentör akademisyenler/yetkili ki iler tarafından T M 
yönetimine noSuit portalı üzerinden yazılı olarak raporlamalar halinde ve belirlenen formata 
göre sunulacak, kendilerine teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönü ler ve öneriler 
verilecektir. Benzer ekilde, her bir irketteki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu 
yöneticilerin de, aylık de erlendirme formlarını doldurarak T M ile payla maları, bu ekilde 
projenin ilerleyi i hakkındaki görü lerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri 
amaçlanmaktadır. 

Aylık takip ve de erlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir projede yer alan tüm 
akademisyenlerin/yetkili ki ilerin bir araya gelerek deneyim payla tıkları, benzer ancak ayrı 
bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini payla tıkları etkinlikler 
düzenlenecektir. Projenin 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin payla ılması amacıyla 
tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay 
itibarıyla da ba arı hikayelerinin payla ıldı ı bir kapanı  etkinli i gerçekle tirilecektir.   

Ba vuru linkleri için; http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html  

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


