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Bu hizmet kitapçığı, UNDP ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın desteğiyle İzmir’de kurulan İzmir Yenilik 
Merkezi’nin (“Merkez” veya “Yenilik Merkezi”) verdiği 
hizmetleri tanımlar. İzmir Ticaret Odası (İZTO), 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye 
Temsilciliği’nin maddi desteğiyle, merkezin kurucusu 
ve yöneticisidir.
 
İzmir Yenilik Merkezi, şehrin kalbinde İZTO 
sahipliğindeki binasında faaliyet göstermektedir. 
Yenilik Merkezi karşı binasında yer alan Girişimcilik 
Merkezi ile etkin koordinasyon içinde çalışarak İzmir’in 
katma değerli yenilik alanında dönüşümü için kritik rol 
oynayacaktır.
 

Yenilik Merkezi’nin temel amaçları yenilik kültürünü 
beslemek, İzmir’de yenilik ekosistemini geliştirmek, 
yenilik odaklı bir buluşma ve etkileşim noktası 
olmak, ekosistemdeki işletmelerin yenilik ihtiyaçlarını 
belirleyerek onlara yol haritası oluşturmak ve eğitim,
danışmanlık, mentörlük ve fiziksel altyapı gibi yenilik 
kapasitesi geliştirme hizmetleri sağlamaktır.

Başlarken
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Rekabet ve pazar payını belirlemede teknolojinin 
itici gücünün artması birçok şirketi sürekli ve hızlı bir 
şekilde yenilik yapmak zorunda bırakıyor. Çünkü, 
yenilik faaliyetlerindeki başarı ve hız, uzun vadede 
hayatta kalmanın en önemli gereksinimlerinden biri 
haline geliyor.

Şirketler, şirket için yenilik faaliyetlerinin yanı sıra daha 
geniş kesimleri dahil eden açık yenilik yaklaşımını 
benimsemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda, 
ekosistemde üretilen her yeniliği ekonomik değere 
dönüştürmek için yeni yöntemler ve projeler geliştiriyor. 
Bu noktada yenilik merkezleri ekosistemin en temel 
arayüzü olarak öne çıkıyor.

 

Yenilik Merkezi kavramı, yenilikçi kapasite oluşturma 
ve fikir üretme boşluğunu tüm şehir / bölge / ülke 
düzeyinde doldurmayı amaçlar. Küme geliştirme, odak 
sektör geliştirme, Ar-Ge yatırımları ve dijitalleşme ile 

ilgili ulusal / üst düzey politika hedeflerinin bölgesel 
olarak gerçekleştirilmesi için hizmetler ve işbirlikleri 
sağlar. Uluslararası iyi örnekler, bölgesel Yenilik 
Merkezlerinin kendi bölgelerinde teknoloji ve yenilik 
alanındaki bütün paydaş ve aktörleri başarılı bir şekilde 
bir araya getirdiğini, paydaşlar arasındaki etkileşim ve 
sinerjiyi artırdığını göstermektedir.

 

Yenilik Merkezi tüm kullanıcıları için için yeni fikirleri 
keşfedebilecekleri, yeni beceriler geliştirebilecekleri ve 
benzer düşünen yenilikçilerle iş birliği yapabilecekleri 
bir platform sağlayarak ekonomik kalkınma ve 
büyümeyi destekler.

 

Bir bakışta Yenilik 
Merkezi
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Misyon

Farklı inovasyon aktörlerinin etkileşimini ve iş birliğini 
kolaylaştırarak İzmir İnovasyon Ekosisteminin 
güçlendirilmesini desteklemek;

Daha fazla katma değerli ürün ve hizmet üretilmesi 
için gerekli hizmetleri ve altyapıyı sağlayarak, 
odak sektörlerde yetkinliğin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak;

Ulusal ve uluslararası düzeyde ticari başarıya ulaşmak 
için gerekli kapasiteye sahip, yüksek potansiyelli 
yenilikçi şirketlerin ayrışmasını sağlamak

 

Vizyon

İzmir’i ulusal ve küresel ölçekte öncü bir inovasyon 
merkezi haline getirmek ve İzmir’e küresel pazar 
rekabeti için avantaj sağlamak

 

Stratejik hedef ler 

Yenilik Merkezi’nin stratejik hedefleri; İzmir 
ekonomisinin rekabet gücünü ve yenilikçi yeteneklerini 
arttırmak ve aynı zamanda İzmir’i ulusal ve uluslararası 
yenilikçi uzmanlar, girişimler ve şirketler için bir cazibe 
noktası haline getirmektir.

Yenilik Merkezi yaklaşımımız
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Kapasite Geliştirme Hizmetleri:

Bu hizmetler, bölgedeki yenilik kapasitesini genel 
olarak arttırmayı hedeflemektedir.

Kapasite arttırımı sürecinde kullanıcıların, inovasyonu 
ekosistemde tetiklemesi ve yayması, sektör bazında 
inovasyon fırsatlarının farkında olması, şirketin/
girişimin inovasyon kapasitesinin farkında olması, 
uzman görüşü ve desteği ile oluşturulmuş gelişim yol 
haritasını takip etmesi ve katma değer yaratabilmek 
için belli bir alanda var olan en son bilgiye hâkim 
olması hedef lenmektedir.

Hizmet Stratejisi

Kapasite Geliştirme Hizmetleri Yeniliği Destekleyici Özelleşmiş Programlar

İnovasyon Destekleyici 
Özelleştirilmiş Programlar:

Bu programlar, Kapasite Geliştirme Hizmetleri’nden 
farklı olarak tüm ekosisteme değil inovasyonu 
ticarileştirme potansiyeli yüksek, seçili kurum ve 
girişimlere sunulacaktır.

Bu programlar katılımcıların inovasyon kapasitesini 
önemli ölçüde arttırmayı, inovasyon ticarileşmesinin 
önündeki engelleri kaldırıp süreci hızlandırmayı ve 
özelleştirilmiş yol haritalarıyla yatay ve dikeyde gelişimi 
hızlandırmayı hedeflemektedir.

Sunduğumuz Hizmetler
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Eğitim Hizmetleri
Mentorların Eğitilmesi,
Genel Yenilik Eğitimi

Kurum ve Girişim
İşbirliği Programı

Ticarileşme Programı

Büyüme Hızlandırıcısı 
Programı

Kurum ve Girişim 
İşbirliği Hızlandırıcısı

Programı

KOBİ’ler için 
Yenilik Yol Haritası 

Programı

Danışmanlık ve 
Mentorluk

Yenilik Olgunluk 
Değerlendirmesi,

Şirketlerin Danışman 
ve Mentorlarla 
Eşleştirilmesi

Veri Erişimi ve 
Mekansal Hizmetler

Veri Erişimi,
Mekansal Hizmetler

İşbirliği Ekosistemi 
Yaratma



Kapasite 
Geliştirme 
Hizmetleri
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Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetleri hem son kullanıcılara hem de kendi 
şirket/girişim ve çevrelerinde inovasyon bilincini 
geliştirecek, anahtar işbirliklerinin önünü açacak 
“mentor”lara verilecektir.

Hedef Kitle

Bu program ile İzmir’de bulunan, iç ve/ veya dış 
inovasyon yapmak isteyen büyük şirketlere hizmet 
verilecektir.

Şirketlerin Strateji, İş Geliştirme ve Ar-Ge departmanı 
çalışanlarından ve departman yöneticilerden katılım 
beklenmektedir. Satış / Pazarlama, Üretim, Ürün 
Yönetimi, vs. gibi başka bölümlerden de ilgili varsa 
programa kabul edilebilir.

Tanım

Amaç: Büyük Kurum Odağında Mentor Yetiştirme 
Eğitimi’nin amacı, şirketlerin iç inovasyon projelerini 
ve dış girişimlerle işbirliklerini kolaylaştıracak mentor 
ve elçileri yetiştirmektir. Hem dış hem de iç inovasyon 
yöntemleri ve yaklaşımlarıyla eğitilecek bu mentorlar, 
şirketlerin hem dışarıdaki hem de içerideki projelerde 
inovasyon yapmasını kolaylaştıracaktır.

İnovasyon mentorları, eğitim sonunda yalın girişimcilik 
döngüleri kullanarak ekipleri ve girişim ortaklarını 
hızlı bir şekilde harekete geçirmekle görevlendirilir. 
Önerilen döngü - hipotez tasarla, inşa et, test et ve 
öğren sırasıyla ilerleyecektir. Bu süreçte inovasyon 
mentorundan devamlı olarak varsayımları sorgulaması, 
farklı bakış açıları sunması ve test etmenin ve 
öğrenmenin yollarını desteklemesi beklenir. Daha 
da önemlisi mentor, ağındaki kilit kişilerle bağlantı 
kurarak ekiplerin ilerlemesine yardım eder. Bununla 
birlikte inovasyon mentorları, kurumsal ekipleri şirket 
bürokrasisinden korur, kurumlar arasında diyalogu 
kolaylaştırarak şirketler ve girişimler arasında köprü 
kurar.

Yetiştirilecek mentorlar üye şirketlerin çalışanları ve dış 
uzmanlardan oluşacaktır.

Hedef ler: Programda yetiştirilen mentorlar sayesinde 
gerçekleştirilmesi istenen uzun vadeli hedefler 
aşağıdaki gibidir:

• Şirket içindeki yenilikçi projelere yalın girişim 
mantığında mentorluk sağlamak,

• Büyük şirketler ve girişimler arasındaki iletişimi 
güçlendirmek ve işbirlikleri başlatmak,

• Büyük şirketlerde bir inovasyon kültürü oluşturmak 
ve geliştirmek

Şirketler, katma değerli inovasyon yapmaya çalışırken 
pek çok engelle karşılaşır ve bürokrasiye takılır. 
Büyük Kurum Odağında Mentor Yetiştirme Eğitimi ile 
yetiştirilecek mentorlar/ elçiler, bu engellerin ortadan 
kalkması, inovasyona olan direncin azaltılması 
ve genel olarak şirketlerde bir inovasyon kültürü 
oluşturulmasına destek verecektir. Uzun vadede 
bu eğitim ile şirketlerin daha fazla yenilikçi proje 
denemesi, daha yüksek bir başarı oranı yakalaması 
ve girişimlerle daha farklı iş birlikleri kurması 
beklenmektedir.

Mentorların Eğitilmesi Büyük Kurum Odağı
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AR, VR ve IOT uygulamaları, tarım uygulamaları, tıp, 
makine ve üretim planlaması ile ileri matematik gibi 
kodlama ve yazılım geliştirme gibi alanlar bu kişiler için 
gerekli deneyimlerdir.

Eğitim programı, Merkezin temel iletişim kanalları olan 
web sayfası/ portalı, sosyal medya hesapları, e-posta 
duyuruları ve aylık bültenler yoluyla duyurulacaktır. 
Başvurular, Merkez web sayfası/portalı üzerinden 
online başvuru formu yoluyla alınacak, katılım 
kriterleri ve maksimum katılımcı sayısı göz önünde 
bulundurularak katılımcılar belirlenecektir. Merkez 
yönetimi tüm başvuruları değerlendirecek, sonra kabul 
edilen katılımcılar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Başvuru Süreci 

İç Mentorlar

İç mentorlar için özel bir başvuru alınmayacak; 
İzmir Yenilik Merkezi’ne üye olan tüm büyük 
şirketlere bu hizmet düzenli olarak sunulacaktır. 
Her yıl, her bir büyük şirket üyesinden en fazla 
5 kişi programa katılabilecek, katılımcı seçimini 
aşağıdaki şartlara uygunluk gösterilmesi 
durumunda şirketler kendisi içerden yapacaktır. 
Programa katılım koşulları ise şu şekildedir;

• Şirketin “Büyük Şirketi” tanımına girmesi (“250 
kişiden çok yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 125 milyon Türk Lirası’ndan fazla 
işletmeler”),

• Şirketten katılacak kişiler için:

 › Bir yıldan fazla şirkette çalışıyor olması,

 › Katılımcılardan en az birinin inovasyonla 
ilgili bir birim/ pozisyonda çalışıyor olması,

 › Programa tam zamanda katılması ve 
sonraki çalışmaları uygulaması için şirket ve 
yöneticisinden destek almış olması

 › Eğitimden sonraki 6 aylık  uygulama 
döneminde projelere ve/veya girişimlere 
mentorluk vermek üzere zaman ayırabilmesi

Dış Mentorlar

Dış mentorlar, deneyimli girişimciler ve/ veya teknik 
uzmanlardır. Dış mentorlar için bir online başvuru 
süreci işleyecek, sonra bu mentorlar ilgili üye 
şirketlerle eşleştirilecektir.

Programa katılmak isteyen dış mentor adayı 
aşağıdaki kategorilerden birini sağlıyor olmalıdır:

• İşletme Mentoru: İş geliştirme mentorlarının 
proje / ürün geliştirme, pazara giriş stratejisi 
oluşturma, ticarileştirme, iş modellemesi, iş 
planlaması alanlarında deneyimi olmalıdır.

• Teknik Mentor: Belirli bir konuda uzmanlığı 
olan ve girişimin o konuda ilerlemesinin 
sağlayacak, belli bir alanda işlerin nasıl 
yürüdüğü ve nasıl çalıştığı hakkında 
uygulanabilir bilgi birikimine sahip kişilerdir. 
Bu mentorlar, ilgili alanlarda bilgisi olan 
akademisyenler ve başarılı mühendisler/ 
geliştiriciler arasından seçilecektir.
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Gerekli Belgeler

Eğitim ve etkinlik formatında verilecek olan bu 
hizmet için son kullanıcıyla herhangi bir sözleşme 
düzenlenmeyecek olup, başvuru formu yoluyla katılım 
taahhüttü alınacaktır. Ücretli olan bu hizmette, eğitim 
bedeli önceden tahsil edilerek katılım netleştirilecektir.

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Büyük Kurum Odağında Mentor Yetiştirme Eğitimi, 
toplam dört (4) hafta süren (haftada iki tam gün 
+ uygulamalı ödevler), teorik bilgilerin yanı sıra 
uygulamaya yönelik araç ve tekniklerin aktarıldığı 
atölye faaliyetlerini de içeren bir gelişim programıdır. 
Program sonunda katılımcıların, girişimcilik ekosistemi 
kurulması, kurum içi ve dışı inovasyon temellerinin 
atılması ve inovasyon entegrasyonu sürecindeki 
rollerini anlaması ve her birinin bir mentor yaklaşımı 
ile bu çalışmaları yönlendirebilecek seviyeye 
gelmeleri hedeflenmektedir. Eğitimlerin içeriği 
aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere özel olarak 
hazırlanmıştır.

• Katılımcılar arasında kurum içi ve dışında 
girişimcilik ve inovasyon kavramları hakkında ortak 
bir dil oluşturulması,

• Girişimcilik yaklaşımı ile iş geliştirme yöntemleri 
hakkında bilgi düzeyinin artırılması,

• Girişimciler tarafından kullanılan teknikler 
konusunda bilgi düzeyinin artırılması,

• Girişimci fikirlerin değerlendirilmesi/ başarısının 
desteklenmesi için kullanılabilecek yöntemler 
hakkında farkındalık yaratılması.

Eğitim Akışı

Eğitim akışı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

A. İnovasyon Teorisi

B. Girişimcilerle Çalışma Yöntemleri

C. İş Modeli ve Girişim Değerlendirmesi

D. Girişim Ekosistemi

E. Girişimlere Mentorluk

Yüz yüze verilecek bu uygulamalı eğitimde gerçek 
vaka çalışmaları, girişimcilik ekosisteminden konuk 
konuşmacılar, deneme başlangıç değerlendirmeleri 
ve inovasyon danışmanlığı senaryoları kullanılacaktır. 
Eğitim için katılımcı başı ücret alınacaktır. Merkez tam 
kapasite faaliyete geçtikten sonra, eğitimin yılda en az 
iki kez düzenlenmesi öngörülmektedir.

 

Paydaş Sorumlulukları

Merkez organizasyonunda düzenlenecek eğitim ve 
etkinliklerde hizmeti sunacak eğitmen ve uzmanlar, 
öncelikle Merkezin ağında yer alan eğitmen ve 
uzmanlar arasından belirlenecektir. Dışarıdan gelen 
eğitmenlerle, yıllık ve eğitim sayısı bazlı anlaşmalar 
düzenlenecektir.

Katılımcı Sorumlulukları

• Tüm eğitimlere tam zamanda katılması ve verilen 
çalışmaları tamamlaması,

• Eğitimden sonraki 3-6 aylık dönemde en az bir iç 
projeye veya dış girişime mentorluk yapması
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Merkezin Sorumlulukları

• “Kurum-Girişim İşbirliği” eğitimi verilmesi,

• Katılımcı başvuru süreçlerinin takip edilmesi ve 
başvuruların değerlendirilmesi,

• Şirketlere ve girişimlere mentorluk verilmesi ve 
tüm süreçte yol gösterilmesi,

• Hem şirket hem de girişimle uygun bir POC 
(Proof of Concept - Kavramın İspatı) tasarımı 
hazırlanması, POC başında belirlenen performans 
göstergelerinin takip edilmesi.

 

Süreç ve Süreler

Toplam dört haftada sürecek mentor eğitiminde teorik 
içerikler haftada iki tam gün yüz yüze verilecek, kalan 
üç günde uygulamalı ödevler tamamlanacaktır.

Yalın girişimcilik döngüsünü canlandıran ödevlerde 
katılımcılar yenilikçi bir proje geliştirecek, potansiyel 
müşterilerle görüşecek ve prototipler geliştirecektir. 
Eğitim programında eğitmenlerle iki kere, birer saat 
birebir online mentorluk seansı da düzenlenecektir.

Eğitimin sonunda her bir katılımcıya şartlı bir katılımcı 
sertifikası verilecek; mentor adaylarının eğitimin takip 
eden 3-6 ayda en az bir iç projeye veya dış girişime 
mentorluk vermesi durumunda ise inovasyon mentoru 
sertifikası verilecektir.

İzleme ve Değerlendirme

Her eğitim ve etkinlik sonrası katılımcılara kısa bir 
değerlendirme anketi iletilecektir. Bu yolla hem 
eğitmenler/uzmanlar hem de içerik değerlendirilecek, 
elde edilen sonuçlar sonraki eğitimler için yön gösterici 
olacaktır. Temel başarı kriterleri arasında eğitmenin 
performansı, sürenin yeterliliği, içerik ve sunum 
yöntemlerinin etkinliği bulunacaktır.

Bununla beraber program boyunca aşağıdaki başarı 
kriterleri takip edilecektir:

• Eğitime katılanların sayısı (iç ve dış mentor 
adayları toplamı),

• Katılan şirket sayısı,

• Eğitimden sonra mentorluk verilen iç proje ve 
girişim sayısı.

Eğitimden 3 ve 6 ay sonra her bir katılımcı merkez 
tarafından aranacak, eğitimi hayata geçirip geçirmediği 
ve yardıma ihtiyaç duyup duymadığı kontrol edilecektir. 
Ayrıca mentorların destek verdiği iç proje veya 
girişim üyelerine de bir mentor değerlendirme anketi 
gönderilecek, mentorun performansı ölçülecektir. Geri 
bildirimlere göre eğitimler ve diğer merkez hizmetleri 
geliştirilecektir.
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Hedef Kitle

KOBİ Odağında Mentor Yetiştirme Eğitimi’nin hedef 
kitlesi; daha önce kendi girişimini kurmuş, yönetmiş 
veya bir KOBİ’de/büyük firmada/çatı ekosistem 
kuruluşunda inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge; üretim gibi 
alanlarda en az 8 yıl iş deneyimi olan ve/veya bu tür 
kuruluşlara benzer alanlarda danışmanlık/mentorluk 
yapmış uzman kişiler olacaktır.

Tanım

Programın amacı, KOBİ’lerin katma değer potansiyeli 
olan yenilikçi ürün üretme ve ticarileştirme süreçlerini 
hızlandırmaya ve ürünlerinin pazar istekleri ile 
senkronize olmasını sağlamaya yönelik destek 
verecek KOBİ mentorları yetiştirmektir.

Orta vadede, programdan beklenen sonuçlar 
aşağıdaki gibidir:

• İzmir iş dünyasında sürekli değer yaratabilen 
mentorların yetkinliklerini ve sayılarını arttırmak,

• Sürdürülebilir bir mentor kültürü yaratmak,

• KOBİ’lerin aşağıda belirtilen nitelikte kapasite 
kazanmasına destek verebilecek etkin KOBİ 
mentorları yetiştirmek:

 › KOBİ’lerin yenilikçilik, kurum içi girişimcilik, 
katma değerli üretim ve uluslararası rekabet gibi 
kavramlarda bilgi, farkındalık, kapasite, istek ve 
motivasyonlarının arttırılması,

 › KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde bir 
iş fikrini ürünleştirmeleri, pazarın isteklerine 
göre sınamaları ve doğru iş modeli ile pazara 
sunmalarını sağlayacak araçları öğrenmeleri,

 › KOBİ’lerin teknik bilgilerinin eksikliğinden 
dolayı dar boğaz yaşadıkları alanlarda doğru 
yönlendirmelerin ve eşleştirmelerin sağlanması,

 › KOBİ’lerin kurumsallaşma, insan kaynakları 
yönetimi, kalite, yalın yönetim, iş geliştirme, 
pazarlama ve satış gibi kurumsal yetkinliklerinin 
geliştirilmesi.

Uzun vadede, programdan beklenen sonuçlar 
aşağıdaki gibidir:

• İzmir’e özel bir mentorluk modelinin (çerçevesinin) 
ortaya çıkması,

• Her yıl en az 5 teknik ve 5 iş geliştirme 
mentorunun yenilik merkezinin havuzuna 
katılması,

• KOBİ’lerin inovasyon sürecinde yaşadığı dar 
boğazların verilerinin kaydedildiği bir veri tabanı 
kurulması ve yenilik merkezi mentorları ile sürekli 
olarak paylaşılarak ihtiyaca yönelik mentorluk 
sağlanması,

• Yenilik merkezi bünyesinde KOBİ mentorları için 
çevrimiçi bir havuz oluşturulması bu havuzun bir 
iletişim aracı olarak kullanılması.

Mentorların Eğitilmesi KOBİ Odağı
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Başvuru Süreci 

Aşağıdaki tanımlanan program süreci her yıl bir kere 
olmak üzere işleyecektir:

1. İhtiyaç ve problem tespiti: İzmir Yenilik Merkezi 
yetkilileri ve ilgili uzmanlar tarafından belirlenen 
KOBİ’lere dönemsel ziyaretler, yenilik olgunluk 
ölçümleri ve diğer analiz yöntemleri ile mentorluk 
ihtiyaçlarının tespitinin yapılması (4 hafta)

2. Mentor Çağrısı: İzmir Yenilik Merkezi tarafından 
belirlenen KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda ilgili 
uzmanlık alanlarından mentorların çevrimiçi 
başvuru yapmasının sağlanması (çağrının teknik 
ve iş geliştirme mentorları için ayrı yapılması) (4 
hafta)

3. Başvuru sonuçları: Başvuru sonuçlarının ilanı ve 
ilgili mentorlarla paylaşılması

4. Mentorlarla mülakat: İzmir Yenilik Merkezi 
uzmanlarının yetkin bulduğu mentorlar ile her biri 
10 dakikayı aşmayacak şekilde mülakat yapması 

Mentorların başvuruları, Merkez portal üzerinden 
online olarak oluşturulacak İzmir Yenilik Merkezi 
Mentor Havuzu Başvuru Formu üzerinden alınacaktır.

