MENTÖR

TANIMLAR

Program süresince her Fellow’un
bir mentörü olmalıdır. Mentörün
temel görevi, deneyimi, tecrübesi ve
bilgisiyle program sürecinde Fellow’a
rehberlik ve koçluk yapmaktır. Bu
kapsamda Fellow’lardan kendilerine yol
gösterecek deneyime ve bilgiye sahip
özel sektörden bir Mentör seçmeleri
istenmektedir. Mentörler Fellow’ların
kendi kurumdan olabileceği gibi,
başka kurumlardan da olabilir. Başka
kurumlardan mentörlerin programa
dahil olmaları konusunda daveti TTGV
iletecektir.

İŞ YERİ DESTEK YAZISI
Xnovate İnovasyon Liderliği Fellow’larının programa vakit ve emek
vermeleri beklenmektedir. Modüllerin büyük kısmı haftasonu olmakla
birlikte, iş günlerine sarkan programlar olabilecektir.
Bu nedenle Fellow’ların çalıştıkları işyerinden, işyeri antetli kağıdında
TTGV’ye hitaben yazılmış, ilgili yöneticinin imzasını taşıyan bir destek
mektubu getirmeleri gerekmektedir.
Bu belge hukuki bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen iş yeri
yöneticinizin bu programa bakışının olumlu yönde olduğunu
gösteren bir belgedir.

NİYET MEKTUBU
Fellow adayının Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı’na
katılma nedenini, programa uygunluğunu ve inovasyon alanındaki
hedeflerini içeren bir sayfalık Türkçe bir metin yazmaları
beklenmektedir.
Yazılacak Niyet Mektubu’nda adaylar inovasyon ve teknoloji yönetimi
/çalışmaları ile ilgili çalışmalarını, hedeflerini ve pozisyonlarını net bir
biçimde ifade etmelidirler.

ETKİ PROJESİ
Etki Projesi Fellowların program süresince üzerinde çalışmaları
ve olgunlaştırmaları gereken bir projedir. Fellowların üzerinde
çalışacakları Etki Projelerinin inovasyon alanında olumlu çıktılar
sağlayacak ve proje sahibinin liderlik potansiyelini geliştirecek
nitelikte olması beklenmektedir.
Gerçekleştirilecek Etki Projeleri sonucunda ülkemizde inovasyon
alanında yaşanan önemli problemlerin ortaya çıkarılması ve bu
problemlere çözüm olarak geliştirecek pratik bilgi ve uygulamanın
ekosisteme ile paylaşılması hedeflenmektedir.
Etki projeleri; eğitim ve farkındalık çalışmaları, yeni bir pratik
veya metodoloji geliştirme çalışmaları veya detaylı bir araştırmayı
kapsayabilir. Fellowların programdan mezuniyetleri için etki
projelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir.
Etki projelerinin aşağıdaki unsurları içermesi beklenmektedir:
• Problemin tanımı
• Problemin sahadaki yeri
• Problemi çözmeye dönük hipotezin tanımı
• Hipotezin çözümüne yönelik araçlar ve metotlar
• Problemin çözümüne yönelik çözüm önerileri ve bunu çözmeye
yarayacak verilerin ortaya konması.
• Fellowlar, Etki Projesinde mentörlerinden destek alabilirler.

