
novasyon Odaklı Mentörlük Projesi 

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi 100 
      ekilde arttırılması ve 

uluslararası i  yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizde  
özel sektör arasında i        
 tırma ve uygulama tecrübesinin anılan irketlere aktarılması planlanmaktadır.  



Proje süresi olan 11 aylık süreçte, proje kapsamınd hracatçı Birlikleri Üyesi 


 novasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bi  ımla ele alan 
  turulması,  

 novasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a)  
(c) kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının o turulması, 

 Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda  



 novasyon çalı malarının ve yatırımlarının (a) etkinli   

           

 lanması, 
      ekilde arttırılmasının, bunun 

sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesini lanması,  
 er ve özel sektör arasında 

  inin arttırılması,  
       

 tırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır. 

Çalı  ılması Hedeflenen Çıktılar: 

  

  im alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması, 
 Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dı   im planının ve içeri 

 turulması, bu planın uygulanması, 
 

 irketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif 


 irketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
 

  irket çalı anlarının katkıda bulunaca ı fikir ve öneri havuzunun 
 turulması, 



 irketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alı  
 turulması ve önceliklendirilmesi, 

   inovasyon projeleri için takımların olu turulması, 
 Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama  tırma - analiz - karar 

 amalarının gerçekle 

  K yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu, 
  turulması, 
         ımını besleyici uygulamaların geli 

kurumsal hafıza yönetiminin sa lanması, 
 irketin dı   larıyla i  ine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, 

 turulması ve yönetimi, 
 Dı  finansman kaynaklarından faydalanılmasının sa lanması, 
 Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması, 
 Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç y  

yönelik, farklı konularda e 

         



 tirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmı tır? 

Proje kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana  maktadır; 

  erlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Olu turulması, 
  novasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve  

ve Ortak Algı Olu turulması, 
     turulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi 

ve Yönergelerin Hazırlanması, 
   novasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarını

Hazırlanması ve 
  K yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının  

 tırılması, 
    nsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması, 
  htiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Olu turulması,  



  novasyon Projelerinin Çalı ılması ve Uygulamaların Hayata 


 Faz: Açık   



  novasyon Çalı malarının Etkinli     





Yukarıda belirtilmi  olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle berabe 
 ecek zaman aralıklarında gerçekle 



Proje, firmaların ve mentörlerin aktif olarak faaliyette bulunacakları 11 ay süresince 


 langıç ve Biti 

2016 Eylül ayında faaliyete ba   tarihi 2017 Temmuz ayıdır.  

  

 M tarafından koordinasyonu sa lanacak proje kapsamında, katılım gösterecek her bi
      önetimi alanında çalı   
        iler tarafından, 11 ay süresince 
belli bir yol haritasını takip edecek      

 ılması amaçlanacaktır.  

         

       birlikleri konularındaki uygulama 
lı malarıdır. 

     



    irketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalı malarında 
mentörluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon 
çalı malarına yakın bir uzmanlı ı olan bir yöneticisini     



         ın katılaca ı deneyim payla ım 
toplantıları yapılacaktır.  

Mentörlerin ve firmaların aylık olarak gerçekle tirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar 
            

Strateji Ofisine raporlamaları beklenmektedir. 



Projeye Katılım Gösteren  

         

         

 lanması, 
Aylık olarak gerçekle tirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusun
    

raporlamaları, 
           ım toplantılarına 
katılmaları, 
Program kapsamında her bir   
  ılanması. 

        


  olan proje çıktılarına eri ilebilmesi amacıyla, her bir 
inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının 
uygulanmasının sa lanması ve belirtilen hedef çıktılara eri  lanması, 
       

kapsamındaki faaliyetlerin gerçekle tirilmesi amacıyla 
Aylık olarak gerçekle tirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusun
    

raporlamaları, 
           ım toplantılarına 
katılmaları. 

Projeye Katılım Gösteren 

Proje finansmanı, T  lı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %  50 d 
 larının % 50 katkısı ile gerçekle 
  finansman modeline göre; projeye katılım gösterece 
proje kapsamında alaca ı danı manlık ve mentörlük hizmetleri kar ılı ında;  

   
firmalar için aylık 
aylık  ödeme yapması, 

  stanbul dı ında olup, stanbul dı ındaki üniversitelerden 
mentörlük alacak firmalar için aylık 
+KDV ) yerine aylık ödeme yapması 





 irketler Nasıl Belirlenecek? 

        

 irketler arasından, formda verilen cevapların niteli 
    M tarafından yapılacak bir ön de   

      de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve 


   vurularını Nasıl 

      

     

 tarihine kadar doldurmanız yeterli olacaktır.

  erlendirmesi Nasıl Yapılacaktır? 

   iler tarafından T 

yönetimine yazılı ve sözlü olarak sunulacak, kendil   
           

    ilerin de, aylık de 

formlarını doldurarak T    maları, bu    i hakkındaki 
 lanmaktadır. 

Aylık takip ve de erlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir pr
        tıkları, benzer ancak 
ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerini tıkları 
etkinlikler düzenlenecektir. Projenin 6. Ayında en    
 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
  

Bilgi almak ve her türlü sorularınız için;   




