
Bize Nasıl 
Ulaşırsınız?

Kimler Dâhil Olabilir?
Karmaşık problem alanlarında uzun 

soluklu yaygın etki yaratmayı benimseyen, bu 
alanda teknolojinin dönüştürücü ve 

hızlandırıcı gücünün ortaya konulmasına 
destek sağlayabilecek bireyler.

Eğitim, sağlık, tarım ve gıda, çevre gibi 
karmaşık problem alanlarındaki teknolojik 

çözüm  fırsatlarını bizimle beraber keşfedecek 
lisans ve üstü akademi öğrencileri ve iş 

dünyası profesyonelleri.

Pactport; toplumu tehdit eden karmaşık 
problemlerin etki odaklı çözümünde teknolojinin 
dönüştürücü ve hızlandırıcı rolüne odaklanan, bu 
alanda yeni uygulama ve yaklaşımlar geliştirmeyi 
hedefleyen bir komünite programıdır. 

Pactport Nedir?

Neyi Amaçlıyoruz?
• Yaygın etki ekosisteminde teknolojinin rolüne

dair bilinçli farkındalığı artırmak,

• Farklı imkân ve ihtiyaç sahiplerini bir araya
getiren bir buluşma ortamı oluşturmak,

• Yenilikçi ve/veya teknolojik çözümler ile
kompleks problemleri eşleştirmek,

• Kaynakların verimli yönetimi ve değere
dönüştürülmesi için yenilikçi yöntemlerin /
araçların / modellerin keşfedilmesine aracı
olmak.

Bu Aşamada Birlikte 
Neler Yapabiliriz?
• Kompleks problem alanlarındaki ihtiyaçlara ve çözüm

yaklaşımlarına dair fikirlerinizi tartışabiliriz.

• Bu kapsamda birlikte öğrenip paylaşabiliriz.

• Bütün bunları tartışıp konuşabileceğimiz bir komünite
yaratabiliriz.

• İhtiyaçların belirlenmesi ve çözüm yaklaşımlarının
geliştirilmesi amacıyla kurguladığımız sürece dair
karşılıklı görüş paylaşabiliriz.

Komünite
Komünite yapımızı kurgulamaya devam ediyoruz. 

Eğer siz de;

• “Karmaşık problem alanlarındaki ihtiyaçları ve
çözümleri keşfetmek için çalışıyorum.”

• “Lisans ve üstü eğitimime devam ediyorum, sorun
alanlarında ne fayda sağlayabileceğimi öğrenmek
isterim.”

• “İş hayatıma devam ediyorum, sosyal sorunların
farkındayım, yenilikçi çözümler için birlikte
çalışabileceğim paydaşlar arıyorum.”

• “Bilgi, tecrübe ve kaynaklarımı ‘toplum için
teknoloji’ mottosuna hizmet edecek şekilde nasıl 
kullanırım?”

Diyorsanız, komünitemize dahil olup bizimle birlikte 
keşfetme yolunda yürüyebilirsiniz.

Araçlarımız Neler?
Alana dair bilinçli farkındalığı artıracak infografikler. 
(https://pactport.ttgv.org.tr/yaygin-etki.php

İç ve dış paydaş anlatım videoları. 
(https://youtu.be/l4SGMJXXKxE)

Webinarlar, podcastler, blog yazıları.

Komünite faaliyetleri ve çıktıları.

Bugünümüzü ve 
geleceğimizi tehdit eden 
sorunların çözümünde 
teknolojinin değiştirici 
ve dönüştürücü gücüne 
inanıyoruz.

İhtiyaçların ve 
yenilikçi çözümlerin 
eşleştirilebileceği verimli 
ortamlar tasarlayarak ve 
ortak üretim zemini 
sağlayarak. 

Yenilikçi çözüm 
yaklaşımlarını 
tetikleyecek bir 
uygulama ortamı 
olarak Pactport. 

Ne?Neden? Nasıl?

Pactport çalışmalarının içinde olmak 
ve katkı sağlamak için bize ulaşın: 
https://pactport.ttgv.org.tr/ 
pactport@ttgv.org.tr

https://pactport.ttgv.org.tr/yaygin-etki.php



