
İnovaLİG Sistem Kayıt ve Anket 

Bilgilendirme Kılavuzu



Değerlendirme sürecinde ilerlemek için kanıtlanmış Avrupa standartlarına sahip IMP3rove sistemine yönlendirileceksiniz

IMP3rove sisteminin amacı

• İlk adım olarak, IMP3rove sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.

• Firmanızın inovasyon yönetimi yetkinliği, Türkiye’den İnovaLİG katılımcıları ve Avrupa’dan benzer bir çalışmaları olan

IMP3rove katılımcıları arasında değerlendirilecektir.

• İnovaLİG programının tüm aşamaları gibi, online IMP3rove anket ve değerlendirme süreci de tamamen

ücretsizdir.

• Firmanızın Avrupa’daki konumunu görmek ve Avrupa’daki firmalarla kıyas analizi yapmak için IMP³rove sistemi araç

olarak kullanılacaktır.

• İnovasyon anketini tamamladıktan sonra, size özel olarak hazırlanmış değerlendirme ve kıyas analizi raporuna sahip

olacaksınız. Raporda inovasyon yetkinliklerinizi ve gelişme potansiyelinizi detaylı olarak görebileceksiniz. Bu rapor

firmanıza özel olarak hazırlanıp sadece sizinle paylaşılacaktır.

• Destek almak için info@inovalig.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Anket sürecinde lütfen ‘Bağımsız Değerlendirme’

seçeneğini kullanınız. Yalnızca bağımsız değerlendirmeler kabul edilecek ve bu şekilde, İnovaLİG programında her

katılımcı eşit ve adil olarak değerlendirilecektir.

• IMP3rove değerlendirme sürecini tamamlayan ve raporunu bize ileten firmalara İnovaLİG programının sonraki

değerlendirme aşamalarına geçmeye hak kazanacaktır.

mailto:info@inovalig.com


1) Sisteme Kayıt



‘Register here’ linkine tıklayarak kayıt olabilirsiniz

https://www.improve-innovation.eu/

https://www.improve-innovation.eu/


İlk seçeneği işaretleyin ve anket süreciyle ilgilenecek kişinin e-posta adresini girin

’’E-posta adresi’’

Lütfen İnovalig kaydında kullandığınız e-posta adresi ile aynı e-postayı girin. 

Farklı bir e posta adresi kullanmanız gerekiyorsa, bizimle iletişime geçin



Sistemden gelen e-postadaki linke tıklayarak Improve’a

kaydınızı tamamlayabilirsiniz



Davet e-postasındaki linke tıklayarak gelen ekrandaki bilgileri 

doldurunuz



Dil seçimi yapıldıktan sonra, anket ve rapor seçilen dilde hazırlanacaktır

İnovasyon yönetimi hedeflerinizi seçebilirsiniz



Organizasyon profili 

bölümünde istenilen 

bilgileri doldurduktan sonra 

diğer sayfaya geçebilirsiniz



Firma bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 

girdikten sonra, kullanım koşullarını kabul etmeniz ve 

‘İlet’ tuşuna basmanız gerekmektedir

Verdiğiniz bilgiler gizli tutulacaktır ve izniniz olmadan 3 şahıslar ile 

paylaşılmayacaktır



Tebrikler Improve platformuna başarıyla kayıt 

oldunuz.

Oluşturduğunuz şifre ile e-posta adresiniz ile sisteme giriş 

yapabilir anketi doldurmaya dilediğiniz zaman 

başlayabilirsiniz.



2) Anket



İnovaLİG programında yer alabilmeniz için inovasyon yönetimi 

değerlendirilmesi başlığından bağımsız değerlendirmeyi başlat’a

tıklayarak ankete başlayabilirsiniz 



Değerlendirmeye katılabilmek için 47 sorunun tamamını cevaplamalısınız

Anket sürecinizi buradan takip 

edebilir, istediğinizi değiştirebilir ve 

dilerseniz ara verip sonra devam 

edebilirsiniz



Bağımsız değerlendirme(İnovaLİG) 5 alt inovasyon çeşidi içermektedir

Ürün       

İnovasyonu

Servis      

İnovasyonu

Süreç      

İnovasyonu

Organizasyonel

İnovasyon

İş modeli 

İnovasyonu

*Ürün üzerinde 

uygulanan değişiklikleri 

içerir

*Müşterilerin birinci 

elden görmesi 

nedeniyle, en kolay fark 

edilen inovasyon

çeşididir.

*Tamamen yeni bir 

servisin tanıtımını ya da 

firmanın pazarda 

sunduğu servis üzerinde 

yapılan değişiklikleri 

kapsamaktadır

*Servis sektöründe 

hizmet veren firmalar 

için servis inovasyonları

genellikle büyük öneme 

sahiptir.

*Firmanın temel süreç 

aşamalarında 

gerçekleştirdiği 

inovasyon çeşidirir.

*Genellikle bu süreçler 

müşterilere görünmez 

olup, ürünlerin ya da 

servislerin rekabetçi 

konumları için büyük 

önem taşır.

*Firmanın 

organizasyonel

yapısında yapılan 

değişikliklerdir.

*İşlevsel bir 

organizasyonun proje 

odaklı bir organizasyona 

dönüşümünü 

kapsamaktadır.

*Firmanın nasıl ürettiği, 

sattığı ve müşterilerine 

değerlerini nasıl ilettiğini 

tanımlar.

*Temel dört alan iş 

modeli inovasyonun

nasıl yola çıktığını 

göstermektedir:

-Değer teklifleriniz,

-Satış nedir,

-Hangi hedef için nasıl 

üretildi ve satıldı,

-Kime iletildi.



İnovasyon dereceleri iki başlıkta incelenmektedir: radikal 

ve kademeli inovasyonlar

Tamamen yeni ürün, servis, süreci organizasyon veya iş 

modelleri oluşturmaktadır

Mevcut olan ürün, servis, faaliyet ve iş modellerine 

küçük gelişmeler getirmektedir



İlgili sorularda süreç ve etkinliklerinizi değerlendirmede, 

buradaki inovasyon yaşam döngüsünden faydalanabilirsiniz



Soruda verilmesi gereken faiz vergi öncesi kar (FVÖK) verisi 

için buradaki FVÖK hesaplama formülünü kullanabilirsiniz

FVÖK= Faaliyet Geliri – Faaliyet 

Masrafları + Faaliyet Dışı Gelir

Faaliyet Kazancı= Faaliyet 

Geliri – Faaliyet Masrafları

Veri bin (1,000.00) avro şeklinde girilmelidir. Örneğin 1,000.00 avro bir milyon avroya denk gelmektedir



Anket kayıt ve anket süreciyle ilgili her türlü sorularınız 

için info@inovalig.com adresinden ve 0212 454 06 18 

numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

mailto:info@inovalig.com


twitter.com/turkihracat
twitter.com/inovalig

facebook.com/IhracatcilarMeclisi

www.tim.org.tr

İnovaLİG Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı


