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Lütfen aşağıda yer alan açıklamaları eksiksiz okuyunuz.

Xnovate Fellows 2022 Aday Başvuru Açıklamaları
Her yıl 12 kişinin kabul edileceği programa kabul için aranan genel kriterler şunlardır:
•

Programa teknoloji ve inovasyon alanında çalışan en az üç yıllık alan tecrübesine
sahip özel sektörde çalışan adaylar kabul edilecektir.

•

Başvurular bireysel olarak, adayların çalıştıkları kuruluşlardan bağımsız olarak
değerlendirmeye

alınacaklardır.

Ancak

başvuruda

adaylardan

çalıştıkları

işyerinden destek mektubu istenmektedir.
•

Başvuru süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Tüm başvuru süreçlerinin
ayrıntıları web sayfasında duyurulmaktadır.

•

Fellowship programına başvuru, “Aday Öneri Sistemi” nin öneren kişi
tarafından

doldurulması

ile

başlamaktadır.

Kişiler

kendilerini

aday

gösteremez.
•

Adayların dört modül, bir zirve, sosyal etkinlikler ve önceden haber verilmek
koşuluyla gerçekleştirilecek etkinliklere devam edebilecek zamanı ayırmak
konusunda taahhütte bulunmaları beklenmektedir.
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•

Programa aday gösterilen kişiler aday olmayı talep etmesi durumunda “Aday
Başvuru

Sistemi”

üzerinden

gerekli

adımları

eksiksiz

bir

şekilde

tamamlamalıdır.
•

Bu sürecin sonunda başvuru adımlarını eksiksiz tamamlayan adayların ikinci
aşama süreçleri TTGV tarafından gönderilen bilgilendirme sonrası başlayacaktır.

•

Tüm adımları başarılı ile tamamlayan adaylar son olarak tarafsız ve bağımsız
üyelerin oluşturduğu bir kurul tarafından nihai değerlendirmeye alınacak ve

Üçüncü Dönem Xnovate Fellows Adaylarına karar verilecektir.
•

Bu sürecin sonunda adaylara bireysel kabul mektupları yollanacak, kamuoyu
duyurusu ise 25 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.

Xnovate Fellows 2022 Aday Başvuru Kriterleri
Xnovate Fellows 2022 yılı üçüncü dönemi başvuru kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Örnek belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
1. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 35 yaş ve altı yaş
aralığında olmak.
2. İnovasyon ve teknoloji alanlarında en az üç yıllık iş tecrübesine sahip
olmak ve başvuru tarihi itibariyle özel sektörde çalışıyor olmak.
3. Başvuru aşamasındaki tüm belgeleri eksiksiz teslim etmek.
4. Program boyunca askerlik vb. sürece devam etmesini kesintiye uğratacak engeli
bulunmamak.
5. İyi derecede İngilizce bilmek.
6. Yeniliğe açık, öğrenmeye istekli, çalışmalara ve takım çalışmasına yatkın olmak.
7. Programın gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeye istekli olmak.
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Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler adaylardan istenmektedir1.
1. İş yeri destek belgesi
2. Bireysel taahhütname belgesi
3. Muvafakat belgesi
4. Devir beyanı rıza metni
5. Etkinlik aydınlatma metni

1

Örnek belgelere PDF dosyasından ulaşılabilir. Bu belgelere ek olarak başka belgeler de adaylardan talep
edilebilir.
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TTGV Xnovate Programı
Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
Katılımcılarına İlişkin Fellow İş Yeri Destek Belgesi
Daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve
inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı tarafından yürütülen 'Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı'na, çalışanımız
XXXXX XXXX'in seyahat masraflarının TTGV tarafından karşılanmak üzere katılmasını onayladığımızı
ve ayrıntı tarihleri aşağıda verilen program sürecinde 4 modül ve 1 zirve programına katılmak üzere gerekli
idari izinleri sağlayacağımızı bilgilerinize sunarız.