Söz konusu formda mentorların geçmiş referansları, 
uzmanlık alanları, deneyimleri ve mesleki geçmişlerinin 
yanı sıra Merkez kapsamında katkı vermek istediği 
alanlar ve vakit uygunluğu tespit edilecektir.

Başvurular aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir. 
Yukarıda belirtilen hedef kitle tanımına uygun mentor 
adayları arasından;

• Teknik mentorların gerekli altyapıya sahip olup 
olmadığı, iş geliştirme mentorlarının ise benzer bir 
süreçte yer alıp almadığı göz önüne alınır. Mentor 
adayı gerekli belgeleri mülakat öncesinde ibraz 
etmelidir,

• Mentorlarda kendi girişimini kurmuş olmak veya 
benzeri bir alanda en az 8 yıl çalışmış olmak şartı 
aranır,

• Mülakat sırasında mülakatı yapan kişilerin de 
mentorluk eğitimi almış olması beklenir.

 

Gerekli Belgeler

Başvurusu olumlu bulunan mentorlar eğitim 
programına kabul edilir. Mentorun programa düzenli 
katılımı ve diğer sorumluluklarının belirleneceği bir 
Katılım Taahhüdü alınır.

Eğitim programını başarıyla tamamlayarak Merkez 
havuzunda yer almaya hak kazanan mentorlarla 
ise Merkez kapsamındaki iş birliğinin içeriği, 
koşulları ve karşılıklı beklentilerin tanımlanacağı 
süreli bir Danışman & Mentor Hizmet Sözleşmesi 
imzalanacaktır. Süre sonunda, yapılan 
değerlendirmelerin sonucuna göre Protokol uzatılır 
veya sonlandırılır. (Söz konusu Protokol genel 
koşulları içerecek olup, mali hususları içeren detaylı 
hizmet sözleşmeleri her bir KOBİ-mentor eşleştirmesi 
sonrası yapılacaktır.)

Mentorların İzmir Yenilik Merkezi kapsamında 
sunacağı hizmetlerde,  ekosistemi geliştirmek 
gibi farklı motivasyonlarının da olması ve piyasa 
şartlarının ötesinde özel koşullarla hizmet vermeleri 
beklenmektedir.

Havuza dahil edilecek mentorlar, mentorla eşleştirilen 
yararlanıcı KOBİ’lerin dolduracağı değerlendirme 
anketine bağlı performans değerlendirmeleri ile 
takip edilir. Belirli sayıda (en az 4) KOBİ eşleştirmesi 
yapıldıktan sonra toplu bir değerlendirme yapılır. 
Değerlendirme sonuçları ışığında Merkez ile 
profesyonel ilişkilerinin devamı belirlenir.
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Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

KOBİ odaklı mentor eğitimi programında aşağıdaki 
temel hizmet sunum adımları izlenir.

1. Mentor Sınıf Eğitimi (4 hafta)

Mentorların iş geliştirme yöntemlerini ve araçlarını 
gözden geçirecekleri, toplam 4 haftaya yayılan ve 40 
saat sürecek eğitim programıdır. Eğitimin konuları 
aşağıdaki gibi olacaktır:

• Mentor Yaklaşımı ve Mentor Zihin Yapısı (2 Saat)

• KOBİ’lerin Genel Sorunları ve İhtiyaçları (2 Saat)

• Yenilikçi Ürün Geliştirme (4 Saat)

• Müşteri ve Pazar Doğrulama/Geliştirme (2 Saat)

• Ürün/ İş Fikri Sınama (2 Saat)

• Pazar Büyüklüğü ve Sürdürülebilirlik (2 Saat)

• İş Modelleme ve Gelir Modeli Oluşturma (3 Saat)

• İş Planı ve Finansal Projeksiyon Oluşturma (4 
Saat)

• Prototipleme (4 Saat)

• Ticarileşme Yöntemleri (2 Saat)

• Finansal Desteklere ve Kaynaklara Erişim (2 Saat)

• Patent, Ticari Tescil ve Şirket Hukuku (4 Saat)

• Yenilikçi Satış ve Pazarlama Stratejileri (4 Saat)

• Yeni Ürün İçin Satış ve Yatırımcı Sunumu 
Hazırlama (3 Saat)

2. Uygulamalı Mentor Eğitimi (1 hafta)

Uygulamalı eğitim programında, mentorların sınıf 
eğitimleri ile elde ettikleri bilgileri gerçek KOBİ’ler ile 
test etmeleri sağlanacaktır. Bu program aşağıdaki 
adımları içerecektir:

• Mentorların değişik vakaları göz önüne aldıkları ve 
çözmeye çalıştıkları vaka çalıştayı (1 gün)

• Eğitim programının parçası olarak uygulamalı 
Mentor - KOBİ ilk eşleşmesi: İnovasyon ekibi 
tarafından KOBİ ve mentorların eşleşmesi(1 gün)

• Eşleşen mentor ve KOBİ’lerin yenilik merkezinde 
bir araya gelmesi ve tanışması ve (1 gün)

• KOBİ’nin yerinde yapılacak ziyaretler ve Merkez 
personeli ve eğitmenler eşliğinde mentorluk 
uygulama egzersizleri (1 gün)

 

3. Takip Eden Mentorluk Süreci Yönetimi

Eğitim programını başarıyla tamamlayarak Merkez 
havuzuna alınan mentorlar, Merkezin “İnovasyonu 
Destekleyici Özelleşmiş Programları” ve münferit 
“Danışman/ Mentor Eşleştirme” hizmetleri yoluyla, 
uygun KOBİ’lerle eşleştirilecektir

Yenilik Merkezi, mentorluk sürecinde aşağıda belirtilen 
tüm altyapı ve destek mekanizmalarını sunacaktır:

• KOBİ’lerin ihtiyaçlarının araştırılması ve tespit 
etmesi

• Mentor havuzunu oluşturması

• KOBİ’ler için doğru mentorların seçilmesi ve 
eşleştirmelerin yapılması



• Mühendislik, yazılım, tasarım ve sağlık gibi 
konularda teknik mentorluk

• Pazara ulaşma, ürün geliştirme, Ar-Ge süreci ve 
ticarileşme konularında iş geliştirme mentorluğu

• Gerekli çalışma alanı, teknolojik altyapı ve 
materyalin sağlanması

• Mentor - KOBİ görüşmelerinin organize edilmesi

• Mentorluk görüşmelerinin takip edilmesi (merkez 
sunucularından ve web sitesinden çevrimiçi 
görüşme takip sistemi)

• Görüşmelerin değerlendirilmesinin yapılması ve 
geribildirimlerin her iki tarafa sunulması

Merkez ayrıca, mentorluk hizmeti verilecek 
KOBİ’lerin de sürece sağlıklı katılımını sağlamak 
için çaba gösterecektir. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını net 
ve açık bir şekilde belirtmeleri, görüşmeler sonrası 
online değerlendirme formlarını doldurmaları ve  
ihtiyaç halinde yapılacak iç toplantılara katılmaları 
sağlanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme

KOBİ Odağında Mentor Yetiştirme Eğitimi’nin temel 
başarı kriteri şu şekildedir.

 

1. Ölçüm kriterleri

• Eğitim programına alınan mentor sayısı

• Eğitimi alanlar arasından Merkez Mentor Havuza 
dahil edilen teknik ve iş geliştirme mentoru sayısı

• Bu mentorlarla KOBİ’ler arasında yapılan eşleşme 
sayısı

• Eşleşme sonrası verilen mentorluk hizmeti saati

• Mentor tarafından KOBİ’de tespit edilen ihtiyaç ve 
problem sayısı

• Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerde geliştirilen veya 
iyileştirilen ürün, hizmet ve süreç sayısı

• KOBİ ve mentor memnuniyeti anket puanları

 

2. Anket: Yararlanıcı memnuniyeti

• Eğitim programı sonunda mentorlara eğitimle 
ve eğitimcilerle ilgili memnuniyet anketi 
uygulanacaktır

• Mentor - KOBİ görüşmeleri sonucu her iki taraftan 
da memnuniyet anketi alınacaktır.

3. Geribildirim mekanizması

• Her eğitim sonunda “alınan dersler” toplantısı

• Her mentor eşleşmesi süreci sonucunda “alınan 
dersler” toplantısı
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Hedef Kitle

Genel bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, geniş 
bir yelpazede farklı konu, içerik ve formatlarda 
düzenlenecek olup, KOBİ’ler ve girişimciler ağırlıkta 
olmak üzere büyük firmalar, akademisyenler, 
araştırmacılar, öğrenciler ve yenilik konularına ilgi 
duyan tüm ekosistem paydaşlarına açık olacaktır.

Etkinlik konuları, yenilik odaklı kapasite geliştirme 
temel odağında, Yenilik Merkezi yararlanıcılarının 
beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek ve 
tüm yıla yayılacak şekilde planlanacaktır.

Aşağıdaki bölümlerde tanımlanan farklı format 
ve içerikteki her bir etkinliğin hedef kitlesi farklı 
olacağından, yıllık bazda yapılacak etkinlik takvimi 
kapsamında etkinlikler ve hedef kitleleri netleştirilecek 
ve bu çerçevede uygun kitlelere etkin yöntemlerle 
duyurulacaktır.

 

Tanım

Genel bilgilendirici ve eğitici etkinlikler, yenilik 
odağında teknik, teknolojik, sektörel, yönetimsel veya 
kişisel gelişim gibi alanlarda uzmanlık gerektiren 
konularda, konusunda uzman kişilerin, katılımcılara 
bilgi ve tecrübelerini aktardığı formattaki etkinliklerdir.

Temel amacı, yenilik ekosistemi paydaşlarının 
farkındalık ve bilgi seviyesini yükseltmek ve yenilik 
odaklı kapasite geliştirme süreçlerini desteklemektir.

Merkez Uzmanları koordinasyonunda, yıllık genel 
bilgilendirme ve eğitim takvimi oluşturulacaktır.

Merkez’in tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte 
ayda ortalama bir etkinlik olmak üzere yılda 12 eğitim 
etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu etkinliklerin en az yarısının, diğer ekosistem 
paydaşları ile (Üniversiteler, teknoparklar, ilgili STK’lar, 
büyük kurum ve kuruluşlar gibi) iş birliği yapılarak 
düzenlemesi planlanmaktadır.

Merkez daha çok ev sahipliği yaptığı bu tür  
etkinlikler yoluyla, ekosistem kaynaklarını daha verimli 
kullanılırken, diğer yandan ekosistem ile iş birliği 
artacak ve Merkez, İzmir yenilik ekosistemi paydaşları 
için önemli bir buluşma alanı haline gelecektir. Büyük 
illerdeki benzer merkezler, teknoparklar ve ‘coworking’ 
alanları gibi buluşma mekanlarına bakıldığında, bu 
eğitici ve bilgilendirici etkinlik frekansının zamanla 
daha da artması beklenmektedir. Belli STK ve 
kurumlarla yapılan işbirlikleri ile çok daha fazla etkinlik 
düzenlenebilecektir (aylık block chain buluşmaları, 
bulut bilişim etkinlikler, vb.). Merkez’in giriş katında 
yer alan deneyim alanı da birçok farklı etkinlik fırsatı 
yaratacaktır. Merkez’in bu tür etkinlikler yoluyla 
yararlanıcıları ile fiziksel yakınlığı arttıkça, diğer 
uzun dönemli programlarına olan ilgi ve fırsatlar da 
artacaktır.

Bu etkinliklerin temel hedef ve çıktıları şunlardır:

• Farklı kesimlerden (KOBİ’ler, ‘start- up’lar, 
girişimciler, büyük firmalar, akademisyenler, 
araştırmacılar ve öğrenciler gibi) yılda ortalama 
240 kişinin genel bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetlerine katılması (ayda ortalama 20 kişi)

• Katılımcıların alanında etkin eğitmen ve 
uzmanlarla bir araya getirilmesi

• Etkinlik ve eğitim sonunda, katılımcılarda 
farkındalık, bilgi düzeyi ve kapasite artışı 
sağlanması

• Yenlik Merkezi yararlanıcı ağının güçlenmesi

• Bu etkinliklere katılan kişilerden uygun 
olanların, Merkez’in özelleşmiş katma değeri 
yüksek programlarına (İnovasyon Yol Haritası, 
Hızlandırma, Ticarileştirme gibi) aday olması ve 
yönlendirilmesi

• Farklı kesimler arasında iş birliği ve etkileşim 
imkanlarının oluşması

• Her ay tekrarlanan bu etkinlikler yoluyla İnovasyon 
Merkezi’nin bölgede bir çekim merkezi olma 
özelliğinin artması

Genel Bilgilendirme ve Eğitim
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Başvuru Süreci
Farklı içerik ve formatta düzenlenecek her bir 
etkinlik için katılımcı sayısı, profili ve katılım yöntemi 
önceden tanımlanacak ve duyurularda net bir şekilde 
belirtilecektir. Katılım başvuruları o çerçevede kabul 
edilecektir.

Her ay en az bir kez düzenlenecek söz konusu 
bilgilendirme etkinlikleri, Merkezin temel iletişim 
kanalları olan web sayfası/ portalı, sosyal medya 
hesapları, e-posta duyuruları ve aylık bültenler yoluyla 
duyurulacaktır.

Önemli eğitmenlerin/uzmanların katılacağı, etkisi 
yüksek eğitim ve etkinlikler, bölgesel medya kanalları 
ve diğer paydaşların (üniversiteler, teknoparklar, 
OSB’ler, odalar gibi) kendi bağlantıları arasında 
duyurularak daha geniş bir kitleye erişilecektir.

Başvurular; Merkez’in portalı üzerinden online başvuru 
formu yoluyla alınacak, etkinlik özelinde belirlenecek 
katılım kriterleri ve maksimum katılımcı sayısı göz 
önünde bulundurularak katılımcılar belirlenecek ve 
e-posta veya telefon yoluyla kendilerine duyurulacaktır.

Gerekli Belgeler

Genel bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri için herhangi 
bir sözleşme düzenlenmeyecek olup, başvuru formu 
yoluyla katılım taahhüttü alınacaktır.

Ücretli eğitimlerde, eğitim bedeli önceden tahsil 
edilerek katılım netleştirilecektir.

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmet 
süreci şu şekilde işleyecektir:

1. Eğitim Konularının Belirlenmesi

Bilgilendirici ve eğitici etkinlikler temelde üç farklı 
odakta planlanacaktır:

• Genel (Yenilik/Teknik/Teknolojik/İş Yönetimi 
Odaklı) Eğitim ve Etkinlikler

• Sektörel Odaklı Eğitim ve Etkinlikler

• Kişisel Gelişim Odaklı Eğitim ve Etkinlikler

Merkez personeli, yararlanıcı ağına ileteceği periyodik 
(6 ayda bir) anketler ile talep ettikleri eğitim ve 
bilgilendirme etkinlikleri ile ilgili geri dönüş alacaktır. 
Bu anketlerde eğitimin/etkinliğin konusu, içeriği, süresi, 
varsa eğitimci/uzman isimleri gibi talep ve öneriler 
toplanacaktır. Anketler dışında Merkez personelinin 
yararlanıcılarla etkileşimi ve yapacağı firma yenilik 
olgunluğu değerlendirmeleri gibi süreçlerle de 
yararlanıcıların eğitim ihtiyaçları tespit edilecektir.

Yenilik Merkezi Uzmanları koordinasyonunda, yıllık 
genel bilgilendirme ve eğitim takvimi oluşturulacak, 
periyodik anket dönüşlerine göre gerekli revizyonlar 
yapılacaktır.

Belirtilen farklı başlıklar altında gruplandırılmış 
başlıca bilgilendirici ve eğitici etkinlik konuları aşağıda 
sunulmuş olup, anketler ve diğer geri dönüşlerle tespit 
edilen yararlanıcı ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
etkinlik/eğitim konuları belirlenerek yıllık etkinlik 
planına yansıtılacaktır.
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Genel (Yenilik / Teknik / Teknolojik / İş Yönetimi 
Odaklı) Eğitim ve Etkinlikler

• Tasarım odaklı düşünme

• Yenilikçi iş modelleri

• Kalite yönetimi, sertifikasyon

• FSMH (Fikri Sınai ve Mülki Haklar) esasları

• Kurum içi girişimcilik ve yenilik

• Ar-Ge fon kaynakları

• Yatırım alma

• Dijital dönüşüm

• Proje döngüsü/yönetimi

• Pazarlama teknikleri

• Dijital pazarlama

• Markalaşma

• Satış ve iş geliştirme

• Tedarik zinciri

• Uluslararası ticaret

• Mevzuat

• Finansal okuryazarlık

• Kurumsallaşma

• İK yönetimi

• Stratejik planlama

• Performans yönetimi

• Çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik vb.

 

Sektörel Odaklı Etkinlikler

• Sağlık bilimlerinde Ar-Ge

• Kimya sektöründeki gelişmeler

• Bilişim sektörü odaklı eğitimler

• Bilgisayar destekli analiz ve simülasyon

• İleri tasarım, üretim ve üretim yönetim sistemleri 
eğitimi (CAD/CAM/CAE, MIS+CAD+CAM) vb.

Kişisel Gelişim Odaklı Etkinlikler:

• Sunum teknikleri

• Çatışma yönetimi

• Etkili liderlik

• Networking

• Zaman yönetimi

• Stres yönetimi vb.

 

2. Uygun Eğitmen ve Uzmanların Bulunması

Yenilik Merkezi organizasyonunda düzenlenecek 
eğitim ve etkinliklerde hizmeti sunacak eğitmen 
ve uzmanlar, öncelikle Merkezin kendi uzmanları 
ve Merkez ağında yer alan uygun dış eğitmen ve 
uzmanlar arasından belirlenerek irtibata geçilecektir. 
Ekosistem paydaşları ile iş birliği içinde yapılan 
eğitimlerde, eğitmenler ve içerik onların yönlendirmesi 
ile oluşturulacaktır.

3. Eğitim İçeriğinin ve Formatının Belirlenmesi

Eğitim içeriği ve formatı ilgili Merkez personeli ve/veya 
iş birliği kuruluşu tarafından, belirlenen eğitmenler/
uzmanlar ile birlikte oluşturulacaktır. Eğitime en uygun 
etkinlik formatı belirlenecek ve hazırlıklar bu çerçevede 
yürütülecektir.

Bilgilendirme etkinlikleri ve eğitimler, klasik sınıf 
eğitimi, seminer, panel, atölye gibi yapılandırılmış farklı 
formatlarda düzenlenebilecektir.

Genellikle 2 saat ve tam gün arasında değişen 
sürelerde planlanacak, eğitimin kapsamına ve 
derinliğine bağlı olarak 2-3 güne kadar çıkabilecektir.



İzmir Yenilik Merkezi | 23

Her bir eğitim için aşağıda belirtilen temel hususlar 
netleştirecektir:

• Eğitimin konusu

• Eğitim içeriği ve detaylı programı

• Potansiyel katılımcıları (girişimciler, KOBİ’ler, 
büyük firmalar, akademisyenler vb.)

• Mekanı

• Süresi

• Formatı (sınıf eğitimi, atölye vb.)

• Etkinlik materyalleri (sunum, kitapçık, vb.)

• Etkinlik yönetim biçimi

• Gerekli altyapı, malzeme ve ikramlar vb.

4. Eğitimin Organizasyonu

Eğitimler, Merkez koordinasyonunda, katılımcı sayısına 
bağlı olarak Yenilik Merkezi eğitim salonlarında 
veya konferans salonunda düzenlenecektir. Yerel 
aktörler, üniversiteler, teknoparklar, ilgili STK’lar ve 
özel kuruluşlar gibi paydaşlarla iş birliği yoluyla ortak 
düzenlenen etkinliklerde, ilgili paydaşın tesisleri veya 
farklı mekanlar da kullanılabilecektir.

Eğitimin duyurusu, başvuruların alınması ve 
değerlendirilmesi, eğitim mekanının ve gerekli 
altyapının düzenlenmesi, eğitim içerik ve 
materyallerinin eğitmenlerle birlikte hazırlanması, gibi 
organizasyon süreçleri Merkez personelleri ve/veya iş 
birliği yapılan kuruluşlarla birlikte karşılanacaktır.

Bir buluşma noktası olacak Yenilik Merkezi, farklı 
bölgesel paydaşların hedef kitleye erişmesi için de 
önemli bir kanal olacaktır. Bu nedenle, ortak eğitim ve 
etkinlik düzenleme veya kendi etkinlikleri için Yenlik 
Merkezi mekanlarını kullanım beklenmektedir talepleri 
oluşması dahilinde bu tür işbirlikleri hassasiyetle 
değerlendirilecek, Yenilik Merkezi yararlanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli içerikler sunulması 
sağlanacaktır. Bu işbirlikleri yoluyla, Merkez’in birçok 
farklı eğitim ve etkinliğe ev sahipliği yapma, farklı 
paydaşları bünyesine çekme ve etkileşim yaratma 
imkânı da yükselecektir.

5. Eğitimin Değerlendirmesi

Her eğitim ve bilgilendirme etkinliği sonrası 
katılımcılara online bir değerlendirme anketi 
uygulanacaktır. Söz konusu anket yoluyla, eğitmenin/ 
uzmanın performansı, eğitimin içeriği, süresi, eğitim 
ortamı, sunum materyalleri ve diğer organizasyonel 
süreçlerle ilgili memnuniyet ölçülecektir. Bu yolla hem 
eğitmenler/uzmanların performansı, hem de içerik, 
ortam ve altyapı gibi hususlar değerlendirilecek, elde 
edilen sonuçlar bir sonraki organizasyonlar için yön 
gösterici olacaktır.

 

İzleme ve Değerlendirme
Genel bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine 
ilişkin performans, 6 aylık süreçlerde topluca 
değerlendirilerek gelecek dönem eğitim planlaması 
yapılacaktır. Bu genel değerlendirmede yararlanılacak 
temel girdiler şunlardır:

• Eğitimlere ilgi ve katılım sayısı

• Her etkinlik sonrası katılımcılara uygulanan 
anketler yoluyla memnuniyet ölçümü

• Merkez ağında yer alan yararlanıcılardan 6 ayda 
bir anket yoluyla toplanacak eğitim ve etkinlik 
talepleri

• Diğer yollarla ulaşan geri bildirimler ve gözlemler
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Hedef Kitle

Bu kapsamdaki etkinlikler, geniş bir yelpazede farklı 
konu, içerik ve formatlarda düzenlenecek olup KOBİ’ler 
ve girişimciler ağırlıkta olmak üzere büyük firmalar, 
akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve yenilik 
konularına ilgi duyan tüm ekosistem paydaşlarına açık 
olacaktır.

