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 İhracatçı birliğine üye şirketler 

 

 

Üniversite - Sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk 

Programı” 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. 

 

Katılımcılara Sağlanan Destek 

Programa katılım sağlayacak her bir firma ile üniversitelerde inovasyon alanında 

çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilmektedir. Program finansmanı, TİM'in ve bağlı 

bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak 

firmaların %50 katkısı ile gerçekleşecektir. 

 

TİM İnoSuit Programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve 

inovasyon kapasitesine uygun olarak; İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer 

Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşmaktadır. 

 

1-İnoSuit Hazırlık  

Firmaların 5 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri 

karşılığında;  

 Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak 

firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 2.500 TL ödeme yapması,  

 Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk 

alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 2.000 TL ödeme yapması 

gerekmektedir. 

 

2- İnoSuit Genel 

Firmaların 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri 

karşılığında;  

 Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak 

firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4.500 TL ödeme yapması,  

 Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk 

alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 3.500 TL ödeme yapması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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3- Katma Değer Odaklı İnoSuit 

Firmaların 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri 

karşılığında;  

 Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak 

firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4.500 TL ödeme yapması, 

 Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk 

alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 3.500 TL ödeme yapması 

gerekmektedir. 

 

4-İnoSuit İhracat Şampiyonları 

Firmaların 24 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri 

karşılığında;  

 Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak 

firmalar için üniversiteye KDV hariç 4 saatlik mentorluk için 1250/mentor TL 

ödeme yapması, 

 Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk 

alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç 4 saatlik mentorluk için 950/mentor 

TL ödeme yapması gerekmektedir. 

 

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri 

 Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan 

inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, 

emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi, 

 Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki 

gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) 

raporlamaları, 

 Her 3 ay da bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına 

katılmaları, 

 Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri 

yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması, 

 

 
 

Sürekli aktif 

 

 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine başvuru yapılır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için link; 

https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-

inosuit-ino 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

http://www.inosuit.com/
https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino
https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino

