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+90 312 265 02 72
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1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel 
sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek 
teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulduk.
 
TTGV olarak, “Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu 
destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için referans 
ve kapasite oluşturma faaliyetlerini tasarlıyor, geliştiriyor ve 
uyguluyoruz.

Xnovate, özel sektörde rekabet yaratacak inovasyon süreçleri 
için iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve insan kaynağının 
geliştirilmesini amaçlayan bir TTGV programıdır.

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon 
yapanlara; birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni 
fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve 
araçlar sunmaktadır.

www.ttgv.org.tr
#TeknolojiÜretenTürkiye

#Xnovate

Xnovate Circle; teknoloji ve inovasyon konusunda konuşan, 
paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve 
çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulayıcı topluluktur. 

İletişim için: 
join@xnovate.org



 

 

Katılımcılardan 
Beklentiler

Zaman ayırmak,
Aktif katılım,

Paylaşım.

Katılımcılara 
Sunulan Faydalar
Kendini geliştirmek,

Kişisel ağını genişletmek,
Yaşadığı zorluklar konusunda 

destek almak.

Teknoloji ve inovasyon 
alanına ilgi duyan kişileri 

biraraya getirmeyi amaçlar.

5+1 (lider) kişiden oluşan 
her bir circle en az 8 hafta 
boyunca, her hafta 1 saatlik 

çevrimiçi görüşmelerle 
yürütülür.

Her circle’a özel bir  
lider atanır.

Lider, katılımcıların;
hem kişisel hedeflerinde 

destek olur,
hem de circle olarak ortak bir 

çıktı üretimini destekler. 

Toplantılar arası iletişim 
kapalı bir topluluk üzerinden 

yürütülür.

Teknoloji ve inovasyon konularına ilgi 
duyan kişiler arasında ağ oluşturmak,

Bu ağ içerisinde bilginin ve iyi 
uygulamaların paylaşılmasını sağlamak,

Zorluklar üzerinde ortak çalışmalar 
yapmak,

Katılımcıların birbirlerinden 
öğrenmelerini desteklemek.

NEDEN? 

NASIL? 
Moderasyon destekli bir metodoloji ile,

Teknoloji ve inovasyon ile ilgili bir konu 
odağında,

Çevirimiçi ve fiziksel ortamda periyodik 
görüşmeler yaparak.

NE? 
Ortak bir çıktı üretmek,

Yeni alanlarda kişisel gelişim.

İdeal Katılımcı Profili

Teknoloji ve inovasyona ilgi duyan veya bu alanda 
uğraşan,

Yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek 
isteyen,

Kişisel ağını genişletmek isteyen,

Zaman ve emek harcama konusunda  
motive olan.

TEMEL
PRENSİPLER