Etkinlikler, etkileşim yaratma temel odağında, 
Yenilik Merkezi yararlanıcılarının ihtiyaçları 
doğrultusunda belirlenerek tüm yıla yayılacak şekilde 
planlanmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerde tanımlanan farklı format 
ve içerikteki her bir etkinliğin hedef kitlesi farklı 
olacağından, yıllık bazda yapılacak etkinlik takvimi 
kapsamında belirlenen etkinliklerin hedef kitlesi 
netleştirilecek ve bu çerçevede uygun kitlelere 
duyurulacaktır.

Tanım

Aşağıda belirtilen farklı format, içerik ve katılımcı 
gruplarına yönelik olarak düzenlenecek bu etkinliklerin 
temel amacı; Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik odağında, 
farklı paydaşları bir araya getirerek aralarında etkileşim 
yaratmak, işbirlikleri kurabilecekleri ve birbirlerinden 
ilham alabilecekleri bir zemin oluşturmak, Merkez’in 
çekim merkezi olma özelliğini güçlendirmektir.

Yenilik Merkezi Uzmanı koordinasyonunda, yıllık “iş 
birliği etkinliği takvimi” oluşturulacaktır. Merkez’in tam 
kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte ayda ortalama 
bir iş birliği etkinliği olmak üzere yılda 12 etkinlik 
düzenlenecektir. 

Bu etkinliklerin en az yarısının, diğer ekosistem 
paydaşları ile (Üniversiteler, teknoparklar, ilgili STK’lar, 
büyük kurum ve kuruluşlar gibi) iş birliği yapılarak 
düzenlemesi planlanmaktadır.

Merkez’in daha çok ev sahipliği yaptığı bu tür 
etkinlikler yoluyla kaynaklar daha verimli kullanılırken, 
diğer yandan ekosistem ile iş birliği artacak ve Merkez, 
İzmir yenilik ekosistemi paydaşları için önemli bir 
buluşma alanı haline gelecektir. Büyük illerdeki benzer 
merkezler, teknoparklar ve ‘coworking’ alanları gibi 
buluşma mekanlarına bakıldığında, bu iş birliği ve 
buluşma etkinliklerinin frekansının zamanla daha 
da artması beklenmektedir. Merkez’in giriş katında 
yer alan deneyim alanı da birçok farklı etkinlik fırsatı 
yaratacaktır. Merkez’in, bu tür etkinlikler yoluyla 
yararlanıcıları ile fiziksel yakınlığı arttıkça, diğer uzun 
dönemli programlara olan ilgi ve fırsatlar da artacaktır.

Bu etkinliklerin temel hedef ve çıktıları şunlardır:

• Farklı kesimlerden (KOBİ’ler, ‘start- up’lar, 
girişimciler, büyük firmalar, akademisyenler, 
araştırmacılar, öğrenciler gibi) yılda ortalama 
500 kişinin iş birliği ve görünürlük etkinliklerine 
katılması

• Farklı kesimler arasında iş birliği ve etkileşim 
imkanlarının oluşması

• Yenilik Merkezi yararlanıcı ağının güçlenmesi

• Etkinlikler sonrası katılımcılar arasında somut 
işbirlikleri oluşması

• Bu etkinliklere katılan kişilerden uygun 
olanların, Merkez’in özelleşmiş katma değeri 
yüksek programlarına (İnovasyon Yol Haritası, 
Hızlandırma, Ticarileştirme gibi) aday olması ve 
yönlendirilmesi

• Yenilik Merkezi’nin görünürlüğünün ve bölgede bir 
çekim merkezi olma özelliğinin artması

• İzmir yenilikçilik ekosisteminin oluşmasına ve 
görünürlüğünün ulusal ve uluslararası düzeyde 
artmasına katkı verilmesi

 

İşbirliği Ekosistemi Yaratma
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Başvuru Süreci

Farklı formatlarda düzenlenecek etkinliklerin her 
biri için katılımcı sayısı, profili ve katılım yöntemi 
önceden tanımlanacak ve duyurularda net bir şekilde 
belirtilecektir. Katılım başvuruları o çerçevede kabul 
edilecektir.

Her ay en az bir kez düzenlenmesi planlanan 
görünürlük ve etkileşim faaliyetleri, Merkezin temel 
iletişim kanalları olan web sayfası/ portalı, sosyal 
medya hesapları, e-posta duyuruları ve aylık bültenler 
yoluyla potansiyel katılımcılara duyurulacaktır. 
Özellikle ulusal ve uluslararası simge aktivitelerde ise 
tüm ülkede ve yurtdışındaki hedef pazarlarda yaygın 
bir tanıtım kampanyası yürütülecektir.

Başvurular Merkez’in web sayfası/portalı üzerinden 
Online Başvuru Formu yoluyla alınacak, etkinlik 
özelinde belirlenecek katılım kriterleri ve maksimum 
katılımcı sayısı göz önünde bulundurularak katılımcılar 
belirlenecek ve e-posta veya telefon yoluyla 
kendilerine duyurulacaktır.

 

Gerekli Belgeler

Bu kapsamdaki etkinlikler için herhangi bir sözleşme 
düzenlenmeyecek olup, başvuru formu yoluyla katılım 
taahhüttü alınacaktır. Ücretli etkinliklerde, katılım 
bedeli önceden tahsil edilerek katılım netleştirilecektir.

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Görünürlük ve iş birliği etkinliklerine ilişkin hizmet 
süreci şu şekilde işleyecektir:

1. Etkinlik Konusu, Formatı ve 
Programının Belirlenmesi

Bu kapsamdaki temel faaliyetler üç ana kategori 
altında yürütülecektir:

1. İşbirliği ve Etkileşim Etkinlikleri: Farklı paydaşları 
bir araya getirip çarpıştırarak aralarında 
değer yaratacak işbirliklerinin ve eşleşmelerin 
oluşmasına imkan tanıyan ve birbirlerinden ilham 
alabilecekleri bir zemin hazırlayan yapılandırılmış 
etkinlikler

2. Açık İnovasyon ve Paydaş Etkinlikleri: Merkezin 
kendisi tarafından veya farklı paydaşlarla iş birliği 
içinde düzenleyeceği hackathon ve ideathon gibi 
daha uzun soluklu, açık inovasyon süreçlerinin 
desteklendiği etkinlikler

3. Sosyal Etkinlikler: Keyifli, eğlenceli ve 
sosyalleşme imkanı sağlayan etkinlikler

4. Simge Etkinlikler:  Bölge  için marka değeri 
taşıyan, kapsamlı, bölgenin Ar-Ge, yenilik ve 
girişimcilik kapsamındaki görünürlüğünü ulusal ve 
uluslararası düzeyde arttıracak simge niteliğinde 
aktiviteler

İşbirliği etkinlikleri, konuşmalar, paneller, 
‘hackathonlar’, ‘networking’ etkinlikleri, birebir 
görüşmeler ve proje pazarları gibi birçok farklı formatta 
düzenlenebilecektir.

Genellikle 2 saat ve tam gün arasında değişen 
sürelerde planlanacak olup, kapsamlı etkinliklerde 
(hackathon gibi) ve simge etkinliklerde süre 2-3 güne 
kadar çıkabilecektir.
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Yenilik Merkezi Uzmanı koordinasyonunda 
etkinlik konuları ve formatını içeren yıllık etkinlik 
takvimi oluşturulacak ve hazırlıklar bu çerçevede 
yürütülecektir.

Etkinlik konularının tespitinde formal bir yararlanıcı 
anket uygulaması yapılmayacak olup, ilgili 
Merkez personelinin dönemsel değerlendirmeleri, 
yararlanıcılarla etkileşimi, firma yenilik olgunluğu 
değerlendirmeleri gibi süreçlerle yararlanıcıların 
ve etkileşim ihtiyaçları tespit edilecektir. Bu iteratif 
bir süreç olup, etkinlik takvimi yeni ihtiyaçlar ve 
uygulamadan doğan gereklilikler doğrultusunda 
yenilenecektir.

Aşağıda belirtilen her bir farklı kategorideki etkinlik için 
içerik, program ve katılımcılar değişiklik gösterecektir. 
Etkinlik konusu netleştirildikten sonra detaylı etkinlik 
içeriği aşağıda belirtilen temel başlıklar çerçevesinde 
ilgili Merkez personelince hazırlanacaktır:

• Etkinliğin konusu

• Varsa konuşmacı, panelist, sunucu vb. ihtiyacı

• Potansiyel katılımcılar (girişimciler, KOBİ’ler, 
büyük firmalar, akademisyenler vb.)

• Etkinlik mekanı

• Etkinlik süresi

• Etkinlik formatı (panel, demoday vb.)

• Etkinlik içeriği ve detaylı programı

• Etkinlik yönetim biçimi

• Gerekli altyapı, malzeme ve ikramlar vb.

Belirtilen farklı başlıklar altında gruplandırılmış başlıca 
görünürlük ve iş birliği etkinlik konuları ve kapsamı 
aşağıda sunulmuştur: 

İş Birliği ve Etkileşim Etkinlikleri

İş birliği, etkileşim ve ilham odaklı bu etkinlikler 
kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve formatta 
etkinlikler düzenlenecektir:

• Speed Mentoring/ Speed Networking oldukça 
etkili ve keyifli bir etkileşim mekanizması olan 
bu yöntemle farklı paydaşlar (iş dünyasından 
profesyonellerle girişimciler/öğrenciler gibi) bir 
araya getirilerek hızlı bir mentorluk/networking 
deneyimi yaşamaları sağlanacaktır. 

• Akademisyen buluşmaları - Belirli bir alanda/
sektörde yer alan firmalarla ilgili akademisyenler 
bir araya getirilerek Üniversite-Sanayi işbirliği ve 
teknoloji transferi kapsamında iş birliklerine zemin 
hazırlanacaktır. 

• Sanayi - Start up buluşmaları - Teknoloji 
tedarikçisi olabilecek yenilikçi start uplarla sanayi 
kuruluşları bir araya getirilerek işbirlikleri (ortak 
proje geliştirme, müşteri olma, yatırım alma, değer 
zinciri ağına girme gibi) oluşturulmasına katkı 
verilecektir.

• Yatırımcı buluşmaları - Yenilikçi start upları 
yatırımcılar ile biraraya getiren demodayler ve 
farklı formatta buluşmalarla yenilikçi firmaların 
yatırıma erişimi kolaylaştırılacaktır.

• Sektörel İşbirliği Günleri, Proje Pazarı ve 
Demoday’ler - KOBİ’lerin ve start upların yenilikçi 
ürünlerini ve yetkinliklerini birbirleri, büyük firmalar 
ve diğer paydaşlarla paylaştıkları etkinliklerle 
işbirlikleri desteklenecektir. Özellikle bölge 
şirketlerinin alıcı niteliğindeki büyük kurumsal 
firmalar bir araya getirilmesine önem verilecektir. 
Özel ve kamu sektörü temsilcileri davet edilerek 
yerel KOBİ’lerle aralarında ortaklık, satış, yatırım 
gibi iş birliği fırsatları yaratılmaya çalışılacak, 
sunum ve birebir görüşme imkanları yaratılacaktır.
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• İlham Veren Etkinlikler - Ar-Ge, girişimcilik 
ve yenilik alanlarında ilham veren, özendiren 
konuşmacılar ve etkinlikler bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Bölgeden veya ülke 
genelinden yenilik konusunda başarılı 
olmuş firmalar, önemli çalışmalar yürüten 
akademisyenler/ araştırmacılar, girişimcilerden 
başarı öyküleri ve deneyim paylaşımları, yenilik 
odaklı Tedx İzmir konuşmaları, ilgi ve merak 
uyandırın tanınmış konuşmacılar gibi etkinlikler bu 
kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Açık İnovasyon ve Paydaş Etkinlikleri

Merkez kendisi veya farklı paydaşlarla iş birliği içinde 
hackathon ve ideathon gibi daha uzun soluklu, 
açık inovasyon süreçlerinin desteklendiği ve farklı 
paydaşların bir araya gelip belirli sorunlara çözüm 
aradığı etkinlikler düzenleyecektir. Merkez ayrıca farklı 
paydaşların (teknoparklar, üniversiteler ve kurumsal 
firmalar gibi) proje sunumları, final töreni, yarışma, 
hackathon ve bootcamp vb. faaliyetlerine ev sahipliği 
yapacaktır.

Sosyal Etkinlikler

Yenilikçi sınıfın, özellikle genç neslin, sosyalleşme 
ihtiyacının yüksek olduğu, sosyalleşebilecekleri 
ortamların önemli bir çekim noktası olduğu 
görülmektedir. Merkez bu kapsamda;

• Sosyal meetuplar, farklı grupları bir araya 
getiren kahvaltı, kokteyl vb. etkinlikler (Yenilik 
profesyonelleri öğle yemeği, sektörel kahvaltılar ve 
girişimciler için ‘free friday’ buluşması gibi)

• Küçük konserler ve sanat performansları

• Sosyal sorumluluk projeleri

• Sanatsal ve kültürel konularda bilgilendirici 
etkinlikler (fotoğrafçılık, dans, müzik, aşçılık ve 
gurme etkinlikleri vb.)

•  Sergiler vb. etkinlikler, düzenleyecektir.

Yenilik Merkezi binası giriş katında yer alacak 
yenilik deneyim merkezi de önemli bir bilgilendirme, 
sosyalleşme ve çarpışma alanı olacaktır.

İşbirliği etkinlikleri ve sosyal etkinlikler genellikle 
Yenilik Merkezi organizasyonu ve koordinasyonunda 
düzenlenecek olmakla birlikte, yerel aktörler, 
üniversiteler, teknoparklar, ilgili STK’lar, özel kuruluşlar 
ile işbirlikleri yoluyla ortak etkinlikler de yapılacaktır.



28 | İzmir Yenilik Merkezi

2. Etkinlik Organizasyonu
Her ay yukarıda belirtilen farklı konu ve kapsamda 
yürütülecek ‘İşbirliği ve Etkileşim Etkinlikleri’ ile ‘Sosyal 
Etkinlikler’, Merkez personeli koordinasyonunda 
yürütülecektir.

Bu nedenle organizasyon süreci aşağıda ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir.

“İş Birliği ve Etkileşim Etkinlikleri” ile 
“Sosyal Etkinlikler”
Bu kapsamdaki etkinlikler, Merkez koordinasyonunda, 
katılımcı sayısına bağlı olarak Yenilik Merkezi 
eğitim salonlarında veya konferans salonunda 
düzenlenecektir. Yerel aktörler, üniversiteler, 
teknoparklar, ilgili STK’lar ve özel kuruluşlar gibi 
paydaşlarla yoluyla ortak düzenlenen etkinliklerde, 
ilgili paydaşın tesisleri veya farklı mekanlar da 
kullanılabilecektir.

Başvuru ve kayıt süreci yukarıda ‘Başvurular’ 
bölümünde açıklandığı şekilde yürütülecektir.

Etkinliğin duyurusu, başvuruların alınması ve 
değerlendirilmesi, etkinlik mekanının ve gerekli 
altyapının düzenlenmesi, etkinlik içerik ve 
materyallerinin hazırlanması ve etkinlik sırasındaki 
ikramlar ve diğer ihtiyaçların karşılanması gibi 
organizasyon süreçleri Merkez personelleri tarafından 
karşılanacaktır.

Yenilik Merkezi, bir buluşma noktası olacak, farklı 
bölgesel paydaşların ortak etkinlik düzenleme veya 
kendi etkinlikleri için Yenlik Merkezi mekanlarını 
kullanım talepleri yoluyla birçok farklı etkinliğe ev 
sahipliği yapacaktır.
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İzleme ve Değerlendirme
Her etkinliği sonrası katılımcılara online bir 
değerlendirme anketi uygulanacaktır. Söz konusu 
anket yoluyla, etkinliğin genel performansı, içeriği, 
süresi, ortamı, materyalleri ve diğer organizasyonel 
süreçlerle ilgili memnuniyet ölçülecektir. Bu yolla elde 
edilen sonuçlar bir sonraki organizasyonlar için yön 
gösterici olacaktır.

Etkinliklerine ilişkin performans, 6 aylık süreçlerde 
topluca değerlendirilerek gelecek dönem etkinlik 
planlaması yapılacaktır. Bu genel değerlendirmede 

yararlanılacak temel girdiler etkinliklere ilgi ve katılım 
sayısı, her etkinlik sonrası katılımcılara uygulanan 
anketler yoluyla memnuniyet ölçümü ve diğer yollarla 
ulaşan geri bildirimler ve gözlemler olacaktır.

İşbirliği etkinliklerinde katılımcı memnuniyeti yanı 
sıra en önemli başarı ölçütü oluşturulan işbirlikleridir. 
Yatırımcı buluşmaları, büyük firma-start up buluşmaları 
gibi etkinlikleri sonrası katılımcılar ile e-posta veya 
telefon yoluyla periyodik olarak iletişime geçilerek 
etkinlik sayesinde oluşturulan işbirlikleri tespit edilmeye 
çalışılacak ve süreci mümkün olduğunca takip 
edilecektir.
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Danışmanlık ve mentorluk hizmetleri kullanıcılara 
ihtiyaç duydukları yol haritasının uzman kişiler 
tarafından çizilmesini sağlayacaktır.

Hedef Kitle

Bu hizmet için hedef kitle girişimciler, KOBİ’ler 
ve büyük kurumsal şirketlerdir. İki bacaklı olan 
değerlendirmenin ilk bacağı; istek üzerine tüm istekli 
kişi ve kurumlara açıkken, daha detaylı olan ikinci 
değerlendirme, kurum hizmetlerinden yararlanan 
kullanıcılara sunulacaktır.

Tanım

Hizmet, İzmir ekosistemlerindeki firmaların yenilik 
düzeylerini farklı yenilik alanları bazında ölçümleyerek 
yetkinliklerini ve gelişim alanlarını ortaya çıkaracaktır. 
Bu analiz, firmalara yönelik yenilik yol haritası 
programının oluşturulmasına baz teşkil edecektir.

Ayrıca, uzun vadede ekosistemin yenilik 
performansının analizini sağlayarak bölgesel 
stratejilere yön verecek bilgi birikimini oluşturur.

Başvuru Süreci

Ekosistem aktörleri olan işletmeler ve girişimler 
Merkez’den münferit olarak bu hizmeti alabileceği 
gibi, Merkez’in Kapasite Geliştirme Hizmetleri’nden 
faydalanan ve/veya İnovasyon Destekleyici Özel 
Programlara dahil olan her firmaya bu ölçüm mutlaka 
uygulanacaktır. Olgunluk ölçümünün iki aşaması için 
iki farklı başvuru süreci işleyecektir. Daha kısa ve daha 
genel bir analiz yapan birinci aşama testi Merkez’in 
internet sitesinden herkesin ulaşımına açık olacaktır. 

Daha detaylı ve gelişim stratejisine yönelik olan 
ikinci aşama testi ise yalnızca Kurum’un diğer 
hizmetlerinden yararlanacak kurum/ şahıslara bir 
ön koşul olarak sunulacaktır. İkinci aşama testi yine 
Merkez’in sağladığı arayüz üzerinden sunulacak, teste 
ulaşım için Merkez kişiye kullanıcı ismi ve şifresi temin 
edecektir.

 

Gerekli Belgeler:

Olgunluk Değerlendirmesi Anketi’ne online erişimden 
önce onay için kullanıcıya sunulacak olan İzmir Yenilik 
Merkezi Gizlilik Politikası temelde kullanıcı bilgisinin 
işlenmesiyle ilgilidir.

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Ölçüm 2 seviyede yürütülmektedir. İlk seviyede 
firmanın yenilik bilincini ölçmek amacıyla 15 dakikalık 
kısa bir anket uygulanacaktır. Bu hizmete Merkez’in 
internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. İkinci 
seviyede “İnovasyonu Destekleyici Özel Programlar” 
ile “Eğitim/Danışmanlık/ Mentorluk Hizmetleri”nden 
yararlanmak isteyen kurumlara, sektörleri 
özelinde inovasyon yetkinliklerini ve ekosistemle 
kapasitelerini anlamaya yönelik daha uzun bir anket 
gerçekleştirilecektir. Tüm anketlerin değerlendirilmesi 
en çok 5 iş günü içerisinde tamamlanacak ve 
katılımcılar sonuçlara, verilen şifre ve kullanıcı 
ismiyle Merkez’in arayüzünden erişebilecektir. İlk 
seviye anketin değerlendirmesi sistem tarafından 
yapılacakken, ikinci seviye anketin çıktıları Merkez 
Uzmanı tarafından değerlendirilerek, ilgili katılımcıya 
yüz yüze aktarılacaktır.

Danışmanlık ve Mentorluk Hizmetleri
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Birinci Seviye Değerlendirme

Genel kullanıma açık, ilk aşamayı oluşturan kısa anket 
14 inovasyon odaklı soru ve buna ek olarak, firmanın 
demografik bilgilerini almaya yönelik ek 5 sorudan 
oluşmaktadır. İnovasyon odaklı sorular temel olarak 
kurumun;

• İnovasyona en çok ihtiyaç duyduğu noktaların 
tespitinde, tekrarlanabilir tanımlı süreçleri olup 
olmadığını,

• Kurumun, tipik beyin fırtınasının ötesine geçip, 
“tasarım düşünce modeli” ve kurum için geçerli 
olan diğer orijinal fikir üretme yöntemlerinden 
yararlanıp yararlanmadığını,

• Kurumun inovasyon yaklaşımının, üretilen 
yeni fikirlerin ticari, mali, anlatısal ve diğer 
pratik uygulama planlarıyla birlikte gelişmesini 
destekleyip desteklemediğini ölçmektedir.

 

İlk aşama anketin sonucunda şirketlerin alacağı 
puanlar, onları tanımlanan 5 inovasyon olgunluk 
seviyesinden birine konumlayacaktır. Bu aşamanın 
çıktısı, kurumların farklı inovasyon seviyeleri 
konusunda farkındalığını geliştirecektir. Bununla 
birlikte anketin demografik soruları, Merkez’in 
bölgedeki inovasyon olgunluğu konusunda birincil 
gözlem ve analiz yapmasına olanak verecektir.

Merkezin özelleştirilmiş veya genel diğer 
hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar için tasarlanan 
ikinci aşama değerlendirme ise, kurumun yenilik 
ve yüksek potansiyelli iş birliği kurma yetkinliğini 
değerlendirecektir.

 

İkinci Seviye Değerlendirme

İkinci seviye değerlendirme katılımcının temsil ettiği 
kurumu; ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, devam 
eden veya terkedilmiş inovasyon faaliyetlerinin yapısı, 
inovasyon faaliyeti için yapılan harcamalar, inovasyon 
sürecinde, organizasyonel inovasyon, fikri mülkiyet 
ve inovasyon hukuku, inovasyon yönetimi ve çevre 
dostu inovasyon başlıklarında, çok yönlü şekilde 
değerlendirmektedir.

Bu değerlendirme ile kurumların yetkinliklerinin ve 
gelişim alanlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

İkinci seviye değerlendirme çıktıları Merkez’in uzmanı 
tarafından yorumlanacak ve uzman, değerlendirme 
çıktılarına göre katılımcıyı en ideal hizmete 
yönlendirecektir.

