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ÜSİMP İnovasyon Karnesi-1

• Firmanızın ne kadar yenilikçi olduğunu öğrenmek ister misiniz?

• Firmanızın Türkiye’deki diğer firmalar ile yenilik boyutlarında kıyaslanmasını ister 
misiniz?

• Sektörünüzdeki diğer firmalara göre ne kadar yenilikçi olduğunuzu bilmek ister misiniz?

• Acaba bulunduğunuz şehirdeki firmalar arasında bir kıyaslama yapsanız sizin yenilik 
durumunuz diğerlerine göre nasıl olduğunu öğrenmek ister misiniz?

• Firmanızdaki değişik birimlerin yenilik algı düzeyini öğrenmek ister misiniz?

• Yıllara göre firmanızın yenilik performansını izlemek ister misiniz?

• Bunu yaklaşık 45 dakika içinde öğrenmek ister misiniz?



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Özellikleri 

1.Ülkemiz koşullarına özgü, anlaşılması ve cevaplanması kolay sorular içermesi,

2.Soruların yanıtlanması için bir uzman yardımına ihtiyaç duyulmaması,

3.İnternet ortamından 7/24 açık ve erişimin mümkün olması,

4.Ortalama tamamlanma süresi 45 dakika olması,

5.Firma içerisinde 9 farklı bölüm tarafından doldurulabilmesi

6.Anında sonuç vermesi,

7.TTO ve diğer arayüz kuruluşlar ile firma arasında sürekli bir ilişki oluşturabilmesi,

8.Özdeğerlendirmede kapsamlı bir araç olması.



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Benzerlerinden Farklılığı

• Ülkemize özgü bir yapıda ve içerikte hazırlanmıştır,

• Anlaşılması ve cevaplanması kolay, net ve basit bir yapıdadır,

• Sorular bir firmanın herhangi bir bölüm sorumlusu tarafından anlaşılacak nitelikte ve netliktedir,

• Cevaplama süresi benzerlerine göre çok daha kısadır,

• Karne soruları tamamlandığı İnovasyon Karnesi firma yetkilileri tarafından anında görülebilmektedir
(beklemek yok),

• Firma, kendi sonuçlarını ankete katılan diğer firmalarınki ile (Şehir, Sektör, Ülke, Yerleşim yeri bazlarında )
karşılaştırmalı olarak görebilmektedir,

• Sistem Firma departmanları arasında inovasyon konusundaki görüş farklılıklarının gözlemlenmesini
sağlamakta ve zamanla ortak bir yaklaşım ve farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

• Firma yetkilisi arzu ederse kendi firmasında anketi cevaplayan farklı birimlerin ortalamalarını karşılaştırmalı
olarak görebilecektir,

• Firma yetkilisi İnovasyon Karnesi ile birlikte özet bir değerlendirme raporu alabilmektedir.



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Bölümleri

1. Ar-Ge ve İnovasyon Temel Göstergeleri; Bu göstergeler firmanın geçmiş 3 yılına ait
başta finansal olmak üzere Ar-Ge ve inovasyonun nümerik değerleridir.

1. Ar-Ge ve İnovasyon Performans Göstergeleri: Bu göstergeler firmanın ilgili
yetkililerinin konu hakkında düşündükleri ve 1-7 arasında verdikleri sübjektif
değerleri gösterir.



Ar-Ge ve İnovasyon Temel Göstergeleri-1

1. Firmanın son iki yıldaki cirosu (TL),

2. Son 3 yılda üretilen ürünlerden elde edilen gelirin toplam ciroya oranı (%)

3. Son 3 yıl için toplam satışlardan ihracatın payı (%)

4. Çalışan bilgileri

• Toplam personel sayısı

• Ar-Ge personel sayısı,

5. Proje bilgileri (Başvuru/Kabul)

• AB Proje sayısı

• TÜBİTAK-TEYDEB Proje Sayısı

• KOSGEB Ar-Ge Proje sayısı

6. Patent sayısı (Başvuru/Kabul)



Ar-Ge ve İnovasyon Temel Göstergeleri-2

• Bu başlık altında firmanın Ar-Ge ve inovasyon temel rakamsal göstergeleri
verilmektedir.

• Firmaların beyanına dayalı olarak derlenen bu bölümde ilgili firmanın bilgileri ile ÜSİMP
İnovasyon Karnesine dahil olan tüm firmaların ilgili ortalamalarına yer verilmiştir.

• Bu bölümdeki firmanın gösterge oranları ortalama değer ile kıyaslanabileceği gibi en iyi
durum ile de kıyaslanarak firmaya öneriler geliştirilebilir.



Ar-Ge ve İnovasyon Performans Göstergeleri-1

• Ar-Ge ve inovasyona yönelik 24 farklı parametrenin incelendiği bu bölümde firmalardan elde

edilen bilgiler analiz edilmektedir.

• 1-7 ölçeği ile yapılan değerlendirme kapsamında 1 düşük seviyeyi temsil ederken, 7 en yüksek

seviyeyi temsil etmektedir. Ortalama değerler ve bunların durumları ise aşağıda verilmiştir.

