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İnovaLİG’e başvurular www.İnovaLİG.com adresinden kabul 
edilmekte ve Mayıs ayına kadar sürmektedir 

İnovaLİG’e nasıl başvurulabilir? 

www.InovaLİG.com Başvuru adımları 

•Kayıtlar 30 Nisan 2017 tarihine kadar 
devam etmektedir. 

•Firmalar www.İnovaLİG.com adresinde 
‘Kayıt Ol’ bölümüne girerek, kayıt formunu 
doldurur  

•Formu doldurduktan sonra ise, firmalar e-
mail ile kendilerine iletilen formu imzalayıp 
sisteme geri yüklemeleri gerekmektedir. 

•Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından  
firmalara anketler doldurmaları için 
gönderilir. 

İnovaLİG’e katılım için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır, sektör ayrımı 
bulunmaksızın tüm firmalar başvurabilir  



  

  

İnovaLİG 2017, firmaların inovasyon yetkinlikleri 
temasında yarışmasını amaç edinen bir etkinliktir 

• İnovaLİG 2017 Takvimi 

Kayıt İlk tur Anket Yarı-Finalistler Finalistler 

Ocak  Kasım Ekim Aralık Mayıs 

İnovaLİG, Ocak 2017’de kayıtlarla başlayıp, Aralık 2017’de İnovasyon Haftası’nda ödül 
töreni ile sonuçlanacaktır 



  

  

   
  

İlk aşamada, firmalar kayıtlarını tamamlayıp, inovasyon 
anket değerlendirmesini gerçekleştirmektedir 

Kayıt İlk tur Anket Yarı-Finalistler Finalistler 

Ocak  Kasım Ekim Aralık Mayıs 

1 İnovaLİG’de yer almak 
isteyen firmalar, Ocak 
ayından itibaren kayıt 
yaptırır, Mayıs ayında 
inovasyon anketini 
doldurmaya başlarlar 

2 Firmalar, anketlerini 
Mayıs’da teslim ettikten 
sonra özel firma 
profillerine erişebilirler 



  

   

  
  

Açıklama 

İnovasyon stratejisi 
• Vizyon ve inovasyonun stratejik 

önceliği 

• Stratejinin hayata geçirilmesi 

Organizasyon ve kültür 
• Görev ve sorumluluklar 

• Organizasyonun yapısı 

• Organizasyonun kültürü ve şartları 

İnovasyon döngüsü süreci 

• Fikir yönetimi 

• Ürün/Servis/İş Yönetimi/Organizasyon 
ya da süreç geliştirme 

• Piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme 

Olanak sağlayan faktörler 

• Proje yönetimi 

• İnsan kaynakları ve teşvikler 

• Bilgi-işlem ve bilgi yönetimi 

 İnovasyon sonuçları 

İnovasyonun 
yaşam döngüsü 

süreci 

Fikir 

yönetimi 

Ürün/Servis/İş 
Yönetimi/ 

Organizasyon ya 
da süreç geliştirme 

Piyasaya 

sunma ve 

sürekli 

iyileştirme 

Organizasyon ve 

kültür 

İnovasyon 
sonuçları 
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İno- 
vasyon  
stratejisi 

Olanak sağlayan faktörler, örneğin İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi 
Yönetimi, Proje ve Program Yönetimi, Denetim,  

ve Bilgi-İşlem 

İnovaLİG katılımcıları 5 ana başlık üzerinden değerlendirilir 



  

  

  

  

Kayıt İlk tur Anket Yarı-Finalistler Finalistler 

Ocak  Kasım Ekim Aralık Mayıs 

Firmaların özel değerlendirme 
raporları baz alınarak 5 
inovasyon yeterliliği 
değerlendirme kategorisinde 
sıralanır. 

1 5 inovasyon yeterliliği 
değerlendirme kategorisinde en 
iyi sırayı alan 50 firma yarı 
finallere katılmaya hak kazanır 

2 

Anketler sonrası en iyi skora sahip 50 firma yarı finale katılmaya hak 
kazanır 



  

  

  

  

Yarı finalistler proje danışmanları tarafından ziyaret edilir  

Kayıt İlk tur Anket Yarı-Finalistler Finalistler 

Ocak  Kasım Ekim Aralık Mayıs 

Yarı finale kalan 50 firma TİM 
inovasyon danışmanları 
tarafından ziyaret edilir. 

1 Her kategorideki 10 firmadan, 
görüşmeler ve anket skorları 
ortalamasında en yüksek skoru 
alan 5’i, İnovaLİG finaline 
katılmaya hak kazanırlar 
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Finalistler, büyük jüri önünde yarışır ve 5 inovasyon kategorisinde 

şampiyonlar belirlenir 

Kayıt İlk tur Anket Yarı-Finalistler Finalistler 

Ocak  Kasım Ekim Aralık Mayıs 

Finale kalan 25 firma arasından 
jüri gizli oylama yöntemi ile her 
kategoride ilk üçü seçer 

1 15 finalist, inovasyon yaklaşım 
ve metodolojilerini, büyük jüriye 
2017 İnovasyon Haftası 
kapsamında sunar 

2 3 
5 kategoriden 1’er firma, jüri 
kararıyla ‘İnovasyon Şampiyonları’ 
ilan edilir  

İnovasyon 
Şampiyonları 