 

İzleme ve Değerlendirme

Hem birinci seviye hem de ikinci seviye 
değerlendirmenin temel başarısı, kurumların yenilik 
kapasitelerinin farkına varmaları ve bu seviyeyi yukarı 
çekecek doğru hizmeti Merkez’den almalarıdır. İkinci 
seviye değerlendirme uygulanan kurumlara, aldıkları 
Merkez hizmeti sonrasında tekrar ikinci seviye 
değerlendirme uygulanarak Merkez hizmetlerinin de 
başarısı ölçülecektir.



Hedef Kitle

Program kapsamında verilecek olan danışmanlık 
ve mentorluk eşleştirme hizmetlerinin öncelikli 
hedef kitlesi; teknoloji girişimleri, KOBİ’ler, kurucular 
ve yenilik motivasyonuna sahip diğer ekosistem 
şirketleridir.

Tanım

Yenilik Merkezi’nden faydalanmak isteyen şirketlere, 
ihtiyaç duydukları yenilik alanı kapsamında alanında 
uzman kişi veya kişiler tarafından bilgi ve beceri 
aktarımı yapılması amacıyla Mentor ve Danışman 
Eşleştirme Hizmeti sunulacaktır.

Bu hizmet ile doğrudan deneyim ve bilgi paylaşımının 
yanı sıra yenilik ekosistemindeki en iyi uygulamaların 
yayılmasını kolaylaştırması hedef lenmektedir. Yerel 
ekosistemden çıkan firmaların yenilikçiliğini artırmak 
için ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarına erişimi 
sağlanacaktır.

Ekosistem içerisinde bilgi paylaşımı güçlendirilerek 
yenilik süreçlerinin dinamizmi artırılacaktır.

Başvuru Süreci

Bu hizmet için başvuru dönemi sürekli açık olup 
Merkez’in internet sitesi üzerinden online olarak veya 
şahsen Danışman/ Mentor Eşleştirmesi Başvuru 
Formu doldurularak başvuru yapılır. Bu formda firma 
hakkında kısa bilgi ve danışmanlık/ mentorluk ihtiyacı 
talebi alınır.

Firma başvurusunu yaptıktan sonra firmanın 
ihtiyaçları tespit edilir. Firmanın eşleştirmeye 
ihtiyacı olduğu alanlar başvuru üzerinden ve yüz 
yüze yapılacak değerlendirme sonucunda Merkez 
Uzmanı koordinasyonunda belirlenir. Gerektiğinde 
firmaya İnovasyon Olgunluk Değerlendirmesi ölçümü 
uygulanarak detaylı analiz yapılır. 

Değerlendirme sonucunda firmanın ihtiyacını 
çözebilecek uygun mentor veya danışman eşleştirmesi 
1 hafta içerisinde yapılır.

Eşleştirme sonucu firmaya ve danışman/ mentora 
eposta ile bildirilir ve ilk görüşme Merkezde, Merkez 
uzmanları eşliğinde yüzyüze gerçekleştirilerek 

mentorluk/ danışmanlık süreci başlar.

(Burada belirtilen süreç dışında, Merkez’in ‘İnovasyonu 
Destekleyici Özelleşmiş Programları’ kapsamında da 
danışman/ mentor eşleştirmeleri yapılmaktadır. 

Gerekli Belgeler

Firma ve hizmet alınan danışman/mentor ile Merkezin 
çalışma koşullarını ve eşleştirmeye dayalı görüşmelere 
ilişkin koşulları ve ücretleri içeren Danışman/ Mentor 
Hizmet Sözleşmesi imzalanır.

Eşleştirme hizmeti başlamadan önce bu belgeler 
imzalanır ve dijital ortamda sekretarya tarafından 
muhafaza edilir.

Bu sözleşmede yer alacak temel hususlar şunlar 
olacaktır:

• Sözleşme tarafları (Yenilik Merkezi, Firma, Mentor/
Danışman)

• Tarafların hak ve sorumlulukları

• Sunulacak hizmetin içeriği ve süresi

• Hizmetin bedeli ve ödeme koşulları

• Karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmemesi 
durumunda protokolün feshi ve sonlandırılması 
hususları

• Gizlilik hususları

• Diğer sorumluluk ve beklentiler

Şirketlerin Danışman ve Mentorlarla Eşleştirilmesi
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Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

1. Danışman ve Mentor Havuzunun Oluşturulması

Mentor ve danışman havuzu; alanında başarılı, 
deneyimli ve eğitim tecrübesi bulunan uzmanlardan 
oluşturulacaktır. Oluşturulacak mentor/danışman 
havuzu için mentorlar daha bireysel olarak 
belirlenirken, danışmanlar alanında profesyonel 
danışmanlık firmaları arasından da belirlenebilecektir.

Mentorlar öncelikle İzmir bölgesinden ve özellikle 
Merkez’in mentor eğitimlerine katılan kişilerden 
oluşacak, Danışmanlar da benzer şekilde öncelikle 
İzmir bölgesinden seçilecek olup, gerektiğinde farklı 
bölgelerden mentor ve danışmanlar da havuza dahil 
edilecektir.

Oluşturulacak İzmir Yenilik Merkezi “Mentor Havuzu 
Başvuru Formu” üzerinden mentorların geçmiş 
referansları, uzmanlık alanları, deneyimleri ve mesleki 
geçmişlerinin yanı sıra Merkez kapsamında katkı 
vermek istediği alanlar ve vakit uygunluğu tespit 
edilecektir.

Havuza dahil edilecek uzmanlar ve mentorlar, 
periyodik olarak yararlanıcı firmanın dolduracağı 
memnuniyet anketine bağlı performans 
değerlendirmeleri ile takip edilerek Merkez ile 
profesyonel ilişkilerinin devamı bu değerlendirmeler 
sonucuna göre belirlenecektir.

Danışman ve mentorların İzmir Yenilik Merkezi 
kapsamında sunacağı hizmetlerde, ücret dışında 
ekosistemi geliştirmek gibi farklı motivasyonlarının 
da olması ve piyasa şartlarının ötesinde özel 
koşullarla hizmet vermeleri beklenmektedir. Merkez 
havuzunda yer alan mentor ve danışmanlar periyodik 
değerlendirmelere tabi tutularak havuzda kalmaya 
devam edip etmemeleri gözden geçirirlir.

2. Eşleştirmenin Yapılması

Mentorluk ve danışmanlık hizmetleri, Yenilik Merkezi 
Portalı kullanılarak Merkez Uzman tarafından 
yönetilecektir. Hizmet, mümkün ise öncelikle Yenilik 
Merkezi personeli tarafından verilecektir.

Merkez personelinin sayı ve uzmanlık alanı kısıtları 
göz önünde bulundurulduğunda, çoğunlukla Yenilik 

Merkezi’nin mevcut Danışman/ Mentor havuzu 
üzerinden eşleştirme yapılacaktır, Merkez havuzunda 
uygun mentor/ danışman bulunamazsa, Yenilik 
Merkezi’nin ağındaki diğer kurum/kuruluşlara 
ulaşılarak uygun danışman/mentor tespit edilerek firma 
ile eşleştirmesi yapılacaktır.

Mentorluk/ Danışmanlık hizmeti talep eden firmalar, 
yukarıda ‘Başvuru’ bölümünde anlatıldığı gibi 
danışmanlık/ mentorluk talebi ile doğrudan Yenilik 
Merkezi’ne başvurabilecektir. Ayrıca, Yenilik Merkezi 
Özelleşmiş Programları yoluyla veya merkezin ağına 
kayıtlı kurum/ kuruluşlar veya yerelde yürütülen 
çalışmalar neticesinde de belirlenebilecektir.

Yukarıda Başvuru Süreci bölümünde anlatıldığı 
üzere, firmanın eşleştirmeye ihtiyacı olduğu alanlar 
başvuru formu, İnovasyon Olgunluk Değerlendirmesi 
ve yüz yüze yapılacak değerlendirme sonucunda 
belirlenecektir.

 

3. Hizmet Sunumu

Mentorluk ve danışmanlık hizmetleri çeşitli şekillerde 
sağlanacaktır:

• Sahada: Mentor/ danışman sahadaki ilgili firma ile 
bir araya gelerek hizmeti yüz yüze verecektir.

• Uzaktan: Mentorluk & danışmanlık hizmeti bazı 
çevrimiçi platformlar kullanılarak sağlanacaktır.

• Karma: Hizmet, yüz yüze ve uzaktan erişim 
sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.

Danışmanlık/ mentorluk hizmeti; süre, fayda ve kaynak 
kullanımı gibi kriterlere göre fiyatlandırılacaktır.

Hizmetin süresi her eşleştirme için özel olup 4 ila 12 
görüşme planlanacaktır.

Danışmanlık Alanları:

Danışmanlar belli bir alanda uzmanlaşmış ve bu 
alanda firmanın belirli sorunlarının çözümü ve/veya 
ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında katkı verecek 
kişi ve kuruluşlardan oluşacaktır.
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Belirli bir alanda birden fazla Danışman havuzda 
yer alabilecek, uygunluk ve şartlar dahilinde 
eşleştirme yapılacaktır. Aşağıda, Merkez kapsamında 
öncelikle oluşturulacak danışmanlık havuzu alanları 
sunulmakta olup, Merkez yararlanıcılarının ihtiyaçları 
doğrultusunda bu liste yenilenecektir.

• Kurumsallaşma ve Yönetim:

Aile şirketleri yönetimi; aile ile şirketin nerede ve 
nasıl durması gerektiği, şirket içi ortaklık yapısının 
nasıl olacağı ve problemlerin çözümünün nasıl 
bir platformda ortaya konulup değerlendirileceği 
gibi hususlarda danışmanlık hizmeti verilmesini 
kapsamaktadır.

• Proje Yönetimi:

Proje yönetimi; uluslararası fonlara, kurumlara ve 
ortaklara erişim konusunda danışmanlık desteği 
sağlanması, proje tekliflerinin uluslararası hibe ve 
destek başvurularına uygun hale getirilmesi, sunulması 
ve savunulması aşamaları için danışmanlık desteği 
verilmesini kapsamaktadır.

 

• Süreç Yönetimi:

Süreç yönetimi; iş süreçlerinin tanımlanması, 
sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, 
gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve 
iyileştirmelerinin yapılmasını kapsamaktadır.

• Kalite Yönetimi:

Kalite yönetimi kapsamında kalite yönetim 
sistemlerinin kurulması, ilgili projelerde işletilmesi 
ve firmanın kalite denetimlerine tam olarak hazır 
hale getirilmesi konularında danışmanlık hizmeti 
sağlanmaktadır. Kalite danışmanlığı kapsamında 
mevcut durum analizi, yol haritasının oluşturulması, 
kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, 
kalite denetimlerine hazırlanılması gibi hizmetler 
sunulmaktadır.

• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) 
Danışmanlığı:

Marka tescili, patente konu olabilecek çalışmaların 
ulusal ve uluslararası alanda korunması ile ilgili 
çalışmalar yürütülmesi, tasarım ve tasarıma konu 
olabilecek fikirlerin korunması, hukuki süreçlerde 
haksız rekabet men’i için danışmanlık faaliyetleri 
yürütülerek fikir sahiplerinin olası zararlarını tazmin 
edebilmeleri için danışmanlık uygulamaları ve faydalı 
model oluşturabilecek buluşların koruma altına 
alınması FSMH danışmanlığı kapsamına girmektedir.

• Hukuk Danışmanlığı:

Şirketler için hukuki danışmanlık, şirketlere giderici 
veya önleyici hukuki desteğin sağlanması konusunda 
hukuki destek verilmesini içeren danışmanlık 
hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda; şirket 
devralmaları, birleşmeleri, şirket kuruluşları, 
vergi hukuku, sözleşmeler hukuku ve benzeri 
hukuki konularda şirketler için hukuki danışmanlık 
kapsamında değerlendirilebilir.

• Çevre Danışmanlığı:

Çevre danışmanlığı; firmalar için gerekli olan izin ve 
lisans başvuru dosyasının, bilgi, belge ve raporlarının 
hazırlanması, çevre konusunda şirket faaliyet alanına 
giren dokümanların teknik içeriğinin ilgili mevzuata 
uygunluğunun ve doğruluğunun kontrol edilmesi, 
şirketin yürüttüğü çevre yönetimi faaliyetlerinin 
koordine edilmesini kapsamaktadır.
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• Finansal Danışmanlık:

Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında; firmaların 
finansal, stratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi 
ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik danışmanlık 
hizmeti sağlanmaktadır.

Mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların 
potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, 
finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması ve 
yatırımların doğru finansmanı, finansal danışmanlık 
kapsamında verilecek temel hizmetlere örnek 
gösterilebilir.

• Uluslararası Ticaret Danışmanlığı:

Uluslararası ticaret ve işbirlikleri danışmanlığı; dış 
pazarların belirlenmesi, bu pazarlara erişim için 
gerekli stratejilerin belirlenmesi, dış ticaret için 
gerekli dijital dönüşümün tamamlanması, ihracata 
konu ürünlerle ilgili analizler yürütülmesi, yurt 
dışında ticarete ilişkin olarak ticaret ateşelikleri vb. 
ulusal/uluslararası misyonlara erişimin sağlanması, 
potansiyel müşterilerin tespiti, farklı bölge ve ülkelere 
ürün ihracatında talep edilen belgeler ve/veya ithalat 
ile ilgili regülasyonlar hakkında yönlendirme ve ihracat 
teşvikleri konularını kapsamaktadır.

• Dijital Pazarlama:

Dijital pazarlama danışmanlığı; geleneksel medya 
kanallarından uzak teknikler ile ürün ve hizmetlerini 
desteklemek ve tanıtmak amacıyla internetin tüm 
kanallarının etkin bir şekilde kullanılması ve analiz 
edilmesini kapsamaktadır.

• Dijital Dönüşüm Danışmanlığı:

Dijital dönüşüm danışmanlığı; firmaların tüm süreç 
ve operasyonlarında (tasarımdan üretime kadar) 
güncel dijital yaklaşımları göz önünde bulundurularak, 
şirketlerin en doğru stratejilere yönlendirmesini 
kapsamaktadır. Firmaların farklı alanlarındaki 
dijitalleşme seviyesini ölçümlenmesi, dijital dönüşüm 
yol haritalarının ve dijital dönüşüm stratejilerini 
belirlenmesi bu kapsamda verilecek danışmanlık 
hizmetlerine örnek olarak gösterilebilir.

• Markalaşma Danışmanlığı:

Markalaşma danışmanlığı; şirketin markasının 
yeniden yapılanması ve profesyonel marka 
stratejisi kurulumuyla ulusal ve küresel pazarlarda 
güçlü bir aktör konumuna ulaşmayı hedefleyen 
bir kurumsallaşma dönüşümünün sağlanmasını 
kapsamaktadır.

 

• Müşteri İlişkileri Danışmalığı:

Müşteri hizmetleri ve ilişkileri danışmanlığı, işletmelerin 
müşterilere satış sonrası hizmet verme şeklinin 
iyileştirilmesi, hizmet deneyimlerinin tasarlanması, 
kolaylaştırıcı teknolojiler kullanılması, müşteri odaklı 
bakış açısının yerleştirilmesi ve çevik bir “müşteri 
yönetim yetkinliği” kazandırılmasını kapsamaktadır.

• Yönetim Danışmanlığı:

Firma verileri incelenerek tedarik zincirindeki her bir 
katmanın optimum envanter seviyesi hesaplanabilir ya 
da finansal işlemlerdeki anomaliler tespit edilebilir.

• Vergi Danışmanlığı:

Kurumların ve girişimlerin Ar-Ge faaliyetleri ile almaya 
hak kazandıkları vergi teşvik ve indirimleri konusunda 
danışanlara teknik bilgi verilmesini kapsamaktadır.
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Mentorluk Alanları:
Danışmanlar belirli alanlarda sorun giderme odaklı 
destek sağlarken, Mentorlar firma adına karar veren 
ve sorun çözen bir pozisyonda olmayacak; firma ile 
yapan, yönlendiren, doğru bilgi, network ve kaynağa 
ulaşmasında destek veren, bilgisini, tecrübesini ve 
aklını paylaşmaya hazır bir yol arkadaşı olacaktır.

Bu kapsamda temelde üç farklı kategoride etkin 
mentorlar tespit edilerek Yenilik Merkezi ağına 
dahil edilecektir. Yenilik Merkezi Mentorluk eğitim 
programına katılmış kişiler öncelikli olacaktır.

• Yenilik Mentorları:

Firmaların işleyişini inceleyip, temel sorun ve 
ihtiyaçlarını tespit edecek, daha yenilikçi ve rekabetçi 
hale gelebilmeleri için genel bir yol haritası çizecek 
nitelikte mentorlardır. Şirket yönetimi, iş geliştirme 
ve yenilikçilik gibi alanlarda deneyimli, profesyonel 
yönetim ve liderlik gibi konularda rol model olan kişiler 
arasından seçilecektir.

Mentorda aranan diğer kritik özellikler arasında 
aktif dinleyen, karşılıklı öğrenmeye, kendisini ve 
karşısındakileri geliştirmeye açık, iletişim ve ilişki 
yönetiminde başarılı, gizlilik ve etik kurallara bağlı, 
çıkar çatışması olmayan, tecrübelerini açıkça paylaşan 
ve cesaret veren yapıda olmasıdır. Bu mentorlara 
merkez yöneticileri başta olmak üzere merkezin birincil 
paydaşları aracılığı ile ulaşılır. Bu havuz nihai olarak 
Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

• Sektör Uzmanlığı Olan Mentorlar:

Sektör uzmanlığı olan mentorlar, yenilik mentorlarında 
belirtilen özelliklerin yanı sıra, özellikle firmanın 
faaliyet alanında tecrübe sahibi olan, benzer alandaki 
firmalarda yöneticilik yapmış ve/veya sektörde önemli 
projeler yürütmüş ve sektörel teknik/teknolojik bilgiye 
ve iş birliği ağlarına erişimi olan kişiler arasından 
seçilecektir. (Bilişim, enerji, sağlık, biyoteknoloji, tarım, 
elektrik-elektronik, makina-imalat, otomotiv ve kimya 
vb.)

Sektör uzmanlığı olan mentorlar, özellikle faaliyet 
alanında önemli bir atılım kaydetmek isteyen, sektörel 
bilgi, kaynak ve ağlarına ulaşmakta zorluk çeken 
KOBİ’ler ile bir araya getirilecektir. Sektör uzmanlığı 
olan mentorlar, KOBİ’nin daha yenilikçi ve rekabetçi 
olabilmesi için gerekli teknik/ teknolojik ihtiyaçlarını da 
tespit edip, gerektiğinde çözüm geliştirilebilmesi için 
uygun teknik uzman ve danışmanlara yönlendirecektir.

• Uluslararasılaşma Mentoru:

Uluslararasılaşma Mentorları, genel mentorluk 
özelliklerinin yanı sıra özellikle belli yurtdışı pazarlarda 
bilgi ve tecrübe sahibi olan kişilerdir.

Yurt içinde belli bir kapasiteye ulaşmış, yurtdışına 
açılmak veya belirli bir yurtdışı pazara girmek isteyen, 
özellikle atılım aşamasındaki firmaların bu tür 
mentorlara erişimi kritik olmaktadır.

Dış ticaret, uluslararası pazarlama ve satış gibi 
bilgilerin yanı sıra firmanın girmek/büyümek istediği 
pazarlardaki dinamikleri bilen, pazara giriş ve büyüme 
stratejisi oluşturmasında yol gösterebilecek nitelikte 
mentorlardır.

• Diğer Eşleştirmeler:

Yenilik Merkezi’nin havuzunda yer alan danışman 
ve mentor eşleştirmelerinin yanı sıra yararlanıcı 
firmalar ihtiyaçları doğrultusunda farklı gruplarla de 
eşleştirilir. Bu hizmet, doğrudan deneyim ve bilgi 
paylaşımının yanı sıra yenilik ekosistemindeki en iyi 
uygulamaların yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, 
yerel ekosistemde doğan ürünlerin geliştirilmesi, 
ticarileştirilmesi ve küreselleşmesine de hız verecek 
olan müşteriler, tedarikçiler, fon verenler ve diğer 
stratejik ortaklarla stratejik ittifaklar sağlamaktadır.

Eşleştirme hizmeti Yenilik Merkezi’nin idari personeli 
tarafından yapılmaktadır. Firmanın eşleştirme 
ihtiyaçları firma yönetimi ile birlikte tanımlandıktan 
sonra; potansiyel yerel, ulusal ve uluslararası eşleşme 
tarafları Yenilik Merkezi personeli tarafından belirlenir.

• Müşteri

• Tedarikçi

• Yatırımcı

• Akademik (uygun akademisyen, Üniversite altyapı 
eşleştirmesi, ortak ürün geliştirme vb)

• Yerel firma ve start-up (yeni teknoloji uygulamaları, 
ürün geliştirme ortaklıkları vb)

• Yabancı firma (uluslararası ağlar, yurtdışı açılım, 
vb.)

Ayrıca, Merkez bir ekosistem kurucu olacak ve farklı 
tarafların bir araya gelip çarpışması için gerekli ortamı 
sağlamakta ve bu da kendiliğinden ve eşleştirme 
olanakları yaratacaktır.
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4. Hizmetin Takibi

Eşleştirme sonrası görüşme notları ve karşılıklı 
değerlendirmeler Merkez portalında yer alan 
mentorluk/danışmalık modülü üzerinden doldurulur ve 
portaldaki kullanıcıya özel alan ile erişim sağlanır.

Hizmet süresi boyunca Yenilik Merkezi Uzmanı 
tarafından belirli aralıklarla firma ve danışman/
mentordan geri bildirim toplanır ve belli görüşmelere 
katılım sağlanır. İlk görüşme ve son görüşme 
Merkez’de, ilgili uzman eşliğinde gerçekleşir.

Hizmet süresinin sona ermesiyle Hizmet 
Değerlendirme Formu hem firma hem de danışman/
mentor tarafından doldurulur ve bilgiler Yenilik Merkezi 
portalına kaydedilir.

İzleme ve Değerlendirme

Yukarıda da belirtildiği üzere mentorluk/ danışmanlık 
hizmetinin süreçleri portal üzerinden kayıt altına 
alınacaktır. 

Hizmet sürecince periyodik görüşme formlarının 
yanı sıra hizmet tamamlandığında, şirketler portal 
üzerinden genel bir değerlendirme yapacaktır.

Bu değerlendirmeler sadece Merkez yönetimine 
açık olacak, dışarıya ilan edilmeyecektir. Tek 
bir değerlendirme üzerinden belirli bir yargıya 
varılmayacak, belli sayıda (en az 5) eşleştirme sonrası 
yapılan geri bildirimler toplu olarak değerlendirilecektir. 
Bu değerlendirmelerde temelde, mentor/ danışmanın 
firmaya ayırdığı süre, firmanın gelişimine somut 
katkısı, yaptığı yönlendirmelerin etkisi ile destekleyici 
tutum ve davranışları tespit edilmeye çalışılacaktır.