– 1-3.9: Zayıf

– 4-5.9: Orta

– 6-7.0: İyi

• Bu bölümdeki parametrelerden yararlanarak her firma için “ÜSİMP İnovasyon Karnesi”

hazırlanmaktadır.



Ar-Ge ve İnovasyon Performans Göstergelerinin 
Analizi

• Bu karne en iyi durumu (dış çizgi), firmaların genel ortalamasını, varsa firmanın farklı

birimlerin verdiği ortalama değerleri göstermektedir.

• Bu karne ile firmanın durumunu hem ortalamaya, hem en iyi duruma ve hem de sektör

ve bölgeye göre göre değerlendirerek firmaya yönelik;

– Sorun veya sorunların tespit edilmesi,

– Soruna yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

– İlgili uzmana yönlendirilmesi

yapılabilmektedir.



USİMP İnovasyon Karnesi Web Görünümü



Sisteme Giriş
Açılan sayfadan kayıt ol linkine tıklanır



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ 
ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Firma sektör NACE 
kodu(6 haneli NACE 

kodunun ilk iki hanesi), 
kuruluş yılı gibi firmanıza 

ait spesifik bilgileri 
girerek kayıt işleminizi 

devam ettiriniz.



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE 
KULLANIMI

Kullanıcı bilgilerinizde Yeni 
Linkine tıkladığınızda gelen 

ekranda yeni kullanıcı 
ekleyebilirsiniz. Ayrıca 
eklenen kullanıcıların 

departmanlarını 
seçebilirsiniz



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Başlarken Önemli Not: Sistemin çalışma mantığı bir departmana bir kullanıcı-bir anket atanması şeklindedir. Bu nedenle aynı 
departmana birden fazla kullanıcı eklenmesi anket sayısını artırmaz. Sistem ilk kayıt aşamasında yönetim departmanını 
öngörmektedir. Başka departman-kullanıcı hesabı açılmaması durumunda yönetim departmanına atanan tek anket 
doldurulmaktadır. Lütfen firmanın tarafından anket ataması yapacağınız bütün departmanları (kullanıcıları) eklemeden anket 
doldurmaya başlamayınız.Sisteme  girişte açtığınız kullanıcı departmanları sonradan değiştirilmemeli/aynı departmana birden 
fazla kullanıcı atanmamalıdır.

Tüm Anketlerim kısmından yönetici 
olarak kendiniz veya kayıtlı şubeleriniz 
için atamış olduğunuz departman ve 

kullanıcıdan doldurulmasını talep 
ettiğiniz anketlere Anket doldur linkini 

tıklayarak başlayabilirsiniz.



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Tüm Anketlerim
kısmından yönetici olarak  

kendiniz veya departman  ve 
kullanıcıdan doldurulmasını 

talep  ettiğiniz anketlere Anket 
cevapla butonu tıklayarak

başlayabilirsiniz.



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Anket doldurma ekranında cevapların 
kaydı için anketi kaydet tuşu ve 

cevaplanmamış soruların olup olmadığını 
gösteren soruları kontrol et tuşu 

bulunmaktadır. Örneğin; 121 soru içinden 
10 tanesinin girilmesi sonrası anketi kaydet 

yapılarak sistemden çıkabilir, tekrar 
girdiğinizde 11. Sorudan devam 

edebilirsiniz.
121 sorunun doldurulması durumunda anket 
ekranında Tebrikler, tüm soruları yanıtladınız 

mesajı görüntülenir. Bu aşamada  Anketi 
gönder tuşu da görüntülenecektir.



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Anketlerim kısmından yönetici 
olarak atamış olduğunuz 

departman ve kullanıcıdan 
doldurulmasını talep ettiğiniz 

anketlerin durumunu gösteren 
ekrandır



Soruların Bir Kısmı



Soruların Bir Kısmı



Soruların Bir Kısmı



ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÜYELİK GİRİŞİ VE KULLANIMI

Raporlar kısmında firmanızın 
Türkiye geneli istatistiklerini 

inceleyebilirsiniz.



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Proje Bilgileri



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Firma skorunuz Türkiye 

genelindeki bütün 

firmaların  karne 

skorlarının ortalamasıyla 

karşılaştırılabilmektedir.»



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Firmanızın 

faaliyet gösterdiği 

şehirdeki 

firmalara göre 

karşılaştırmasını 

görebilirsiniz»



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Firmanızın faaliyet 

gösterdiği 

sektördeki

firmalara  göre 

karşılaştırmasını 

görebilirsiniz»



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Departmanlar arasında

inovasyon konusundaki 

görüş farklılıklarını 

görebilirsiniz»



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Firmanızın 

bulunduğu 

yerleşim 

yerindeki 

firmalara  göre 

karşılaştırmasını 

görebilirsiniz»



ÜSİMP İnovasyon Karnesi Sistemi

«Geçmişe dönük 

önceki anketlerinizle 

şimdiki durumunuzu 

karşılaştırabilirsiniz»



TÜRKİYE İNOVASYON YETENEĞİ