Adı, Soyadı ve Ünvanı
İmza

OLASI TAKVİM*
Modül 1
13-14-15 Mayıs 2022
Modül 2
24-25-26 Haziran 2022
Modül 3
23-24-25 Eylül 2022
Modül 4
4-5-6 Kasım 2022
Zirve
2 Aralık 2022
*Bu tarihler TTGV inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TTGV Xnovate Programı
Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
Katılımcılarına İlişkin Fellow Taahhütname Belgesi
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve
yönetilmesini teminen teknoloji ve inovasyon alanında dönüşüm sağlayacak inovasyon liderlerinin
yetiştirilmesi amacıyla kurgulanan Xnovate Fellows İnovasyon Liderliği Fellowship Programı süresince
Fellow'ların;


İnovasyon alanında sorunları saptama ve çözümler geliştirme konusunda aktif ilgi ve isteklerinin
olmaları,



Program kapsamında tüm eğitim modüllerine, çevrimiçi ve fiziki etkinliklere eksiksiz katılımları,



Kendi döneminde yer alan ve dönemler arası Fellow’lar ile iş birliği yapmaları ve somut çıktılar
üretmek üzere çaba ortaya koymaları,



Mezun olabilmeleri için başvuru dokümanında dile getirdikleri ve program boyunca çalışmalarına
konu olacak etki projesi* üzerinde dönem arkadaşları ile birlikte çalışmaları ve uygulanabilir
çözümler geliştirmeleri,

1 yıllık İnovasyon Liderliği Programı sonrasında ise;


TTGV tarafından gerçekleşecek etkinliklere katılmaları,



TTGV'de yürütülen çalışmalarda aktif ve etkin rol almaları,



Fellow’ların geliştirilen inisiyatif, çözüm ve metodolojileri denemek ve yaygınlaştırmak üzere saha
çalışmaları yapmaları ve bunları ekosistem ile paylaşmaları,



Fellows unvan ve kimliğine sahip çıkarak Fellowship programını sürdürülebilir kılmaları
beklenmektedir.

Başvuru sürecinde sunulan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve yukarıda belirtilen tüm hususlara
uyacağımızı beyan ve taahhüt ederim.
Fellows
Adı Soyadı
Tarih
İmza

*Adayın başvuru sürecinin devam etmesi durumunda adaydan istenecek olan etki projesi tanımı adaya iletilecektir.

TTGV Xnovate Programı
Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
Katılımcılarına İlişkin Fellow Muvafakat Belgesi

Katılımcı

: …………………………… (TC.No:…………………………)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Xnovate Fellows İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
kapsamında TTGV tarafından gerçekleştirilecek çekimlerde yer almak üzere görüntümün, adımın, sesimin
ve mülakatımın, bunun için tarafıma herhangi bir bedel ödenmeksizin, TTGV tarafından kullanılmasına ve
yapılacak kayıtlar üzerinde TTGV tarafından istenildiği şekilde düzenlenme yapılmasına izin verdiğimi kabul
ve beyan ederim.
Tüm isim ve üretilen her türlü materyaller ile program ve program çalışmaları sırasında ortaya çıkacak her
türlü fikir, veri, tasarım, program, proje, yayın, bilgi ve belge ve sair ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları
olmak üzere her türlü hakların TTGV’ye ait olduğunu kabul ettiğimi, çekimlerin gösterim ve kullanım
hakkının münhasıran ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın TTGV’ye ait olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bu kapsamda, TTGV Xnovate Programı Xnovate Fellows İnovasyon Liderliği Fellowship Programı
Katılımcıları tarafından program kapsamında üretilecek fikir, veri, tasarım, rapor, her türlü program, proje,
yayın, bilgi, belge ve sair her türlü fikri ve sınai ürün, TTGV’nin onayı ve izni olmaksızın başka yerlerde
kullanmayacağıma veya 3. Kişilerin kullanımına veya bilgisine sunulmayacağını beyan ederim.