Benzer şekilde, mentorlar/danışmanlar firma 
değerlendirmelerini sisteme gireceklerdir. Firmanın 
süreçteki, danışmana/mentora yaklaşımı, tutumu, 
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip getirmediği 
gibi hususlar değerlendirilecektir. Firmaların yatkınlığı, 
Merkezin diğer programlarına katılımları açısından 
önem arz edecektir.

Bu değerlendirmeler gelecekteki eşleşmeler için de 
temel olarak kullanılacaktır.
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Veri erişimi hizmetleri, yüksek inovasyon potansiyeli 
olan kullanıcılara sektör özelinde ve sektörler arası 
veri sunarak inovasyon sürecini beslemeyi hedef-

lemektedir.

Hedef Kitle

Veri erişimi hizmeti, İzmir Yenilik Merkezi’nin hedef 
kitlesi arasındaki KOBİ’lerden, girişimlerden, büyük 
işletmelerden ve akademiden gelen kullanıcılara açık 
olacaktır. Prensipte tüm hedef kitle kullanıcılarının 
kullanımına açık olacak veri erişimi hizmetinin 
kullandırılması kararı ise tamamen İzmir Yenilik 
Merkezi tüzel kişiliğine ait olup, aşağıda detaylandırılan 
şartlara bağlı olacaktır.

Tanım

Veri erişimi hizmeti, İzmir Yenilik Merkezi hedef 
kullanıcıları olan KOBİ, büyük işletme, girişim ve 
akademi üyelerinin; araştırma, geliştirme ve yenilik 
çalışmalarında kullanmak üzere odak sektörlerin 

verisine ve sektörler arası pazar araştırması verisine 
erişmesini sağlayacaktır. Veri erişimi hizmeti, İzmir 
yenilik ekosisteminde tespit edilen “veri” yoksunluğuyla 
baş ederek, yenilik konusunda istek gösteren 
kullanıcıların kendi alanlarında gerekli analizleri ve 
çıkarımları yapmasına izin verecektir.

Bu şekilde Yenilik Merkezi, hem kullanıcıların 
üzerinden bu veri tabanlarına üyelik için gereken 
sabit maliyeti alacak hem de bölgesel bilgi düzeyini 
küreseldeki seviyeye çekerek katma değerli yenilik 
üretiminin önünü açacaktır. Bu hizmet, İzmir Yenilik 
Merkezi’nin inovasyonu destekleme stratejisinde 
orta seviyede konumlanmakta, bu seviyeyle sektör 
ve girişimcilik bilgisi orta-üst seviyedeki kullanıcılara 
hitap etmektedir. Bu temel hizmet bir yandan 
aktif olarak yenilik sürecini beslerken, Merkez’in 
sunduğu diğer destekleyici hizmet ve programlar da 
kullanıcıların hem veri ile çalışmasını kolaylaştıracak 
hem de çıkarımlarını nasıl aksiyona dönüştürecekleri 
konusunda yol gösterecektir.

 

Veri Erişimi ve Mekansal Hizmetler
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Başvuru Süreci

Veri erişimi hizmeti için, İzmir Yenilik Merkezi’nin 
internet sitesinden veya Merkez’in kendisinden 
temin edilecek Veri Erişim Hizmeti Kullanım Talep 
Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Talep 
formunun internet üzerinden iletilmesi veya Merkez’e 
fiziksel tesliminin ardından 2 iş günü içinde, talep 
edilen veri tabanı kullanımı ile ilgili karar başvuru 
sahibine iletilir. Onaylanan başvurular için kullanım 
günü ve saati de başvuru onayıyla birlikte iletilir.

Başvurusu onaylanan kişiler hizmeti kullanmadan 
önce Veri Erişim Hizmeti Kullanım Şart ve Koşulları 
formunu ve kullanmak istedikleri veri tabanının kendi 
Kullanım Şart ve Koşullarını imzalayarak onaylamak 
zorundadır. Şart ve Koşulları kabul etmeyen 
kullanıcılar hizmetten yararlanamayacaktır.

 

Gerekli Belgeler

Veri erişimi hizmetinin kullandırılmadan önce, 
kullanıcının Merkez’de Veri Erişim Hizmeti Kullanım 
Şart ve Koşulları’nı okuyarak imzalaması zorunludur.

 

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

1.  Veri erişimi hizmeti kapsamında anlaşma yapılan 
veri tabanlarının seçimini, anlaşma yenileme 
süreçlerini ve veri tabanı hesabıyla ilgili ilişkileri 
İzmir Yenilik Merkezi yönetimi, uzmanların desteği 
ile yürütür.

2. Veri erişimi hizmeti kullanıcı adaylarının Merkez’e 
başvurusu ile başlar.

3.  Kullanım amacının onaylanması durumunda, 
kullanıcının Veri Erişim Hizmeti Kullanım Talep 
Formu’nda detaylandırdığı kullanım amacı ve 
kullanmak istediği veri tabanları göz önüne alınarak 
kullanıcıya laboratuvarın uygun olduğu bir gün ve 
zaman aralığı atanır.

4.  Kullanıcı, kendisine atanan gün ve saatte 
Merkez’de bulunan Veri Laboratuvarı’na gelir. 
Burada laboratuvara alınmadan önce Laboratuvar 

Sorumlusu tarafından kendisine verilen Veri Erişim 
Hizmeti Kullanım Şart ve Koşulları formunu 
imzalayarak onaylar.

5. Laboratuvar Sorumlusu imzalı formu hem matbu 
olarak hem de dijital ortamda arşivler.

6. Kullanıcı, Laboratuvar donanımını kullanarak veri 
tabanına erişim sağlar. Kullanılan veri tabanının 
üyelik anlaşmasına uygun olarak Kullanıcı, indirdiği 
veri/rapor/haberleri usb bellek ile alabilir veya 
elektronik mail ortamında iletebilir.

7. Kullanıcı tercih ederse, veri analizi için donanıma 
yüklenmiş olan programları kullanabilir. Analiz 
programlarının kullanılması esnasında genel 
sorulara Veri Laboratuvarı Sorumlusu cevap 
verecektir.

8. Kullanım süresinin sonunda Kullanıcı, İzleme 
ve Değerlendirme anketini dolduracak, ankette 
hem kullandığı yazılım, donanım ve veri 
tabanlarını aktaracak hem de hizmeti genel olarak 
değerlendirecektir.

 

İzleme ve Değerlendirme

Veri erişimi hizmeti, uzun bir süreç olan inovasyona 
girdi sağlayacağından, başarı ölçütü final ürün 
veya hizmet olmayacaktır. Söz konusu hizmet için 
başarı kriteri, kullanıcının kendi alanıyla ve/veya 
inovasyon potansiyeli gördüğü alanla ilgili veriye 
erişmesi olacaktır. Hizmetten yararlanan kullanıcılara, 
kullanım sonunda sürecin kolaylığı/zorluğu, sunulan 
verinin kullanıcının sorunuyla ilgisi, hizmetin faydası, 
aksaklıklar ve gelişim alanları ile ilgili sorular içeren 
kısa bir anket yapılacaktır. Bu anketin çıktıları İzmir 
Yenilik Merkezi yönetimine aylık ve yıllık olarak Teknik 
Uzman tarafından raporlanacaktır.
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Hedef Kitle

Kurumsal şirketler, KOBİ’ler, serbest çalışanlar, 
öğrenciler ve akademisyenler gibi birçok farklı kesim 
bu alanda sunulan hizmetlerden faydalanacaktır. Bu 
hizmetler piyasanın ihtiyacı ve ekosisteme yapılacak 
katkının en üst düzeye çıkarılması göz önünde 
bulundurularak saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak 
ücretlendirilecektir.

Paylaşımlı ofislerden yararlanmak isteyen küçük ve 
orta ölçekli yenilikçi firmaların yanı sıra bölgesel, ulusal 
veya uluslararası büyük firmalar; İzmir’e çekilmek 
istenen girişimciler, yazılımcılar, yatırım şirketleri, 
teknopark/ TTO/Üniversiteler, danışmanlık şirketleri 
gibi birçok farklı kesimden paydaşa, Yenilik Merkezine 
ve ekosistemine erişim için irtibat birimleri, ofis ve ortak 
kullanım alanları Merkez onayı üzerine tahsis edilebilir.

Tanım

İzmir Yenilik  Merkezi bünyesinde ofis, toplantı, etkinlik 
ve benzeri ortak alan kullanımlarını içeren ‘coworking’ 
(paylaşımlı ofis alanı) hizmetleri sunulacaktır. Bu 
coworking hizmeti ekosistem için  topluluk oluşturma, 
erişilebilirliği artırma ve sürdürülebilirliği sağlama 
açısından İzmir Yenilik Merkezi hedeflerine de 
doğrudan katkı yapacaktır.

Coworking hizmetleri İzmir yenilik ekosisteminde 
çalışmanın, paylaşmanın ve üretimin yeni yolu olarak 
konumlandırılacaktır. Dinamik çalışma hayatına 
entegre olmaya çalışan paydaşlar için ve etkileşimi 
arttırarak bu sürece katkı sağlayan bir yapıya sahip 
olacaktır. Hem İzmir’de yerleşik olan paydaşlar hem 
de İzmir ekosistemi ile bağlantısı olan şehir dışındaki 
paydaşlar bu alandan yararlanabilecektir.

Başvuru Süreci

Başvurular sürekli açık olup, Yenilik Merkezinin 
internet sitesi üzerinden veya şahsen başvuru yoluyla 
yapılacaktır.

‘Paylaşımlı Çalışma’ hizmetleri, ekosisteme 
yapılacak katkının en üst düzeye çıkarılması ve 
farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak 
tanımlanıp ücretlendirilecektir

Uzun dönemli (aylık, 6 aylık ve yıllık gibi) üyelik 
ve ofis alanı tahsisi (özel ofis, sabit/özel masa ve 
paylaşımlı masa) için Merkez portalı üzerinden 
Paylaşımlı Çalışma Başvuru Formu doldurulacaktır. 
Detaylı bir değerlendirme süreci olmamakla birlikte, 
Merkez öncelikleri ve mekânsal kısıtlar göz önünde 
bulundurularak yeniliği önceleyen, Merkez’in temel 
hedefleri ile uyumlu faaliyet gösteren ve birlikte 
çalışma kültürüne sahip olanların çalışma alanından 
faydalanması mümkün olacaktır. Daha kısa dönemli 
(saatlik ve günlük gibi) ortak alan, toplantı ve etkinlik 
alanı kullanımları için yine portal üzerinden müsaitlik 
durumu kontrol edilerek başvuru yapılacak ve ilgili 
ödeme sonrası alan kullanıma açılacaktır.

Gerekli Belgeler

Çalışma alanının kullanım koşullarını içeren Paylaşımlı 
Çalışma Sözleşmesi tüm üyelerle imzalanır. Bu 
sözleşme genel olarak ortak alanlarda diğer üyelerle 
birlikte uyum içerisinde çalışma ve fiziksel alanın 
demirbaşlarını korumaya yönelik hükümler içerir. 
İmzalanan sözleşme uyarınca ödenecek ücret, tahsilat 
zamanı ve şekli belirlenir.

Kısa dönemli mekânsal kullanımlarda (saatlik, günlük 
toplantı ve etkinlik alanı kullanımları gibi) ise sözleşme 
yerine daha basit bir kullanım formu imzalanır ve ilgili 
ödemeyi müteakip alan kullanıma açılır.

Uzun dönemli üyeler için toplantı ve etkinlik alanı 
kullanımı için belirli sayıda kotalar ve özel koşullar 
sunulur.

Bölgede sinerji ve imkanları yaratmak için belirli 
bölgesel paydaşlar (Üniversite, Teknopark ve yapılan 
Kurumsal Firmalar gibi) için de özel kotalar ve koşullar 
ile mekan kullanım imkanı sağlanır.

Tüm mekanların yönetimi (müsaitlik durumu, üyelikler, 
sözleşmeler, ödemeler ve tahsisler,) oluşturulacak 
online portal üzerinden yapılır.

Mekansal Hizmetler
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Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Yukarıda belirtilen başvuru ve yasal süreçler 
sonrasında yararlanıcıya mekân tahsisi yapılır.

Sunulacak mekânsal hizmetlerin detayı aşağıda 
belirtilmiştir.

• Özel Ofis:

Sadece üyenin girebileceği dört tarafı kapalı ve kapısı 
kilitlenebilen ofislerdir.

Çalışmalarını kendilerine özel alanda yapmayı talep 
eden üyelerin kullanımı için tasarlanmıştır.

• Özel/Sabit Masa:

Üyeye tahsis edilmiş ve açık alanda yer alan çalışma 
masasıdır. Üye istediği zaman bu masada çalışma 
yapmak üzere eşyalarını masasında tutabilir.

• Paylaşımlı/Ortak Masa:

Üyeye tahsis edilmeyen masalardır. Üye geldiğinde 
ortak alanda bulunan uygun masalardan herhangi 
birini kullanabilir.

• Etkinlik Alanı:

Etkinlik alanı üyelerin veya diğer paydaşların 
topluluğun faydasına olacak etkinliklerin 
düzenlenebilmesi için tasarlanmıştır. Bu alanda 
eşleştirme, hackathon, seminer ve eğitim gibi etkinlikler 
yapılır. Saatlik ve günlük olarak ücretlendirilerek üye, 
paydaş ve dışarıdan kullananlar için farklı tarifeler 
uygulanır.

• Toplantı Odası:

Üyelerin kendi içlerinde veya dışarıdan gelen 
misafirleri ile toplantı yapmaları için düzenlenen 
alanlardır. Üyeler için belirli saatlerle sınırlandırılmış 
aylık kullanım hakları vardır. Ek kullanımlar ayrıca 
ücretlendirilir. Üye dışında kullanmak isteyenler için de 
yine saatlik olarak ücretlendirme yapılabilir.

• Ortak Alan:

Ortak alan tüm üyelerin kullanımına açıktır. Bu alanda 
tüm üyelerin ihtiyaçlarına yönelik ortak hizmetler 
sunulur. Telefon kabinleri, mutfak alanı, kilitli dolaplar 
(ek ücrete tabi olabilir), çocuk alanı ve oyun alanı 
(oyun konsolu vb.), kafe düzeni masa sandalyeler 
gibi farklı kullanımların tümü bu alanda yer alır. 
Yararlanıcılar saatlik, günlük, aylık ve yıllık gibi farklı 
süre ve kapsamlarda sunulan mekânsal hizmetlerden 
ilgili sözleşme/başvuru dokümanı koşullarında 
faydalanır. Ofis ve masa kullanımlarında şu gibi altyapı 
ve destek hizmetler de sunulur. 

• İnternet, ısınma, elektrik, su gibi altyapılar

• Resepsiyon hizmeti (Merkezin Müşteri Destek 
Hizmet Sorumlusu tarafından)

• Güvenlik hizmeti

• Temizlik hizmeti

• Mutfak hizmeti (çay, kahve)

• Lounge alanı, sessiz alan ve diğer ortak alan 
kullanımları

• Merkezde düzenlenecek belirli eğitim, seminer ve 
etkinliklerine katılım hakkı

Üyeler ayrıca, uygun koşulları sağlamaları halinde, 
Merkezin İnovasyonu Destekleyici Özelleşmiş 
Programlarına katılımda öncelik sahibidir.

İzleme ve Değerlendirme

Çalışma alanından yararlanan üyeler tüm geri 
bildirimlerini merkez bünyesindeki ilgili personele 
doğrudan veya geri bildirim formlarını doldurarak 
yapabilir.

Çalışma alanı kapsamında sunulan hizmetlerin farklı 
yararlanıcılarına yapılacak 3 aylık düzenli “anket” 
çalışmaları ile hizmetin geliştirilmesi sağlanır.
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(Seçili üyeler, hedef gruplar ve özel amaçlar için)
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Hedef Kitle

Bu program hem İzmir’de bulunan büyük şirketlere, 
hem de tüm ilgili teknoloji girişimlerine hizmet 
verecektir. Bu program yoluyla büyük kurumlar 
ve yenilikçi girişimler bir araya getirilerek ortak bir 
fayda yaratılacak; yeni ürünler, hizmetler ve değerler 
geliştirilecektir.

Tanım

Kurum ve Girişim İş Birliği Programı’nın hedefi; 
büyük şirketler ve girişimleri bir araya getiren, kazan-
kazan işbirlikleri sağlayan bir inovasyon etkileşim 
süreci yaratmaktır. Program boyunca şirketler dış 
inovasyon ihtiyaçlarını paylaşacak, uygun girişimlerle 
eşleştirilecek ve çözüm için kısa bir POC (Proof of 
Concept) düzenlenecektir. Sonuçlar değerlendirildikten 
sonra en uygun iş birliği modeli tasarlanacak ve 
entegrasyon süreci takip edilecektir. Bu yöntemle 
şirketlerin inovasyon süreçleri hız kazanacak ve 
inovasyon riski azalacaktır. Girişimler ise yeni 
müşterileri edinerek işlerini büyütecektir.

 

Hedef ler

• Hem şirketleri hem de girişimleri kurum- girişim 
işbirlikleri için hazırlamak

• Büyük şirketler ve girişimlerin arasında ilişkileri 
geliştirmek ve kazan-kazan işbirliklerini oluşturmak

• İzmir’e, Türkiye’den ve yakın bölgeden daha fazla 
teknoloji girişimi çekmek

Programın sonunda hizmet alan şirketlerin yaşadığı 
yenilik geliştirme problemlerine yenilikçi girişimler 
tarafından çözüm üretilmesi, çözümün faydası ve 
çalışma şeklinin ispat edilmesi ve olumlu finansal 
etkisinin ortaya konması hedeflenmektedir. Katılan 
yenilikçi girişimler, şirketlerin çalışma yöntem ve 
yaklaşımlarını öğrenecek, kendi teknolojilerini 
şirketlerle geliştirerek satış ve gelir elde edecektir.

Bu program sayesinde şirketlerin yenilikçi çözümleri 
kullanması, bu çözümlere adapte olması hızlanacak 
veya kendi pazarında daha iyi rekabet etmesi veya 
belli finansal tasarruflar elde etmesi sağlanacaktır.

 

Başvuru Süreci 

Şirketler

Programa dahil olmak isteyen şirketler, İzmir Yenilik 
Merkezi’nin internet sitesindeki online başvuru formunu 
doldurur. Formda aşağıdaki sorular bulunacaktır:

• Programa Katılma Hedefi ve Beklentiler

• Şirket tarafından Süreci Yönetecek Atanan Kişi 
(Şampiyon)

• Şirketin Ayıracağı Kaynak

• Üst Yönetim Desteği

Online başvurunun ardından Yenilik Merkezi Yöneticisi 
tarafından başvuruda bulunan şirketin üst yönetimiyle 
bir toplantı yapılacak, programın süreci, girişimlerle 
işbirliğinin faydaları ve modelleri, ayrılması gereken 
kaynaklar ve olası sonuçlar/çıktılar aktarılacaktır. 
Üst yönetimden gerekli destek sözü alınırsa, şirket 
programa dahil olacaktır.

Kurum ve Girişim İşbirliği Programı

44 | İzmir Yenilik Merkezi



İzmir Yenilik Merkezi | 45

Başvurular İzmir Yenilik Merkezi’ndeki program 
sorumluları tarafından değerlendirilecek. 
Değerlendirme kriteri olarak şirketin programa 
katılma hedefi, genel niyeti ve vaat edilen kaynaklar 
ve desteklere bakılacak. Değerlendirme sonuçları, 
açıklamalarla beraber doğrudan her bir başvuruda 
bulunan şirketle paylaşılır ve programa dahil olan 
şirketler İzmir Yenilik Merkezi’nin web sitesinde 
yayınlanacaktır.

Girişimler

Programın ilk 6 ayında girişimler tarafından başvuru 
alınmayacak; doğrudan girişim ağları ve veri tabanı 
üzerinde katılan şirketlerdeki tespit edilmiş ihtiyaç 
alanlarını karşılayabilecek girişimler aranacak ve 
programa katılması için davet edilecektir.

Program belli bir aşamaya geldikten sonra bir online 
platform kurulacaktır. Platformda şirketlerin ihtiyaç 
alanları tanıtılacak ve ilgili girişimler site üzerinde 
doğrudan başvurabilecektir. Online başvuruda 
aşağıdaki sorular sorulacaktır:

 

• Girişimin Teknoloji Tanımı ve Mevcut Çözümleri

• Yayınlanan İhtiyaçla Uyum ve Uygunluk

• Referans Uygulamaları ve Müşterileri

Online platformdan gelen başvurular, sunulan 
teknoloji/çözüm ve ihtiyaç arasında uyum, teknoloji 
hazırlık seviyesi, mevcut uygulamalar ve referanslar 
üzerinden ilk değerlendirme yapılacak ve bir kısa liste 
oluşturulacaktır. Listeye giren girişimler ile şirketlerin 
ilgili departman müdürleriyle birlikte kısa görüşmeler 
sonucunda yüz yüze son değerlendirme yapılacak ve 
minimum 1, maximum 3 girişim POC sürecine dahil 
edilecektir.

Değerlendirme sonuçları, açıklamalarla beraber 
doğrudan başvuruda bulunan girişimle paylaşılacak ve 
POC sürecine dahil olan girişimler online platformda 
yayınlanacaktır.

Gerekli Belgeler

Şirketlerin programa katılabilmesi için sürece aktif 
katılımları ve öz kaynak kullanımlarına ilişkin taahhüt 
alınacak, şirketler ve girişimler arasında gizlilik 
anlaşması da düzenlenecektir. Bu kapsamda, program 
sürecindeki karşılıklı yükümlülüklerin belirleneceği bir 
protokol imzalanacaktır.

Eğer tasarlanan POC süreci olumlu sonuçlanırsa 
şirket ve seçilen girişim arasında geliştirilen işbirliğini 
detaylandıran bir anlaşma her iki parti tarafından 
imzalanacaktır.

 

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Şirketlere Sunulacak Hizmetler

Kurum ve Girişim İş Birliği Programı kapsamında 
şirketlere, girişimlerle verimli işbirlikleri kurmak üzere 
adım adım bir yol haritası ve süreç yönetme desteği 
sağlanacaktır. Adımlar aşağıda özetlenmiştir:

• Şirketlere, girişimlerle çalışmak üzere hazırlık 
eğitimi ve mentorluğu sunulması,

• Şirketlerin, dış inovasyona ihtiyaç duydukları 
alanları tespit etmelerine destek verilmesi,

• Türkiye ve yakın coğrafyadan, tespit edilen 
ihtiyaçları karşılayabilecek yenilikçi girişimlerin 
bulunması ve bunlarla iletişim kurulması,

• Şirketlerin ilgili departmanlarının, eşleştirilen 
girişimlerle 1-3 aylık POC (pilot uygulama /
kavramın ispatı) yoluyla potansiyel işbirliklerini 
değerlendirmelerinin sağlanması,

• Şirketlerin, POC sonuçlarına göre en uygun 
modelini ve hukuki anlaşmayı tasarlamasına 
destek olunması,
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Yukarıda detaylandırılan tüm bu süreçte İzmir Yenilik 
Merkezi’ndeki program sorumluları, katılımcı şirketin 
ve girişimin temsilcileriyle birebir çalışarak süreci 
yönetecektir.

