
Society (Toplum) 
1. İttifak, cemiyet, dernek, şirket, toplum.
2. Organize bir şekilde birlikte yaşayan, işlerin nasıl yapılacağına karar veren 
ve yapılması gereken işleri paylaşan büyük bir grup insan. 
3. Belirli bir amaç veya faaliyet için oluşturulmuş bir organizasyon veya kulüp. 
(Royal Society)
4. Toplumun zengin, güçlü ve modaya uygun insanlardan oluşan kesimi.
(İstanbul sosyetesi.)
5. Belirli bir ülkede veya bölgede yaşayan insanlar, onların yaşam tarzları ve 
gelenekleri. (Kapitalist toplumlar)
6. Gönüllü bir birliktelik ile ortak çıkarlar, inançlar veya meslek nedeniyle 
birlikte çalışan veya periyodik olarak toplanan organize bir grup.
(Kadın Mühendisler Topluluğu)

Committee (Komite)
1. Küçük heyet, encümen.
2. Daha büyük bir organizasyonu temsil etmek ve onun adına kararlar almak 
veya bilgi toplamak için seçilen küçük bir grup insan. Bazı komiteler kısa 
vadeli sorunları çözmek için oluşturulurken, daimî komiteler yinelenen bir 
sorunu yönetmek için sürekli olarak toplanır.

Komünite ile Karıştırılan Bazı Terimler 

Komünite, aynı yerde 
yaşayan veya ortak çıkarları 
olan insanlardan farklıdır. 
Bir otobüs durağında 
bekleyen bir grup insanın da 
ortak çıkarları vardır, ancak 
onlar bir komünite değildir. 

Düzenli olarak bir araya 
gelen ve birlikte çalışan, 
birlikte üreten,
deneyimlerini paylaşan, 
birbirlerinin sorularına 
birlikte yanıt bulan insanlar 
birlikte öğrenirler.

Güven
Aidiyet

Dostlu
k

Gönüllü
lük

Bilgi paylaş
ım

ı

Bir arada olma arzu
su

Öğretme ve öğrenme ist
eği

Ortak niyet/amaç/tutku/kaygı

Geri bildirim alma/verme kültürü 

Birey olarak kendini ifade etme güveni

Bi
r i

ns
an

 gr
ub

unun komünite olabilmesi için gerekenler

Teknoloji ve inovasyon ekosistemimizde aynı amaca sahip insanları 
birbirleri ile bağlantı kurmaya teşvik etmek, bilgi ve deneyim 
paylaşımı için kolektif bir ortam oluşturmak.

Akranlarla birebir kurulan diyaloglar, sosyal etkinlikler, webinarlar, 
çalıştaylar ve diğer etkileşimli faaliyetler aracılığı ile bilgi ve deneyim 
paylaşımlarını toplu öğrenme ve toplu büyüme sürecine 
dönüştürmek.

Ekosistem aktörlerine komünite içerisinde birden fazla bakış açısı, 
görüş, deneyim ve uzmanlık edinerek kendi bilgilerini geliştirme ve 
kendi yolculukları için diğer üyelerden yararlanma şansı sunmak.

Birlikte düşünerek, öğrenerek ve üreterek belirli sorunlara veya 
zorluklara yanıtlar bulmaya yardımcı olabilecek yepyeni çözümler ve 
yaklaşımlar elde etmek.

Vizyonumuzu ekosistem aktörleri ile paylaşarak “Teknoloji Üreten 
Türkiye” için gerekli insan kaynağına ulaşmak, ihtiyaçları tespit 
etmek ve birlikte hareket etmek.

Neden Komüniteler Oluşturuyoruz?

Amacımız;

İngilizce community (commun-unity) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen komünite, ortak değerler 
etrafında düzenli olarak bir araya gelen, birlikte yapan/üreten ve birlikte öğrenen ‘gönüllü’ bir grup insanı ifade 

eder. Ortak bir amaç için birleşmek, esasen o amaca yönelik konular etrafında bir dostluk inşa etmek 
demektir. “Unity” yani ‘birlik’ kelimesinin komünitenin bir parçası olması tesadüf değildir.

Komünitenin 3 temel motivasyonu vardır:

Birlikte Olmak Birlikte ÖğrenmekBirlikte Yapmak

K O M Ü N İ T E  N E D İ R ?

Katılabileceğiniz Aktif Komünitelerimiz

Ideaport Komünite Saha tecrübesi ve 
entelektüel bilgi birikimine sahip teknoloji 
profesyonellerinden oluşur. Birlikte 
öğrenen ve birlikte üreten bir bilgi 
topluluğudur. Teknoloji üretenler arasında 
bir bilgi ağı oluşturmak, bu ağ içerisinde iyi 
uygulamaların paylaşılmasını sağlamak, 
tematik teknoloji konuları üzerinde ortak 
çalışmalar yapmak ve katılımcıların 
birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek 
amacıyla kurulmuştur.
ideaport.org.tr/IdeaportKomunite

Ideaport Yıldızları Müfredat odaklı 
olmayan bir yapıda, genç araştırmacıları 
öğrenimleri devam ederken sanayi 
temsilcilerinden oluşan Ideaport 
Komünitesi ile buluşturarak, çift taraflı 
fayda sağlayan bir model kurgu ile 
tasarlanmış bir komünitedir. 
ideaport.org.tr/IdeaportYildizlari

Xnovate Circle Teknoloji ve inovasyon 
konusunda konuşan, paylaşan, sorunları 
gündeme getiren, birlikte öğrenen ve 
çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulayıcı 
topluluktur. İnovasyon gündemine dair 
bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımını 
desteklemeyi ve karşılıklı öğrenme imkânı 
sunmayı amaçlar.
xnovate.org/pages/circle

Pactport Toplumu tehdit eden karmaşık 
problemlerin tekli odaklı çözümünde 
teknolojinin dönüştürücü ve hızlandırıcı 
rolüne odaklanan, bu alanda yeni 
uygulama ve yaklaşımlar geliştirmeyi 
hedefleyen bir komünite programıdır.
pactport.ttgv.org.tr

Ürün Yönetimi Türkiye Platformu Ürün 
Yönetimi Türkiye Platformu teknolojik 
inovasyon ekosistemimizin ürün
geliştirme ve ürün yönetimi kapasitesinin 
artırılmasına katkı verecek komüniteler 
geliştirmek ve özgün metodojilerin 
yayılımını hızlandırmak amacıyla 
kurulmuştur.
turkish-chapter.pdma.org