Fellow İmzası :
Tarih

:

Adres

:

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DEVİR BEYANI
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (“TTGV”) tarafından gerçekleştirilen Xnovate
Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı dahilinde çekilen görüntülerin
kaydedilmesini kabul ettiğimi; bu ses ve görüntülerin teknik yöntemlerle çeşitli
işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (hepsi birlikte kısaca “Materyal” olarak
anılacaktır) işlenmesini; çoğaltılmasını; satılmasını; dağıtılmasını; üzerinde
doğmuş/doğabilecek olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm mali
haklar ile manevi hakları kullanma yetkilerini TTGV’ye devrettiğimi; Materyal’in
internet ve intranet dahil dijital ortamlarda yer almasını ve umuma iletilmesini ve bu
haklara ilave olarak Materyal üzerindeki haiz bulunduğum/bulunacağım komşu
hakları gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, üçüncü kişilere devredilebilecek
şekilde TTGV’ye devrettiğimi, işbu devrettiğim haklar nedeniyle herhangi bir hak,
bedel ve alacak talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ
KAYDEDİLMESİ
AÇIK RIZA METNİ (“Açık Rıza Metni”)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Etkinlik Aydınlatma Metni’ni okudum. Veri sahibi
olarak, kişisel verilerimin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yapılacak
medya iletişimi çalışması yapılması ile TTGV'nin ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla
işlenmesine ve bu amaçlarla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın iş ortaklarıyla,
hizmet aldığı üçüncü kişilerle, internet üzerinden içerik sağlayan kuruluşlarla ve basın
- yayın kuruluşlarıyla paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı veriyorum.
Taahhütname kapsamında yer alan Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanı ile Açık
Rıza Metni’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.
Adı:
Soyadı:
Tarih:
İmza:

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ
1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (“TTGV”) tarafından, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yerine
getirilmesi, etkinliğe katılımınızın ve etkinlik kapsamındaki faaliyetlere erişimizin sağlanması, etkinlik
hakkındaki talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve bunların sonuçlandırılması, etkinliğin ve
etkinlikte çalışan kişilerin performans ve etkinliğinin değerlendirilmesi, etkinlik alanlarında fiziki
güvenliğin sağlanması ve gerekmesi halinde yetkili kurumlara güvenliğe ilişkin bilgilerin ve kayıtların
sunulması, düzenlenen etkinliklerin ve sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amaçları başta olmak
üzere,
•
•
•
•

operasyonların yürütülmesi
hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
katılımcılara dokunan süreç ve operasyonların gerçekleştirilmesi
pazarlama ve tanıtım operasyonlarının gerçekleştirilmesi

amaçları kapsamında işlenebilecektir.
Görüntü Kayıtları
TTGV tarafından gerçekleştirilen “Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı” sırasında
görüntüler (canlı yayın, fotoğraflar veya video kayıtları gibi) TTGV tarafından veya TTGV’ye hizmet
sunan üçüncü taraflarca kaydedilebilmekte veya işlenebilmektedir. Katılımcı topluluğu ya da grup
görüntüleri gibi içinde bulunduğunuz ancak spesifik olarak süjesini oluşturmadığınız görüntüler internet
sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız ya da basılı mecralarımız gibi alanlarda TTGV’nin ve
etkinliklerinin tanıtımı amacıyla açık rızanız olmaksızın kullanılabilecektir. Ancak konusunu
oluşturduğunuz ve sizi açıkça belirlenebilir kılan görüntüler (portre fotoğrafları, birebir katılımcı
röportajları gibi) yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmeden önce açık rızanız alınacaktır. Ancak,
Kanun’un 28(1)(c) bendinde belirtilen istisna kapsamda kalan ve ifade, basın ya da haber alma
özgürlüğü kapsamında olan veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için açık rızanız
aranmayacaktır.
Görüntü kaydı yapılan alanlarda gerekli bildirimler katılımcılar tarafından görünebilir şekilde
konumlandırılmaktadır.
3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

1

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TTGV tarafından Pazarlama
Operasyonlarının yürütülmesi amacı doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili
kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz TTGV tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde elektronik ortamda ses ve
görüntü kayıt cihazları ile fiziki ortamda matbu formlar ve yüz yüze görüşmeler ile toplanabilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, meşru menfaatin
gerçekleştirilmesi için zorunluluk ile kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki veri işleme şartları
kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için Üniversiteler Mahallesi Cyberpark B Blok Kat:
5-6 Bilkent, Ankara Türkiye üzerinden TTGV’ye ulaşabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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