Programa seçilen şirketlerde, ilgili departmanlar ve 
yöneticilerle girişim konusunda eğitim düzenlenecektir. 
Eğitimlerde; girişimcilik temel felsefeleri, girişimin 
ihtiyaçları ve değerleri, girişimlerle çalışma yöntemleri 
ve başlıklarında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ayrıca 
programa dâhil olan girişimlere de büyük şirketlerle 
çalışma konusunda kısa bir eğitim verilecek, özellikle 
şirketlerin inovasyon süreçleri ve seçenekleri 
paylaşılacaktır. Her iki eğitim, programa katılacak 
paydaşların arasındaki iletişimi güçlendirecek, 
süreç içinde çıkabilecek anlaşmazlıkları azaltmayı 
hedefleyecektir.

Süreçte doğan diğer ihtiyaçlar (hukuki, finans vs.) 
merkezin danışman ve mentor ağından karşılanacaktır.

 

Paydaş Sorumlulukları

Başarılı bir kurum-girişim oluşturabilmek için ilk olarak 
şirketlerin girişimlerle olan ihtiyacı kabul etmeleri 
beklenmektedir.

Şirketin Sorumlulukları

• Tüm süreçle ilgilenecek bir program sorumlusu 
ve üst yönetimden bir yöneticiyi sponsor olarak 
atamak,

• Şirket içinde ilgili departmanlar ve yöneticilerle 
girişim konusunda eğitim düzenlemek,

•  Şirket içinde çalıştaylar düzenleyerek kendi ihtiyaç 
alanları tespit etmek,

• Girişimlerin fikri mülkiyetlerini korumak üzere 
gizlilik anlaşmasını imzalamak,

• POC çalışmasında ihtiyaç duyulacak kaynakları 
(veri, bilgi, teknoloji, bütçe, vs.) sağlamak,

• POC süreci boyunca hem girişimi hem de ilgili 
departmanları yakından takip etmek, süreci 
hızlandırmak,

• Destek departmanlarıyla çalışarak kurum ve 
girişimini destekleyen iç süreçlerini geliştirmek.

 

Girişimin Sorumlulukları

• Şirketlerle iş birliği konusunda düzenlenen 
eğitimlere katılmak,

• Şirketin fikri mülkiyetlerini korumak üzere gizlilik 
anlaşması imzalamak,

• POC sürecinde gerekli kaynakları (personel, 
zaman vs.) ayırmak,

• Düzenli ortak mentorluk ve takip toplantılara 
katılmak.

 

Merkezin Sorumlulukları

• “Kurum-Girişim İş birliği” eğitimi vermek,

• Şirketlerin ve girişimlerin başvuru sürecini takip 
etmek ve başvuruları değerlendirmek,

• Şirketlere ve girişimlere mentorluk vermek ve tüm 
süreçte yol göstermek,

• Hem şirket hem de girişimle uygun bir POC 
tasarımı hazırlamak, POC başında karar verilen 
performans ve başarı göstergelerini takip etmek.

 

Süreç ve Süreler

Program devamlı olarak başvuru kabul edecektir. POC 
ve potansiyelinin zorluk derecesine göre program 
sürelerinde farklılıklar beklenmektedir.

• Başvuru Dönemi: Daimi olarak açık, her başvuru 
ayrıca değerlendirilir

• Başlangıç Oryantasyonu ve Eğitimi: 2 gün

• İnovasyon İhtiyaç Alanları Tespiti: 1 ay

• Girişim Başvurusu: Girişim başvurusu 1 ay, kısa 
değerlendirme 1 hafta

• Girişimle Eşleşme: 2-3 hafta

• POC Süreci: 1 - 3 ay

• POC Değerlendirmesi: 1 hafta

• İşbirliği Modeli ve Anlaşma Tasarımı: 1-2 ay
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İzleme ve Değerlendirme
Programın kritik başarı ölçütü, katılan şirketler ve 
girişimler arasında kurulan kazan-kazan temelli 
sayısıdır. Paydaş özelinde ise bu işbirliklerinin 
faydaları aşağıdaki şekilde olacaktır;

• Şirketler: Finansal getiri, finans veya kaynak 
tasarrufu, müşteri odaklı yaklaşım, rekabet 
avantajı, girişimci ve çevik kültür, yeni iş kolları

• Girişimler: Yeni uygulama/ ürün/ hizmet/ müşteri/
kanal ve/ veya yeni ciro, pazar bilgisi, deneyim

Programın genel değerlendirmesi için programın 
uygulandığı süre boyunca aşağıdaki metrikler takip 
edilecektir:

• Programa katılan toplam şirket sayısı

• Programa katılan toplam girişim sayısı, özellikle 
İzmir dışından programa katılan girişim oranı

• Eğitimlerin katılımcı sayısı (şirketlerden ve 
girişimlerden)

• Program kapsamında toplam gerçekleşen POC 
önerisi sayısı ve olumlu sonuçlanan POC oranı

• Şirketler içinde yeni geliştirilen inovasyonu 
hızlandıran iç süreçleri sayısı

• Son olarak, program başlangıcında ve sonunda 
İnovasyon Olgunluk Değerlendirmesi yapılarak 
programda gerçekleşen davranış değişiklikleri 
ölçülecektir.
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Hedef Kitle

Ar-Ge, inovasyon (‘yenilik’) faaliyetleri yürüten ve/veya 
katma değerli yeni ürün-servis geliştiren/geliştirmek 
isteyen, Yenilik Merkezi’nin belirlediği öncelikli 
sektörlerde İzmir ve çevresinde kurulu KOBİ’ler 
programa dâhil edilecektir.

Tanım

Pek çok küçük ve orta büyüklükte işletmenin 
inovasyon kavramına ilgisi bulunmaktadır; hatta çoğu 
firmanın inovasyonu iş hatlarında ve süreçlerinde 
uygulama isteği vardır. Ancak firmaların pek azı bunu 
etkili, tekrarlanabilir ve başarılı bir şekilde yapmayı 
başarabilecek niteliktedir.

İnovasyon Yol Haritası Programı kapsamında, seçilmiş 
KOBİ’lerin, yenilikçilik alanında temel eğitimlerden 
geçirildikten sonra eşleştirildikleri mentor ile önemli bir 
gelişim süreci geçirip tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir 
inovasyon döngüsü başlatmaları beklenmektedir.

 

Bu amaçla programın ana hatları hedefleri şu şekilde 
kurgulanmıştır:

• Şirketlerde inovasyon farkındalığını arttırmak

• Şirketlere başarılı olmuş inovasyon örneklerini 
göstermek

• Şirketlerdeki inovasyon eksikliklerini tespit etmek

• Şirketlere bu eksikliklerini gidermeye yönelik 
boşlukların doldurulması yönünde destekler 
sağlamak

• Şirketlere inovasyon araçları konusunda 
uygulamalar yaptırmak

• Şirketlerin kendini tamamlayıcı ürünleri bulunan 
şirketlerle inovatif ürünler geliştirmesini teşvik 
etmek

Program dahilinde firmaların mevcut iş hatlarında 
inovatif adım atabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 
sağlayacak olan bir dizi yetkinlik eğitimi verilecek, 
atölye çalışmaları yapılacak ve mentorluk desteği 
sağlanacaktır. Bu sürecin sonucunda firmaların 
seçilmiş çalışanlarının inovatif becerilerinin gelişmiş 
olması hedeflenmektedir.

Şirketlerin diğer şirketler ile bir araya gelmesi 
sağlanarak eşleştirme etkinliği yapılarak yetkinliklerini 
birleştirip yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaları 
sağlanacaktır.

Alınan temel yetkinlik eğitimlerinin sonrasında şirketin 
yenilikçi ürün açığı, yeni ürün geliştirmekte zayıf 
olduğu alanlar, karşılaştığı sorunlar ya da gerçek 
bir iş ihtiyacını çözmeye ilişkin inovasyona ilişkin 
uygulamalarla şirketin inovatif bir değişime geçmesi 
planlanmıştır.

Mentorluk sürecindeki faaliyetlerin temel odağı 
ise, yenilikçiliğin firma kültürüne yerleşmesine 
destek olmak ve firmanın yenilik sürecinin sonunda 
ticarileştirme başarılana kadar motivasyonunu ve 
isteğini korumasına yardımcı olmaktır.

 

Başvuru Süreci

Program çağrı usulü açılacak olup, yılda bir veya iki 
dönem yürütülecek iki aşamalı programa her dönem 
ortalama 15 KOBİ kabul edilecektir. Çağrı usulünün 
yanı sıra, Yenilik Merkezi (‘Merkez’) ağında olan,

Merkez personelinin farklı programlar ve etkinlikler 
kapsamında tanıdığı ve İnovasyon Yol Haritası 
Programına yönlendirilebilecek nitelikteki firmalar özel 
davetle programa alınabilecektir.

Programa katılım için aranacak temel şart KOBİ’nin 
halihazırda Ar-Ge, yenilik faaliyetleri yürütmesi ve/
veya katma değerli yeni ürün-servis geliştirmesi veya 
bu yönde gerekli istek ve kapasitesinin bulunması 
ve Yenilik Merkezi’nin belirlediği öncelikli sektörlerde 
olmasıdır.

KOBİ’ler için İnovasyon Yol Haritası Programı
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Program başvuru formunda şu gibi hususlar yer 
alacaktır.

• Firma hakkında kısa bilgi

• Mevcut faaliyetleri, pazar ve müşterileri

• Çalışan profili

• Şu ana kadar Ar-Ge ve/veya yenilikçilik 
kapsamında yürüttüğü çalışmalar, projeler,

• (Varsa) mevcut Ar-Ge/yenilik birimleri

• (Varsa) yenilikçi ürün ve hizmetleri hakkında bilgi

• (Varsa) yararlanılan kamusal destekler

• (Varsa) sahip olduğu fikri sınai mülkiyet hakları

• Yenilikçilik alanında yapmak isteği çalışmalar, 
temel motivasyon

ve ihtiyaçları, vb. gibi bilgiler toplanacaktır.

Başvuru formu üzerinden yapılacak ön eleme 
sonrasında firma ile yüz yüze görüşmeler yapılacak 
ve ilk elemeyi geçen firmalara İnovasyon Olgunluk 
Değerlendirmesi ilk aşaması uygulanarak mevcut 
seviyesi ve programdan faydalanabilmesine yönelik 
kapasitesi değerlendirilecektir. Programa katılacak 
KOBİ’lerin seçimi Yenilik Merkezi yöneticileri ve davet 
edilecek diğer ilgili paydaşlar tarafından oluşturulan 
3 ila 5 kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından 
yapılacak, programa katılmaya hak kazanacak 
firmalar belirlenecek ve Yenilik Merkezi portalında ilan 
edilecektir.

 

Gerekli Belgeler

Programa katılan firmalar ile Merkez arasında, firmanın 
programın eğitim ve uygulama sürecine düzenli 
katılımının taahhüdünü içeren ve iş birliği çerçevesini 
belirleyen protokol imzalanacaktır. Bu protokolde yer 
alacak temel hususlar şunlar olacaktır:

• Protokolün taraf ları

• Sunulacak programın içeriği ve süresi (programın 
2. aşamaya geçiş koşulları ve şartları dahil)

• Programın bedeli ve ödeme koşulları

• Firma adına programa katılım sağlayacak uygun 
nitelikte kurucu ve/ veya profesyonel firma 
temsilcisinin belirlenmesi (1 veya 2 kişi)

• Firma temsilcilerinin program kapsamındaki eğitim, 
mentorluk gibi süreçlere katılım ve katkı verme 
zorunluluğu

• Karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmemesi 
durumunda protokolün feshi ve programın 
sonlandırılması hususları

• Gizlilik hususları

• Diğer sorumluluk ve beklentiler

Programa katılan mentorlar ile Merkez arasında da 
program sürecindeki görüşmelere ilişkin koşulları 
ve ücretleri içeren sözleşmeler imzalanacaktır.  
(Şirketlerin Danışman ve Mentorlarla Eşleştirilmesi)
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Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu
Programa çağrı ve davet usulüyle başvuran, katılımı 
uygun görülen, gerekli zaman ve katkıyı vereceği 
protokol ile netleşen KOBİ’ler, detaylı «İnovasyon 
Olgunluk Değerlendirmesine» tabi tutulacak, Merkez 
uzmanlarınca yüzyüze görüşme (1 ila 2 saat sürecek) 
ile Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme olgunluğu 
açısından değerlendirilecektir.

Seçilen KOBİ’lere en uygun eğitmen ve mentorların 
belirlenerek programın sonraki aşamalarına 
geçilecektir.

Yaklaşık 6 ay sürecek programın genel işleyişi şu 
şekilde olacaktır:

 

Genel İşleyiş

• Yılda 2 dönem yürütülecek, genel eğitim ve birebir 
mentorluk paketlerinden oluşan 2 aşamalı bir 
program olacaktır.

• Katılımcı KOBİ Sayısı:

• 1. Aşama (Eğitim): KOBİ’lerden protokolde 
belirlenmiş şirket temsilcilerinden oluşan 15 
KOBİ katılımcısına eğitim verilecektir. Bu şekilde 
eğitim programına yılda toplam 30 KOBİ katılımı 
sağlanacaktır.

• 2. Aşama (Mentorluk): 1. Aşamaya katılan 
KOBİ’ler arasından her bir dönemde eğitimlere 
katılım oranı, yenilikçi ürün geliştirme isteği ve 
kapasite değerlendirmelerine göre seçilecek 
10-15 KOBİ programın mentor desteği ile odaklı 
yenilikçilik artırma faaliyetlerine geçecektir.

Bu şekilde yılda toplam 20-30 KOBİ inovasyon mentor 
desteği alacaktır.

Program Süresi

• 1. Aşama (Eğitim): Haftada 6 saatten toplam 24 
saat sürecek 1 aylık bir eğitim verilecektir.

• 2. Aşama (Mentorluk): Bu aşamaya katılmak 
üzere seçilen KOBİ’ler, kendi iş konularına ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak eşleştirildikleri mentorla 
yapılacak toplam 6 ila 8 mentor görüşmesi 
içerecek 2 aylık yenilikçi ürün/servis/iş modeli 
geliştirme odaklı mentorluk desteği alacaklardır. 
KOBİ için zamanın etkili ve verimli kullanılması 

hedeflenerek mentor görüşmelerinin her biri 
maksimum 90 dakika ile sınırlandırılmıştır.

Uygulama Yöntemi:

1. Eğitim Süreci

• Eğitime Katılım Profili: KOBİ’lerin kurucuları 
ve Ar-Ge, İnovasyon, Ürün Geliştirme ve Satış 
gibi birimlerinden kritik rollerdeki beyaz yakalı 
çalışanlar

• Eğitim İçeriği: 1 aylık süreçte toplam 24 saat 
eğitim, sınıf ortamında genel eğitimler şeklinde 
düzenlenecektir. Eğitimlerin temel amacı, 
KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik süreçleri ile ilgili 
farkındalık, beceri ve kapasitesini geliştirmektir.

Eğitim programında, programa katılan firmaların 
temsilcileri, Yenilik Merkezi ağından belirlenecek 
uzman eğitmenler eşliğinde, aşağıda belirtilen konu 
başlıklarında yoğunlaştırılmış bir eğitime alınacaktır.

• Yenilik Fikir/ Ürün Geliştirme Süreci

• Fikir Doğrulama

• Müşteri ve Pazar Doğrulama

• Ürün Geliştirme

• İş Modelini Oluşturma

• İş Planını Oluşturma

• Sunum ve Satış Teknikleri

Eğitim süreci, KOBİ’ler arasında bir etkileşim ve 
oryantasyon rolü de oynayacaktır. Programın genel 
işleyişi ve 2 aşaması hakkında Yenilik Merkezi 
uzmanlarınca bilgi verilecek ve firmalardan bu 
süreçteki beklentiler bir kez daha netleştirilmiş 
olacaktır.

 

2. Mentorluk Süreci

KOBİ için atanan mentorlar 1 ay süresince, yenilikçi 
ürün, hizmet ve iş modeli odaklı mentorluk desteği 
vereceklerdir. Firma mentor eşliğinde bir yenilikçilik 
yol haritası ve aksiyon planı oluşturacaktır. Spesifik 
yenilikçilik projeleri özelinde uygulama yapılması 
özendirilecektir.

Firmaya, program kapsamında öncelikle, Yenilik 
Merkezi havuzundan bir genel Yenilik Mentoru 
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atanacak, ticarileşecek ürünün durumu ve gelişim 
ihtiyacı doğrultusunda bir tane de Sektörel 
Uzmanlığı Olan Mentor atanabilecektir. Firma, 
mentor(lar) ile ortalama 90 dakika sürecek 8 seans 
gerçekleştirecektir.

Yine bu süreçte tespit edilecek özel uzmanlık ihtiyacı 
oluşması durumunda, Yenilik Merkezi havuzunda 
yer alan diğer mentor ve danışmanlarla eşleştirme 
yapılabilecektir.

Mentor ve Danışman atama ve takip süreçlerinde 
yenilik merkezi tarafından belirlenen yöntemler 
kullanılacaktır

 

3. Takip Süreci

KOBİ’nin ihtiyacı doğrultusunda mentorluk sürecinin 
sonrasında öncelikle aşağıda belirtilen kapsamda 
devam ve takip destekleri ile ek mentorluk 
sağlanacaktır. Söz konusu ek mentorluk KOBİ’nin 
program sürecinde takibini yapan mentorlar tarafından 
yürütülecek olmakla birlikte özel uzmanlık gereken 
durumlarda Merkez havuzundaki uygun mentor ve 
danışmanlarla eşleştirme yapılacaktır.

• Ölçeklenme (Scale up)

• Erişim (Connecting) Yatırım (Investment)

4. Diğer Destekler

• Eşleştirme desteği: KOBİ’ye bu süreçte ihtiyaç 
duyduğu yatırımcılar, müşteri olabilecek kurumsal 
ortaklar, kamu kuruluşları, teknoloji tedarikçisi 
olabilecek start uplar, diğer stratejik ortaklara 
yönlendirme ve bir araya getirme desteği 
sağlanacaktır.

• Havuz hizmetler: Merkez bünyesinde özel 
anlaşmalarla erişim sağlanacak hukuki, mali 
ve FSMH danışmanları yoluyla ihtiyaç halinde 
KOBİ’ye ek destekler sağlanacaktır.

 

İzleme ve Değerlendirme
Her program sonrası katılımcılara kısa bir 
değerlendirme anketi iletilecektir. Bu yolla hem 
eğitmenler mentorlar hem de içerik değerlendirilecek, 
elde edilen sonuçlar programın iyileştirmesi için 

kullanılacaktır. Temel başarı kriterleri arasında eğitmen 
ve mentor performansı, sürenin yeterliliği, içerik ve 
yöntemlerin etkinliği sorgulanacaktır.

Mentorlar program sırasında KOBİ’ler ile yaptıkları her 
bir görüşme sonrasında şirketin yenilikçilik alanındaki 
gelişim ve değişiminin ölçümünü yapmalarına 
yardımcı olacak kısa bir çevrimiçi değerlendirme formu 
dolduracaklardır. 

Ayrıca mentorluk sürecinin bitişini takip eden 
ilk haftada hem mentordan hem de KOBİ 
yetkililerinden karşılıklı değerlendirme alınacaktır. 
Bu değerlendirmelerden mentor-KOBİ eşleştirme 
süreçlerinin iyileştirilmesi, inovasyon programından 
şirketlerin yararlanma yüzdesinin artırılması ve 
programın genel akışının iyileştirilmesi konularında 
yararlanılacaktır. KOBİ’lerden alınacak mentor 
değerlendirme anketi sonuçlarına göre mentorların 
performansı izlenecektir.

 

Program boyunca

• Seçilip / davet edilen KOBİ sayısı,

• Davet edilen şirketlerden eğitime ve programa 
katılan şirket sayısı,

• Her bir eğitim katılımcı sayısı

• Mentor destekli 2. aşama programa katılan 
şirket sayısı metrikleri toplanarak programın 
farklı aşamalarında süreç iyileştirme fırsatları 
belirlenerek iyileştirme yapılacaktır.

Programın tamamlanması sonrasında, mentor 
ve KOBİ tarafından yenilikçi proje gerçekleştirme 
performans değerlendirmesi ve sonuç raporlanmasıyla, 
desteklenen yenilikçi projenin KOBİ tarafından ticari 
değer sonucunun zamanlaması tespit edilecektir. 
Uygun KOBİ’ler Yenilik Merkezi’nin yürüttüğü bir 
diğer program olan Ticarileştirme Programı’na 
yönlendirilecektir.

Her bir KOBİ kendi iç yenilikçilik uygulamalarının 
ticari değer yaratmasının beklendiği dönemde 
Merkez tarafından aranacak ve yenilikçiliğin etkileri 
ölçülecektir. Bu ölçüm sonuçları tüm programın 
etkinliğinin ölçümünde önemli bir kritik adım olarak, 
her 6 ayda bir Yenilik Merkezi üst kurullarında 
değerlendirilecektir.
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Hedef Kitle
Büyüme odaklı hızlandırma programı, ürün-pazar 
uyumunu yakalamış, internet tabanlı büyümeye uygun 
teknoloji girişimleri için sunulacaktır. Başvurularda 
teknoloji girişimi veya ürün-pazar uyumu yakalamış 
girişim yoğunluğu istenen düzeyde değilse, doğrudan 
teknoloji girişimi tanımlaması yapılamayan fakat 
önemli ölçüde yenilik ve büyüme potansiyeli içeren 
veya ürünü hazır diğer girişimler de programa dahil 
edilecektir.

 

Tanım
Hızlandırma programı, büyüme potansiyeline ve 
motivasyonuna sahip girişimlerin bu süreci gerekli 
bilgi, deneyim ve networke erişmesini sağlayarak 
hızlandırmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında 
girişimlerin mevcut veya en kolay erişebildikleri 
kaynaklarını kullanarak en hızlı ve sağlıklı şekilde 
büyümelerine odaklanılacaktır.

Girişimler sahip oldukları veya geliştirmekte oldukları 
(uygulanabilir asgari ürün-‘mvp-minimum viable 
product’ aşamasına ulaşmış) teknolojik/yenilikçi 
ürünü en hızlı şekilde piyasaya sunma veya mevcut 
koşullarda en hızlı şekilde büyütmeye yönelik pratik 
deneyimleri kazanacaktır. Bu sayede kaynaklar 
en etkin şekilde kullanılarak girişimlerin piyasaya 
penetrasyonu kolaylaşacaktır.

 

Başvuru Süreci
Çağrı usulü açılacak Programa başvurular, Merkez 
portalı üzerinden online olarak doldurulacak başvuru 
formu ile yapılır.

Online başvurular üzerinden ilk değerlendirme yapılır. 
Kısa listeye kalan adaylar ile yüz yüze görüşme yapılır.

Sonuçlar Yenilik merkezinin web sitesinde herkese 
açık olarak yayınlanır.

Her dönemde minimum 10, maksimum 20 girişim, 
Büyüme Hızlandırıcısı Programı’ndan yararlanacaktır. 
Yenilik Merkezi, söz konusu programın yürütme 
sürecinde, İzmir Ticaret Odası Girişimcilik Merkezi 
ile koordineli çalışacak olup, Girişimcilik Merkezi’nin 
belirli bir aşamaya getirdiği ve Yenilik Merkezi’ne 
yönlendirdiği büyüme aşamasındaki girişimler öncelikli 
adaylar olacaktır.

Program her sene 1 veya 2 dönem olarak tekrar 
edecektir.

Programa katılacak girişimciler, ürün- pazar uyumunu 
yakalamış, internet tabanlı büyümeye uygun teknoloji 
girişimleri arasından aşağıdaki kriterlere göre 
seçilecektir.

• Şirketin Mevcut Durumu

• Girişim Sürecine Adanmışlığı

• Zaman/ İlerleyiş ve Tecrübe Dengesi

• Yetkinlik Yeterliliği

• Program Motivasyonu

• Şirketin Büyüme Potansiyeli

• Hedef Pazar Büyüklüğü

• Ürün-Hizmet-İş Modeli

• Yönlendirmeye Açıklığı (Coachability)

• Esnekliği

Girişimlerin seçimi, İzmir Yenilik Merkezi yöneticileri 
ve diğer ilgili paydaşlar tarafından oluşturulan en az 5 
kişilik icra odaklı bir Değerlendirme Kurulu tarafından 
yapılacaktır. Kurul, Merkez Yöneticisi, Merkez Uzmanı 
ve dışarıdan belirlenecek 3 uzmandan oluşacaktır. 
Danışman ve mentor havuzundan uygunluk ve 
müsaitliğe göre kurul üyesi seçimi yapılacaktır. Kurul 
üyeleri girişimcilik alanında teorik ve pratik tecrübeye 
sahip kişilerden oluşacaktır.

Uzmanlar her başvuru döneminde değerlendirme 
süreci için 3 gün zaman ayıracaklardır.

 

Büyüme Hızlandırıcısı
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Gerekli Belgeler
Programa katılan tüm girişimciler ve hizmet verenlerle 
protokol ve hizmet sözleşmeleri imzalanacaktır.

Girişimcilerle, program sürecindeki karşılıklı 
yükümlülüklerin belirleneceği protokolde şu temel 
hususlar şunlar olacaktır:

• Protokolün tarafları

• Sunulacak programın içeriği ve süresi

• Programın bedeli ve ödeme koşulları

• Girişim adına programa katılım sağlayacak 
kurucu ve/veya profesyonel firma temsilcisinin 
belirlenmesi (1 veya 2 kişi)

• Firma temsilcilerinin program kapsamındaki eğitim, 
mentorluk gibi süreçlere katılım ve katkı verme 
zorunluluğu

• Karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmemesi 
durumunda protokolün feshi ve programın 
sonlandırılması hususları

• Gizlilik hususları

• Diğer sorumluluk ve beklentiler

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu
Yaklaşık 6 ay sürecek programın aşamaları aşağıdaki 
şekilde planlanmıştır:

• Başvuru Dönemi (10 hafta): Başvuru (8 hafta) > 
Ön Değerlendirme (1 Hafta) > Yüz Yüze Görüşme 
(1 Hafta)

• Program Dönemi (12 hafta): Eğitim Kampı 
(‘Bootcamp’) > Haftalık Mentorluklar (İhtiyaçlara 
Göre İş Geliştirme ve Tematik)

• Program Sonrası Dönem: Periyodik Mezun 
Buluşması - Yeni Girişimlere Mezun Mentorluğu - 
Mezun Özel Etkinlikleri vb.

Programın içeriği ve derinliği seçilen girişimci grubunun 
özelliklerine göre detaylandırılacaktır. Eğitim Kampı 
(‘Bootcamp’) katılan tüm girişimciler için standart 
formatta sunulacak olup, sonraki başlıklar girişimcilerin 
ihtiyaçlarına göre farklı miktar ve derinlikte birebir 
mentorluklar ile sunulacaktır.

Eğitim Kampı:

Eğitim kampı kapsamında, programa katılan 
girişimciler, Yenilik Merkezi ağından belirlenecek 
uzman eğitmenler eşliğinde, aşağıda belirtilen konu 
başlıklarında yoğunlaştırılmış bir eğitime alınacaktır. 
1 veya 2 gün sürecek konu bazlı eğitimler sonrası, 
aynı konularda uygulama aşamasına geçilecektir. Bu 
döngü (eğitim+uygulama) 12 haftaya yayılacak şekilde 
planlanmıştır.

Eğitim süreci, girişimciler arasında bir etkileşim ve 
oryantasyon rolü de oynayacaktır. Programın genel 
işleyişi ve mentorluk aşaması hakkında Yenilik 
Merkezi uzmanlarınca bilgi verilecek ve girişimcilerden 
bu süreçteki beklentiler bir kez daha netleştirilmiş 
olacaktır.
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Mentorluk Süreci:

Büyüme odaklı mentorluk sürecinde, Yenilik Merkezi 
mentor ağından belirlenecek uygun mentorlarla 
eşleştirme yapılacak, mentorlar aşağıdaki başlıklarda 
belirtilen konular kapsamında girişimcinin kapasitesini 
geliştirecek, girişimci ile birlikte somut aksiyon planları 
oluşturarak süreci birebir takip edecektir. Girişimciler, 
mentor(lar) ile her hafta en az ortalama 90 dakika 
sürecek 1 seans gerçekleştirecektir.

Yine bu süreçte tespit edilecek özel uzmanlık ihtiyacı 
oluşması durumunda, Yenilik Merkezi havuzunda 
yer alan diğer mentor ve danışmanlarla eşleştirme 
yapılabilecektir. Mentor ve Danışman atama ve takip 
süreçlerinde, merkez tarafından belirlenen  temel 
yöntemler uygulanacaktır.

 

Büyüme Hızlandırıcısı Programı kapsamındaki eğitim 
ve mentorluklar aşağıda belirtilen başlıklarda olacaktır:

Acemi Eğitimi (Vizyon, büyüme kafa-yapısı, yatırım/
kendi kaynaklarınla büyüme)

• Şirketlerin büyüme hedefleri ile paralel 
ilerleyebilmesi için sahip olması gereken bakış 
açısı ve şirketin bu bakışa uygun hale getirilmesine 
yönelik aksiyonlar belirlenecektir.

• Oluşturulan vizyon çerçevesinde şirketlerin birim 
ekonomileri incelenecek ve bu temel üzerine 
hedeflenen büyüme için ihtiyaç duyulan kaynaklar 
belirlenecektir.

Büyüme Stratejisi Tasarımı

• İlk eğitim sonrası belirlenmiş olan kaynaklara 
en hızlı şekilde erişmek için gerekli stratejiler 
geliştirilerek somut hedefler belirlenecektir.

• Hedef kitle personası net olarak tarif edilecek ve 
sunulan ürün, değer teklifi ve fiyatlandırma gözden 
geçirilerek revize edilecektir.

Pazarlama Kanalı Tasarımı

• Belirlenen büyüme stratejisi tasarımı kapsamında 
hangi kanalların daha etkin olacağına karar 
verilecek ve bu kanala özel (SEO, Google, 
Facebook, Twitter, Linkedin, email vb.) reklam 
stratejisi geliştirilecektir.

• Seçilen kanallara yönelik olarak satış tüneli 
tasarımları yapılacaktır. Bu tasarıma göre gerekli 
analitik araçlar kullanarak pazarlama kaynakları 
optimize edilecektir.

Büyüme Desteği

• Büyüme hedeflerine ulaşmak için maliyeti uygun 
ve etkisi yüksek alternatif yöntemler ve araçlar 
konusunda şirketler bilgilendirilecektir.

• Şirketin büyümeyi maksimize etmeye yarayan 
bu yöntemleri denemesi, kendine has yöntemleri 
geliştirmesi ve bunu sürekli hale getirmesi 
sağlanacaktır.

 

Müşteri Başarısı

• Mevcut müşterilerin kalması, yeni müşterilerin 
elde edilmesi ve elde edilen karın/büyümenin 
güçlendirilmesi hedeflenecektir.

• Müşterilerin hizmetlerden faydalanırken geçtiği tüm 
süreç (web sitesi, ödeme, müşteri temsilcisi, sorun 
çözümü vb.) memnuniyeti maksimize edecek 
şekilde güncellenecektir.

• Müşterilerin aldıkları hizmetten memnun kalması 
ve bunun yeni müşteri çekiminde kullanılması için 
somut adımlar belirlenecektir.
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Program Sonrası Dönem

Programdan mezun olan girişimlerin Merkez ağında 
kalmasına özel önem verilecek, program sonrasında 
katettikleri yol ve ek destek ihtiyaçları (danışmanlık, 
mentorluk, eşleştirme vb.) tespit edilmeye 
çalışılacaktır.

Mezunların Merkezle ve diğer ekosistem paydaşları 
ile etkileşimini yüksek tutmak için periyodik mezun 
buluşmaları ve mezun özel etkinlikleri organize 
edilecektir. Mezunlar yeni girişimlere mentor olarak 
atanarak deneyim aktarımı ve etkileşim sağlanacaktır. 
Ayrıca, merkezin rutin İş Birliği ve Etkileşim etkinlikleri 
kapsamında başarılı mezunların yeni girişimcilere 
ilham vereceği programlar organize edilecektir.

 

İzleme ve Değerlendirme
Programın sonunda yararlanıcı girişimcilere ve diğer 
program paydaşlarına memnuniyet anketi yapılacaktır. 
Bu anketler sonucunda alınan geribildirimler 
değerlendirilerek programın geliştirilmesi yönünde 
kullanılacaktır.

Ayrıca programın başında ve sonunda yapılacak 
İnovasyon Olgunluk Anketi ile somut ilerlemeler 
gözlenecektir.

Program başında girişimcilerin mevcut durumunu, 
beklentilerini ve hedeflerini belirttiği göstergeleri içeren 
formlar doldurulacaktır. Program sonunda girişimcilerin 
aynı formları güncellemesi istenerek programdan 
beklenenlerin karşılanıp karşılanmadığı ölçülecektir.

Girişimcilere sağlanan faydanın ölçülmesi, büyüme 
odaklı kafa yapısı ve uygulama bilgilerini hayata 
geçirmedeki başarısının ölçülmesi ile mümkün 
olacaktır.

Fakat gerçek ölçüm, programa katılan girişimlerin 2-3 
yıl vadede kat ettikleri aşamaların takibi ile olacaktır. 
Bu süre içerisinde yılda bir firma ziyaretleri yapılarak 
İnovasyon Olgunluk Anketi tekrarlanır ve program 
kapsamındaki büyüme hedeflerine (müşteri, satış vb.) 
erişim durumu gözlenir.
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Hedef Kitle
Ticarileşme programı, en az prototip aşamasında, 
Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, yenilikçi bir 
ürün veya hizmeti olan ve bunu etkin bir şekilde 
ticarileştirmek isteyen start-up ve KOBİ niteliğindeki 
firmalara yöneliktir.

 

Tanım
Ülkemizde, çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları 
yoluyla Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerinin artırılması 
ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler 
kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan 
başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar 
uzanan yenilikçi ve teknolojik ürün üretme sürecinin 
özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bu çerçevede, programın nihai amacı Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası 
düzeyde rekabetçi, katma değeri yüksek yeni ürünler 
ve markalar oluşturulmasına katkı vermektir.

Programın bazı alt hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

• Bölgedeki firmaların, belirli bir olgunluk seviyesine 
getirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerinin pazara 
başarılı bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak 
ihtiyaç duyacağı hizmet, destek ve kapasite 
geliştirme faaliyetlerini sağlayarak ticarileştirme 
sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması

• Teknoloji ticarileşmesinde sinerji oluşturmak için 
paydaşlar arası bağlantıların kurulması, ne odaklı 
ilişkilerin sağlanması, teknoloji ticarileştirme 
ekosistemi paydaşları için ulusal ve uluslararası 
ağların oluşturulması

• Ticarileştirme aşamasındaki finansal açığın yatırım 
ortaklıkları, destek mekanizmaları, müşteri ve 
stratejik ortaklara erişim gibi yollarla kapatılması 

yönünde destek verilmesi ve böylelikle yenilikçi 
ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmelerinin ve 
ekonomik değere dönüşmesinin sağlanması

• Ürün olgunluk seviyesini yükseltmek ve ticarileşme 
süreçlerini hızlandırmak için gerekli test, analiz, 
validasyon, ürün ve sektör spesifik ihtiyaç 
analizleri, pazar araştırmaları, tanı çalışmaları, 
kıyaslama ve diğer analitik çalışmaların 
desteklenmesi

• Yenilikçi ürünlerin ticarileştirme süreçlerinin 
müşteri bulma, pazara çıkış, satış ve pazarlama 
gibi aşamalarının desteklenmesi

 

Başvuru Süreci
Program çağrı usulü açılacak olup, yılda ortalama bir 
dönem yürütülmesi ve her dönem ortalama 10 firmanın 
programa kabul edilmesi planlanmaktadır. Her bir 
dönem yaklaşık 6 ila 8 ay sürecektir.

Çağrı usulünün yanı sıra, Yenilik Merkezi ağında olan, 
Merkez personelinin farklı programlar ve etkinlikler 
kapsamında tanıdığı ve Ticarileştirme Programına 
yönlendirilebilecek nitelikteki firmalar özel davetle 
programa alınacaktır. İZTO Girişimcilik Merkezi 
bünyesinde belirli aşamaya kadar desteklenen ve 
ticarileştirme sürecine geçebilecek nitelikteki girişimler 
de bu program için iyi bir aday olabilecektir.

Program, ürün bazlı yürütülecek olup, seçilen her 
firmanın belirli bir yenilikçi ürünü program kapsamında 
desteklenecektir. Programa katılım için başvuru 
aşamasında firma ve ürünlerinde aranacak temel 
şartlar şunlar olacaktır:

• Ürünün yenilikçi ve teknolojik özellikler taşıması

• Teknoloji Hazırlık Seviyesinin (TRL) en az 6 
olması (en az prototipinin hazır ve denenmiş 
olması)

• Bölgenin öncelikli sektörlerinden olması (enerji, 
biyoteknoloji, bilişim ve makine vb.)

• Ticarileşebilir/pazarda rekabet edebilir özellikler 
taşıması

Ticarileşme Programı
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Bu kapsamdaki değerlendirme, bir başvuru formu 
ve firma ile yapılacak yüz yüze görüşmeler ile 
tamamlanacaktır.

Başvuru formunda şu gibi hususlar yer alacaktır.

• Ürün hakkında kısa bilgi

• Ürünün yenilikçi yönü (Sektördeki mevcut 
sistemler/ ürünlere göre farkı/ artısı, teknik 
nitelikleri, maliyet avantajı, süre avantajı vs.)

• Ürünün mevcut teknoloji olgunluk seviyesi (TRL 
6-9)

• Şu ana kadar ürün kapsamında yapılan çalışmalar, 
yatırım miktarı, yararlanılan kaynaklar ile piyasaya 
sunmak için gerekli ek kaynak ihtiyacı

• (Varsa) Yararlanılan kamusal destekler

• Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) durumu ve 
ihtiyacı

• Sertifika, test durumu ve ihtiyacı

• Potansiyel pazar, rakip ürünler ve özellikleri

• Potansiyel/ mevcut müşteriler

Yapılan değerlendirme sonucu programa katılmaya 
hak kazanacak firmalar belirlenecektir.

Ticarileştirme programına katılacak firma ve ürünlerin 
seçimi Yenilik Merkezi yöneticileri ve davete dilecek 
diğer ilgili paydaşlar tarafından oluşturulan 3 ila 5 
kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. 
Kurul üyelerinin, girişimcilik, teknoloji ticarileştirme, 
teknoloji transferi, yenilikçi ürün satış, pazarlama ve iş 
geliştirme konularında tecrübeli kişilerden oluşmasına 
büyük önem verilecektir.

Teknik/teknolojik değerlendirme gerektiren konularda, 
kurul, bölge üniversitelerinden talep edilecek 
akademisyen ve/veya sektör uzmanı görüşlerine 
başvuracaktır.

Değerlendirmeler yukarıda belirtilen kriterler (ürünün 
yenilikçi ve teknolojik özellikleri, teknoloji hazırlık 
seviyesinin uygunluğu, öncelikli sektörlerden olması, 
ticarileşebilir/pazarda rekabet edebilir özellikler 
taşıması) ışığında yapılacak olup, başvuranlar 
arasında Kurul kararıyla en öne çıkan 10 firma 
belirlenecek ve Yenilik Merkezi portalında ilan 
edilecektir.
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Gerekli Belgeler
Firmaların ticarileştirme desteği alabilmesi için 
sürece aktif katılımları ve öz kaynak kullanımlarına 
ilişkin taahhüt alınacaktır. Bu kapsamda, program 
sürecindeki karşılıklı yükümlülüklerin belirleneceği bir 
protokol imzalanacaktır.

Bu protokolde yer alacak temel hususlar şunlar 
olacaktır:

• Protokolün tarafları (Yenilik Merkezi ve hizmeti 
alacak Firma)

• Sunulacak programın içeriği ve süresi

• Programın bedeli ve ödeme koşulları

• Firma adına programa katılım sağlayacak uygun 
nitelikte kurucu ve/ veya profesyonel firma 
temsilcisinin belirlenmesi (1 veya 2 kişi)

• Firma temsilcilerinin program kapsamındaki eğitim, 
mentorluk gibi süreçlere katılım ve katkı verme 
zorunluluğu

• Karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmemesi 
durumunda protokolün feshi ve programın 
sonlandırılması hususları

• Gizlilik hususları

• Diğer sorumluluk ve beklentiler

 

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu
Yaklaşık 6 ila 8 ay sürecek program, Merkez personeli 
yönetiminde, Merkezin ağında yer alan uygun eğitmen, 
mentor ve danışmanların ile sunulacaktır.

Tüm özelleşmiş programlar da olduğu gibi 
Ticarileştirme Programı da Merkez Uzmanları 
yönetiminde, dış eğitmen, mentor ve danışman desteği 
ile yürütülecektir.

Yukarıdaki bölümde belirtilen başvuru ve 
değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan ve 
protokol imzalanan firmalar, ilerleyen sayfalarda 
detayları verilen programa devam edebilecektir. 
Programın temel adımları yanda özetlenmiştir:
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Program, ürün bazlı 
yürütülür ve seçilen her 
firmanın belirli bir yenilikçi 
ürünü program kapsamda 
desteklenir.

Programa Katılacak 
Firmaların ve 
Ürünlerinin Tespit 
Edilmesi

(1 ay)

Genel Ticarileşme 
Eğitimi / Bootcamp

(1-2 gün)

Firmaların teknoloji/ 
yenilik ticarileşme için 
gerekli olan farkındalık, 
beceri ve kapasitelerini 
geliştirmeye yönelik temel 
bazı eğitimleri içeren 
“bootcamp” düzenlenir. 

Takip Süreci 

 
(3-4 ay)

Firmalar düzenli olarak 
takip edilecek, yol 
haritasındaki adımların 
gerçekleşme durumu 
izlenecek ve gerekli 
destekler verilecektir.

Firmaya Özel 
Ticarileşme Yol Haritası 
Raporu Oluşturulması

(2 ay)

Bootcamp sonrası 
firmalara atanan mentor 
ve danışmanlar eşliğinde, 
firma ve ürün özelinde bir 
Ticarileşme Yol Haritası 
oluşturulur.

İş Geliştirme ve 
İşbirliği Desteği

(1 ay)

Her bir firma için belirli 
sayıda potansiyel müşteri, 
iş ortağı, yatırımcı gibi 
kritik paydaşla görüşme 
ayarlanacaktır.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası 
düzeyde rekabetçi, katma değeri yüksek yeni ürünler ile markalar 
oluşturması

Merkezin yapacağı eğitmen, mentorlar ve danışmanlar tarafından 
verilecektir. Yaklaşık 6-8 ay sürecek program kapsamında ortalama 
2 mentor / danışman atanacaktır.

Programın Amacı

Hizmet Modeli
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1. Programa Katılacak Firmaların ve Ürünlerinin 
Tespit Edilmesi

Ticari başarı ve çıktı odaklı bir yaklaşım sergilenecek, 
programa kabul edilecek firmalar ve yenilikçi ürünleri 
dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Destek 
verilecek firmalarla görüşmelerin yapılması, uygun 
olanların seçilerek portföyün oluşturulması büyük 
önem taşımaktadır.

Pilot program İzmir’den seçilecek 14 firmaya 
uygulanacaktır. Pilot programın ardından her dönem 
ortalama 10 firmaya hizmet verilecektir.

Program, ürün bazlı yürütülecek olup, seçilen her 
firmanın belirli bir yenilikçi ürünü program kapsamda 
desteklenecektir. Firma ve ürününde aranacak şartlar, 
başvuru ve değerlendirme süreci yukarıda Başvuru 
Süreci bölümünde anlatılmıştır.

 

2. Genel Ticarileştirme Eğitimi Kampı (‘Bootcamp’) 
(2 gün)

Programa katılacak uygun firma ve yenilikçi ürünün 
tespit edilmesi sonrasında, firmaların teknoloji/
yenilik ticarileşme için gerekli olan farkındalık, beceri 
ve kapasiteyi geliştirebilmesine yönelik temel bazı 
eğitimleri içeren 2 günlük bir eğitim kampı (“bootcamp”) 
düzenlenecektir.

Eğitim kampında, programa katılan firmaların 
temsilcileri, Yenilik Merkezi ağından belirlenecek 
uzman eğitmenler eşliğinde, aşağıda belirtilen konu 
başlıklarında yoğunlaştırılmış bir eğitime alınacaktır. 
Eğitim 2 gün boyunca yaklaşık 14 saat sürecektir. 
Programın devam eden adımlarına katılabilmek için 
söz konusu eğitim kampına katılım zorunludur.

Eğitim Kampı etkileşim ve oryantasyon rolü de 
oynayacak olup, Ticarileştirme Programının genel 
işleyişi hakkında Yenilik Merkezi uzmanlarınca bilgi 
verilecek ve firmalardan bu süreçteki beklentiler bir kez 
daha netleştirilmiş olacaktır.

Eğitim Kampında işlenecek temel konu başlıkları 
şunlar olacaktır:

• Yenilikçi ürün geliştirme süreci

• Teknoloji ve pazar olgunluk seviyeleri

• Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) bilgilendirmesi 
(patent, tasarım, lisanslama vb.)

• Yenilikçi ürün geliştirme ve pazara sunmaya 
yönelik ilgili kamusal destekler (TÜBITAK, 
KOSGEB, Ticaret Bakanlığı gibi)

• Test/Sertifikasyon süreçleri

• Pazar/Müşteri araştırması ve doğrulaması 
yöntemleri

• Farklı ticarileştirme yöntemleri (lisans, devir, ortak 
geliştirme, spinoff, vb.)

• Yenilikçi pazarlama teknikleri,

• Müşteri görüşme ve sunum teknikleri

• Dış ticaret, uluslararasılaşma, vb.

 

3. Firmaya Özel Ticarileştirme Yol Haritası Raporu 
Oluşturulması (2 ay)

Eğitim sonrası firmalara atanan mentor ve/veya 
danışmanlar eşliğinde, firma ve ürün özelinde 
bir ticarileştirme yol haritası oluşturulacaktır. 
Pilot uygulama aşamasında sağlanacak bütçeye 
bağlı olarak, firmalar, yol haritasında tanımlanan 
bazı adımların gerçekleştirilmesi sürecinde de 
desteklenecektir.

Firmaya, program kapsamında öncelikle, Yenilik 
Merkezi havuzundan bir genel Yenilik Mentoru 
atanacak, ticarileşecek ürünün durumu ve gelişim 
ihtiyacı doğrultusunda bir tane de Sektörel Uzmanlığı 
Olan Mentor atanabilecektir. Firma, mentor(lar) ile her 
hafta ortalama 2-4 saat görüşecek ve birlikte çalışma 
gerçekleştirecektir. (2 ay boyunca toplamda 16-32 
saat)

Yaklaşık 2 ay sürecek bu adımda, mentor(lar) özellikle 
söz konusu ürünün ticarileştirme yol haritasının 
oluşturulması odağında Firmaya destek verecektir.

Yine bu süreçte tespit edilecek özel uzmanlık ihtiyacı 
oluşması durumunda, Yenilik Merkezi havuzunda yer 
alan Danışmanlarla eşleştirme yapılabilecektir.

Mentor ve Danışman atama ve takip süreçlerinde, 
merkez tarafındanbelirtilen temel yöntemler 
uygulanacaktır.

Mentorlar eşliğinde hazırlanacak Ticarileştirme Yol 
Haritası raporu aşağıda sıralanan temel hususları 
içermektedir:
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Ürün Geliştirme/ İyileştirme Süreci İhtiyaçları:

Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği üzere, Programa, 
maliyetli ve uzun geliştirme süreci gerektiren çok düşük 
olgunluk seviyesindeki ürünler kabul edilmeyecektir. 
Başvuru aşamasında yapılacak analizlerle ürünün 
Teknoloji/ Pazar Hazırlık Seviyesi tespit edilecek 
ve seviyesi 6 ila 9 arası yenilikçi ürünler programa 
alınacaktır.

Ürünün mevcut seviyesine göre Teknoloji/ Pazar 
Hazırlık Seviyesi (TRL) yükseltme ve pazar 
olgunluğuna erişim aşamasına gelene kadar ihtiyaç 
duyulabilecek gerekli adımlar, teknik/teknolojik 
ihtiyaçlar planlanacak ve bütçe kapsamında 
desteklenebilecektir. Özellikle olgunluk seviyesi düşük 
olan yenilikçi ürünlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
gereken önemli ihtiyaçlar olabilir. Bu kapsamda:

• Teknik analizler,

• Test/sertifikasyon,

• Prototip iyileştirme ve ürün validasyonu,

• Üniversite ve teknik uzmanlarla gibi çeşitli 
ihtiyaçlar oluşabilecektir.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Tesisi ve 
Yönetimine Yönelik İhtiyaçlar:

Yenilikçi ve teknolojik ürünlere FSMH tesisi kritik 
önem taşımaktadır. Ürünün ticarileştirilmesi ve pazara 
sokulması öncesinde gerekli korumaların alınması, 
taklitlerin önlemesi açısında zaruridir.

Ayrıca, bu tür hakların tesisi, lisanslama ve devir gibi 
farklı ticarileştirme yöntemlerine de imkân tanıyabilir. 
Patentli ürünlerin yatırım alma süreçlerinde firmaya 
önemli avantajlar sağladığı ve önemli bir değer kattığı 
bilinmektedir.

Bu nedenle, Merkez, ilgili FSMH danışmanı ile 
programa kabul edilen ürünün mevcut FSMH haklarını 
inceler, yoksa tesisine yönelik gerekli araştırmaları 
yaparak süreci tanımlar ve kaynakları ölçüsünde belli 
destekleri sağlayabilir.

Programa alınan tüm yenilikçi ürünler için gerekli 
olması durumunda patent/ FSMH Ön Araştırması 
Merkez tarafından sağlanır.

Yapılan ön araştırma sonrası FSMH yol haritası 
tanımlanır. FSMH türü (patent, endüstriyel ürün, 
tasarım vb.), patentleme imkânı görünüyorsa başvuru 
biçimi, ulusal ya da uluslararası koruma, hangi 
ülkelerde koruma sağlanması gerektiği gibi süreçler 
tanımlanır.

Merkez başvuru ve takip süreçlerinde, imkanları 
doğrultusunda firmayı destekler. Ayrıca, patent 
tescili ile ilgili mevcut kamusal destekler de (Tübitak 
patent destek programı gibi) incelenerek, firmaya bu 
doğrultuda yol gösterilecektir.

Pazar / Müşteri/ Rakip Analizleri

Ticarileştirme programına alınan yenilikçi ürünler 
için gerekli sektör analizlerinin yapılması, potansiyel 
pazarlar, müşteriler ve rakiplerin tanımlanması, 
ticarileştirme stratejilerinin belirlenmesinde büyük 
önem taşımaktadır.

Bu tür rapor ve analizler ürünün potansiyel pazarları, 
buralardaki rakipleri, temel müşterileri ve pazara 
çıkış stratejileri ile ilgili kritik bilgiler verecektir. Yenilik 
Merkezi, işletmelerin; araştırma, geliştirme, yenilik 
ve pazarlama çalışmalarında kullanmak üzere odak 
sektörlerin verisine ve sektörler arası pazar araştırması 
verisine erişmesini sağlayacak önemli bir altyapı 
sunmaktadır. Burada yer alan özellikle CBInsight gibi 
pazar araştırması rapor ve analizleri, Ticarileştirme 
Programına katılan firmaların kullanımına açılacak, 
Yenilik Merkezi uzmanları ve ilgili mentorlar eşliğinde, 
bu veri tabanları kullanılarak ticarileştirilmek istenen 
ürün özelinde analizler yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı gibi ilgili kamusal kurumların bu 
tür rapor ve analizlere erişim konusunda sağladığı 
destekler de irdelenecek ve firmaya bunlara erişim 
konusunda yol gösterilecektir.
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Pazara Çıkış ve Ticarileştirme Stratejilerinin 
Belirlenmesi

Ürünün geliştirme ihtiyaçları, sınai mülkiyet stratejileri, 
pazar validasyonu ve araştırma raporları gibi 
çalışmalar sonrasında uygun ticarileştirme yöntemi 
önerileri geliştirilecektir. Ticarileştirme yöntemleri 
arasında şu gibi farklı yöntemler ortaya çıkabilecektir:

• Sınai hakların tesisi, değerlemesi ve lisanslama 
yöntemleri ile ilgili kuruluşlara devri

• Ürünün doğrudan firma tarafından üretilip 
ticarileştirilmesi

• Ürünün stratejik iş ortakları ile birlikte üretilmesi ve 
hakların bölüşülmesi

• Firmanın söz konusu yenilikçi ürün için ayrı yeni 
bir şirket (‘spin-off’) kurması ve onun üzerinden 
ticarileştirmesi gibi.

Ticarileştirme yöntemi belirlendikten sonra buna 
uygun olarak temel pazarlama ve satış stratejileri 
ortaya konacaktır. Hedef pazar ve müşteri özellikleri, 
fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kanalları gibi hususlar 
irdelenecektir. Bu kapsamda firmadan belirli sayıda 
müşteri görüşmesi yapması istenecek, ürün-pazar 
doğrulaması yönünde çalışmalar teşvik edilecektir.

 

Finansal/ Ekonomik Fizibilite

Ticarileştirme yöntem ve süreçleri ile ilgili yol haritası 
netleştikten sonra yapılacak fizibilite çalışması 
ile ürünün piyasaya sunulması ve rekabetçi 
şekilde ticarileştirilebilmesi için gerekli finansman 
ihtiyaçları belirlenecek, tahmini gelir-gider tabloları 
oluşturulacaktır.

Raporda söz konusu finansman ihtiyacını karşılama 
yöntemleri ile ilgili öneriler oluşturulacaktır. Aşağıda 
yer alan konu başlıklarında öneriler verilecektir:

• Firma özkaynakları

• Kamusal destekler (TÜBİTAK patent desteği, 
KOSGEB endüstriyel uygulama desteği, Sanayi 
Bakanlığı yatırım teşviği, teknolojik ürün yatırım 
desteği, teknoloji odaklı sanayi hamlesi, Ticaret 
Bakanlığı uluslararasılaşma destekleri gibi)

• Yatırım alma (Risk Sermayesi Şirketleri, yatırım 
yapma arayışındaki büyük şirketler)

• Finans kuruluşları (Banka kredileri vb)

• Sanayici/büyük şirket iş ortakları, ortak üretim/
maliyet

 

4. İş Geliştirme ve İşbirliği Desteği (1 ay)

Ticarileştirme programına katılan firmalara, pilot 
uygulama aşamasındaki imkanlar dahilinde, iş 
geliştirme çalışmaları, iş birliği ağlarının oluşturulması, 
potansiyel paydaşlara erişim gibi konularda aktif 
destek sağlanacaktır.

Hazırlanan ticarileştirme yol haritası kapsamında 
yürütülecek bağlantı ve iş geliştirme desteği 
kapsamında, her bir firma için ortalama 5 potansiyel 
müşteri, iş ortağı, yatırımcı gibi kritik paydaşla görüşme 
ayarlanacaktır.

İmkanlar dahilinde bazı yurtiçi ve yurtdışı sektörel 
heyetler, fuar katılımları ve firma görüşme (‘B2B’) 
programları organize edilecektir. Bu tür iş geliştirme 
faaliyetlerine yönelik mevcut kamusal destekler de 
değerlendirilecek ve uygun yönlendirmeler yapılacaktır.

 

5. Takip Süreci (3-4 ay)

Programa katılan firmalar ilgili mentor ve Merkez 
personelleri tarafından düzenli olarak takip edilecek, 
yol haritasındaki adımların gerçekleşme durumu 
izlenecek ve gerekli destekler verilecektir.

Program kapsamındaki bu 3-4 aylık takip sürecinde, 
her 2 haftada bir Yenilik Merkezi Uzmanı ve/veya 
firma mentoru, firmayla kısa bir görüşme (yarım saat-
bir saat arası) gerçekleştirecektir. Bu görüşmede, 
Ticarileştirme Yol Haritası kapsamında belirlenmiş 
aksiyon adımlarının atılıp atılmadığı, ne durumda 
olduğu ve ek destek ihtiyacı olup olmadığı tespit 
edilecek ve Yenilik Merkezi Portalında program 
özelinde oluşturulmuş takip modülünde kayıt altına 
alınacaktır.

Ürünün gelişim durumu, pazara çıkış ve satış durumu, 
test/sertifikasyon ve FSMH gibi ihtiyaçlarına yönelik 
adımlar, müşteri, yatırımcı ve finansman durumu 
gibi yol haritasında irdelenen hususlar ve planlanan 
adımlar takip edilip portal üzerinden dokümante 
edilecektir.
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İzleme ve Değerlendirme
Ticarileştirme sürecinin nihai başarı ölçütü başarılı 
şekilde ticarileşen yüksek katma değerli ürün ve 
hizmetlerin sayısındaki artış ve bu yolla yenilikçi 
ürünlerin daha çabuk ekonomiye kazandırılması 
olacaktır.

Bu oldukça uzun ve meşakatli bir süreç olduğundan, 
6-8 aylık bir program sonucu nihai sonuca ulaşmak 
mümkün olamayabilir. Bu nedenle, Ticarileştirme 
Programı’nın temel başarı ölçütü; doğrudan bir 
ticarileştirme sonucu elde edilemese bile, programa 
katılan firmalarının en az yarısının program sonrasında 
yenilikçi ürünü ile ilgili somut bir gelişme kaydetmesi 
olarak belirlenmiştir. Ticarileştirme sürecinde bir iş 

ortağı veya potansiyel müşteri / yatırımcı temini, 
patent başvurusu yapılması, ürünün olgunluk (TRL) 
seviyesinde bir yükselme elde edilmesi, ilgili bir 
kamusal desteğe başvurulması gibi gelişmeler bu 
kapsamda değerlendirilecektir.

Program sınırlı sayıda firmaya uygulanacaktır. Bu 
yüzden, yukarıda program kapsamında belirtilen 
yoğun takip süreci sonrasında da periyodik firma 
takibi yapılacaktır. Program sonrası en az 3 ayda bir, 
ilgili Merkez uzmanı, firma ile iletişime geçerek ürünü 
ve ticarileşme süreci ile ilgili gelişmeleri ve varsa ek 
destek ihtiyacını tespit ederek portala kaydedecektir.
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Hedef Kitle
Bu programın hedef kitlesi Türkiye’de tedarik zinciri 
geliştiren global şirketler ve bu tedarik zincirlerine 
girme potansiyeli olan KOBİ’lerdir.

Tanım
Programın amacı KOBİ’lerin global şirketlerin tedarik 
zincirlerine eklemlenmek suretiyle hızla büyüyecekleri 
yeni pazarları keşfetmelerini sağlamak ve bu pazarlara 
girmelerini hızlandırmaktır.

Türkiye’de gerek yerlileştirme politikaları gerekse 
kendi şirket stratejilerinin sonucu olarak tedarik 
zinciri geliştirmek isteyen global şirketlerin en önemli 
kısıtlarından biri tedarik zincirine eklemlenebilecek 
KOBİ’ler bulmaktır.

Bu alanda potansiyeli olan KOBİ’ler ise genelde 
mevcut pazarlarında güçlü oldukları için yeni alanlara 
girerek inovasyon yapma ihtiyacı duymamakta, 
fırsatların farkında olmamakta, bu süreci yönetecek 
kapasiteyi haiz olmamakta veya risk almak 
istememektedir.

Program, bu karşılıklı ihtiyacı karşılayarak 
büyük şirketler ile KOBİ’leri tedarik zinciri içinde 
buluşturacaktır.

Türkiye’de yerlileştirme politikaları uygulanan başlıca 
sektörler olan enerji, sağlık ve telekom sektörlerinde 
İzmir’de kümelenmeler oluşmaya başlaması, ayrıca 
İzmir bölgesinin bir yerlileştirme zorunluluğuna bağlı 
olmaksızın yerli tedarik zinciri geliştiren otomotiv ve 
beyaz eşya gibi sektörlerdeki global şirketler için 
cazip bir yatırım merkezi olması itibariyle, Program 
KOBİ’lerde inovasyonu hızla tetikleyebilecek 
potansiyele sahiptir.

Hedef ler
• Global şirketleri ve KOBİ’leri tedarik zinciri fırsatları 

içinde buluşturmak ve bunu hızlandırmak

• Global şirketlerin Türkiye ve bölge yatırımlarını ve 
tedarik zincirlerini İzmir’e çekmek,

• KOBİ’lerde yönetim kalitesi ve insan kaynağının 
gelişmesi yoluyla inovasyona katkıda bulunmak,

• Ülkemizin ulusal yerlileşme politikaları için somut 
uygulama alanları oluşturmak, bu politikaların 
endüstri ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için 
diyalogu geliştirmek.

 

Başvuru Süreci
Başvurular hem global şirketlerden hem de 
KOBİ’lerden sürekli olarak alınacaktır. Programın 
tabiatı gereği devreler halinde başvuru alınmak 
mümkün değildir. Ayrıca, başvuruların artırılması için 
hedeflenen sektörlerdeki

• Global şirketlerin tedarik zinciri yöneticileri

• İzmir’de benzer ve yakın ürün üreten KOBİ’lerin 
genel müdürleri

nezdinde kampanyalar yürütülecektir.

Programın uygulanmasına veri tabanında yeteri kadar 
global şirket ve KOBİ toplanması itibariyle 6 aylık bir 
hazırlık safhasından sonra başlanacaktır.

Program yöneticisi, aşağıdaki kriterlerin sağlanması 
halinde bir global şirket ile KOBİ arasında “tedarik 
zinciri hızlandırma” ilişkisini başlatma kararı verecektir:

• Global şirketin Türkiye’de tedarik zinciri oluşturma 
çalışması içinde olması

• KOBİ’nin bu tedarik zincirine yakın bir ürünü 
olması veya geliştirme aşamasında olması

• Söz konusu ürünün aşağıdaki nedenlerden biri 
veya birkaçı nedeniyle yerli üretiminin ekonomik 
olması

• Kamu ihalelerindeki zorunluluklar veya kamu 
teşvikleri

• Lojistik maliyetleri

• İzmir’de yapılacak üretimin global bir rekabet 
avantajı getirmesi

Kurum ve KOBİ İşbirliği Hızlandırıcısı - Tedarik Zinciri 
Programı



İzmir Yenilik Merkezi | 65

Programa dahil olmak isteyen KOBİ’ler, İzmir’in Yenilik 
Merkezi’ne aşağıdaki bilgileri verecektir:

• Şirket Tarafından Süreci Yönetecek Atanan Kişi 
(Şampiyon)

• Üst Yönetim Desteği

• Katılmak İstediği Tedarik Zincirine Yakın Ürettiği 
veya Geliştirdiği Ürüne Dair Bilgiler (Satış, Maliyet 
vb.)

• Daha Önce Başka Global Şirketlerle Yaptığı 
Tedarik Zinciri İşbirlikleri (varsa) ve Eğer Başarısız 
Olduysa Nedeni

 

Hizmet Geliştirme ve Hizmet 
Sunumu

Hazırlık

• Türkiye’deki yerlileştirme politikalarını, uluslararası 
şirketlerin Türkiye ilgilerini ve yukarıda açıklanan 
ürünlere ilişkin kriterleri dikkate alarak öncelikli 
sektörleri tespit edilecek ve duyurulacaktır,

• Bu öncelikli sektörlerde global tedarik zinciri iş 
fırsatlarını dokümante edilecek ve açıklanacaktır,

• Öncelikli sektörlere yakın alanlarda faaliyeti olan 
İzmir’deki KOBİ’leri tespit edilecek, bunlarla ilişki 
kurularak ve veritabanı oluşturulacatır

• Öncelikli sektörlerin lider global şirketlerinin tedarik 
zinciri yöneticileri ile ilişki kurulacak ve veritabanı 
oluşturulacaktır

 

Farkındalık

• Veritabanındaki KOBİ’lerle sektör bazında ve 
genel farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir.

• Global teknoloji şirketlerinin tedarik zinciri 
yöneticilerini İzmir’e davet ederek etkinlikler ve 
şirket ziyaretleri organize edilecektir

• Her yıl veritabanındaki kurum ve kuruluşlarla 
İzmir Tedarik Zinciri İnovasyon Zirvesi organize 
edilecektir.

Kapasite geliştirme

• Öncelikli sektörlerde KOBİ’lerin tedarik zincirlerine 
katılmalarına teknik destek sağlayacak mentor ve 
uzman havuzu oluşturulacaktır.

• Öncelikli sektörlerdeki global stadardizasyon 
kuruluşları ile kurulacaktır.

• Yerel tedarik zinciri geliştirme fırsatlarını merkezi 
yönetime aktararak, yerlileşme politikalarının 
geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

 

Hızlandırıcı

• Global şirket – KOBİ eşleştirmesi

• İş fırsatı tespiti

• Standardizasyon süreçleri tespiti

• Alınması gereken eğitimlerin tespiti

• KOBİ’lere mentör – danışman ve kilit personel işe 
alım desteği

• Hukuki süreçlere dair yol planı

• Müzakere desteği
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Paydaş Sorumlulukları
Global şirketler

• Tedarik zinciri insan kaynağı ayırmak,

• Küresel tedarikçi programlarında sağlanan 
avantajları sunmak,

• POC uygulaması için gerekli standardizasyon, veri, 
kaynak vb.’yi gizlilik içinde sağlamak,

• Müzakereleri iyi niyet koşulları içinde yürütmek

KOBİ’lerin sorumlulukları

• Üst yönetimce fırsatı sahiplenmek,

• POC için yeterli yönetimsel ve finansal kaynağı 
ayırmak,

• Gerekli İK ihtiyacını yeterli olduğu sürece dış 
kaynak ancak neticede işe alım yoluyla çözmek,

• Sürece, eğitimlere, mentörlük toplantılarına, vb. 
düzenli şekilde ve yeterli personel ile katılmak,

• Müzakereleri iyi niyet koşulları içinde yürütmek

 

Süreç ve Süreler

Program, belirli devreler halinde değil, şirket ve 
tedarik zincirine katılım fırsatı özelinde uygulanacak 
ortalama 12 aylık aktivitelerden oluşacaktır. Her bir 
adımdan aktiveden sonra yapılacak değerlendirme ile 
programdan çıkış mümkündür.

1. Ay:

• KOBİ ve global teknoloji şirketinin programa dahil 
olmaları

• Şirketler içinde şampiyonların ve sorumlulukları 
tespiti

• Gizlilik anlaşması gibi hukuki yükümlülüklerin 
tamamlanması

2. Ay:

• İş fırsatının değerlendirilmesi (business case)

3. Ay:

• Kilit personel açıklarının kapatılması (danışman, 
mentör havuzu desteği ve iş alım)

• Gerekli eğitimlerin tamamlanması

• Standardizasyon süreçlerinin tespiti

4-6. Ay:

• POC

6-12. Ay:

• Ölçeklenme
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İzleme ve Değerlendirme
Programın başarı kriteri KOBİ’lerin global şirketlerin 
tedarik zincirine sürekli alım anlaşmaları vasıtasıyla 
sattıkları ürün sayısı ve satış hacmidir.

Takip edilecek metrikler:

• Farkındalık etkinliklerine katılan KOBİ ve global 
şirket sayısı

• Programa katılan toplam KOBİ ve global şirket 
sayısı

• Programda toplan düzenlenen POC sayısı ve 
olumlu sonuçlanan POC oranı

• Kurulan sürekli KOBİ – global şirket ilişkisi sayısı

• Kurulan sürekli ilişkilerin sonucunda, bu 
programdan bağımsız olarak geliştirilen ve 
ölçeklendirilen başka ürün sayısı

• Bu ürünlerden elde edilen toplam ciro ve ihracat

• Bu ilişkiler sonucu sağlanan nitelikli ve niteliksiz 
istihdam

 

• KOBİ’lerin tedarik zinciri inovasyon fırsatlarına 
bakış açısında değişim (aşağıdaki anket soruları 
vasıtasıyla ölçülebilir)

• Bugün şirketiniz ne kadar yenilikçi? Yeni fikirleri, 
uygulamaları ne kadar destekler?

• Global tedarik zinciri trend ve teknolojik 
potansiyellerin ne kadar farkında?

• Problemleri çözmek için işbirlikleri ne kadar 
önemli?

• Tedarik zincirlerine katılmak için gerekli beceriniz 
ve personeliniz var mı?

• Tedarik zincirlerine katılmak size ne kadar fayda 
sağlar?

• Girişimlerle çalışmak sizce ne kadar kolay?

• Tedarik zincirlerinde katılımda başarılı olmak için 
ne kadar kritik?

• İşinizin büyümesi için tedarik zincirlerine katılım ne 
kadar kritik?



Notlar
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Notlar
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