
EK 1. Çağrı Ortaklarına Ait Bilgiler

Ortaklı Çağrıya başvuran ve değerlendirmeler sonucunda seçilecek girişimcilere TÜBİTAK
desteklerinin yanında Çağrı Ortaklarının 2. Aşama süresince sağlamayı taahhüt ettiği Standart
Hizmet Paketi içeriği aşağıda belirtilmiştir.

 En az 3 girişimciye, girişimci başına 10.000 TL’lik toplamda 30.000 TL’lik çekirdek sermaye
desteği (Bu destek nakit olabileceği gibi hediye çeki gibi de düşünülebilir. Girişimci
tarafından talep edilen ve çağrı ortağı tarafından ödenen mal ve hizmetler de bu kapsamda
değerlendirilir.)

 En az 3 girişimciye ofis alanı ya da 12 ay boyunca aylık 500 TL kira yardımı
 En az 3 girişimciye, 12 ay boyunca ayda 1 tam gün teknik uzman desteği
 En az 3 girişimciye, 12 ay boyunca ayda 1 tam gün iş geliştirme desteği (Örneğin, pazar

analizi, müşteri yaratma, pazar tanıtımı gibi faaliyetler bu kapsamda değerlendirilebilir.)

Çağrı Ortaklarına ait diğer bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
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Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

ÇO FİRMA
TANITIMI

2004 yılında kurulan ve 2013 yılsonu itibariyle 14,5 milyon aboneye
sahip olan Avea, Türkiye'nin en genç ve yenilikçi mobil iletişim
operatörüdür. Yeni nesil şebekesi ile Türkiye nüfusunun %98'ine ulaşan
şirket, "Avea" markası ile gerek kurumsal gerekse bireysel hizmetleriyle
hızla büyümekte, gerek teknoloji ve altyapıya, gerekse yönetim ve
3000'e yakın çalışanına sürekli olarak yatırım yapmaktadır. 205 ülkede
677 operatörle uluslararası dolaşım anlaşması bulunan Avea,
uluslararası dolaşım ortaklıklarını artırmaya devam etmektedir. Avea,
"Türkiye'nin "en beğenilen ve tercih edilen" mobil iletişim şirketi olmak"
vizyonu ile müşterilerine son teknolojinin yanı sıra yenilikçi ve kaliteli
hizmet sunmaktadır. TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekom'un
GSM Operatörü Aycell'in, %51 İş Bankası Grubu ve %49 TİM ortaklığı
ile kurulmuş olan İş-TİM ile birleşmesi sonucu, 19 Şubat 2004 tarihinde
resmen kurulmuştur. Birleşmeden sonra Aria ve Aycell markalarının
TT&TİM çatısı altında devam ettiği kısa bir süreç yaşanmıştır. 23
Haziran 2004 tarihi itibariyle ise birleşmeden doğan sinerjinin ifade
edildiği yepyeni "Avea" markası, bu iki markayı temsilen piyasaya
sunulmuştur. 15 Ekim 2004 tarihi itibariyle "TT&TİM İletişim Hizmetleri
A.Ş" ticari ünvanı "Avea İletişim Hizmetleri A.Ş." olarak değişmiştir.

ÇO WEB ADRESİ www.avea.com.tr/www.avealabs.com
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1. Telekom, bilişim ve şebeke ekipmanları optimizasyonu, yenilikçi
uygulama ve servis geliştirilmesi
2. Büyük Veri İşleme/Anlamlandırma Teknolojileri
3. M2M (Makineler Arası İletişim) Teknolojileri

ÇAĞRI
KONULARI
AÇIKLAMALARI

1. Telekom, bilişim ve şebeke ekipmanları optimizasyonu, yenilikçi
uygulama ve servis geliştirilmesi:Telekomünikasyon şebekelerinde
IT sistemlerinin bütünleşik bir yapıya kavuşturulması zorlu bir aşamadır
fakat tüm sistemlerin birbiri ile entegre bir biçimde çalışıyor olması
istenmektedir. Ayrıca bu sistemlerden müşteri bazlı verilerin
toplanabilmesi ve gerekli durumlarda gerekli aksiyonların alınabilmesi
adına otomize edilmiş sistemlerden yararlanabilmek önemlidir. Bu
kapsamda bu başlık altında gişrimciler beklenmektedir.
2. Büyük Veri İşleme/Anlamlandırma Teknolojileri: Bu başlık altında
değerlendirilmesi planlanan faaliyetler alanları aşağıdaki gibidir:
•  Büyük Veri anlamlandırma aşamasında görselleştirme yazılımları,
•  Çeşitli veri işleme ve anlamlandırma algoritmalarını kullanan yenilikçi
servisler,
• Hücresel (mobil) veri kaynaklarını sosyal medya ve benzeri diğer veri
kaynakları ile beraber anlamlandırabilecek platform/yazılımlar.
3. M2M (Makineler Arası İletişim) Teknolojileri:Bu kapsamda, ana
hatlarıyla aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterecek girişimciler
değerlendirilecektir:
• Yeniden kullanılabilir ve birlikte çalışabilir yapıtaşları içeren M2M
servis geliştirme platformları,
• Akıllı şehir, akıllı ev, mobil sağlık ve benzeri dikeylerde yenilikçi
servisler



Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

VARSA
STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

1.Ofis Giderleri: AveaLabs Kuluçka Merkezi’nde destek alan bir
girişimci firma Kuluçka Merkezi’nde geçirdiği süre için kira, elektrik, su
gibi ofis giderlerini ödemekle yükümlü değildir. Firmaların Kuluçka
Merkezi’nde yaptığı ofis giderleri Avea tarafından karşılanmaktadır.
2.İletişim Giderleri:Girişimci firmalar AveaLabs Kuluçka Merkezi’nde
internet alt yapısına ücretsiz olarak ulaşabilmektedirler.
3.Ürün Geliştirme Desteği: Girişimci firmalar, ürün geliştirme
aşamalarında destek duydukları noktalarda AveaLabs Kuluçka
Merkezi’nin sağladığı olanaklar kapsamında desteklenmektedir.
4.Fuar-Tanıtım: Desteklenen firmaların tanıtım sorumluluğu Avea’ya ait
değildir ve bu konuda desteklenen firmaya herhangi bir taahhüt
verilmez. Fakat AveaLabs Kuluçka Merkezi’nin 2 yıllık geçmişine
bakıldığında yazılı ve görsel medya da yer alan gerek Avea Ar-Ge
merkezi tanıtımlarında, gerek AveaLabs tanıtımlarında, ilgili ekip
Kuluçka şirketlerinin tanıtımını yapmalarına ve pazarda seslerini
duyurmalarına yardımcı olmuştur.  Bunun yanısıra, ÖGER telekomları
yatırımları olan Cell-C, STC gibi iştirakleri ile yapılan sinerji
toplantılarında Avea referansı ile ürünlerini sergilemeleri ve yurtdışına
satış imkanı sağlanmaktadır.
5.Ortak Proje Geliştirme: Desteklenen firmalar ile uygun ortam ve
şartlar oluştuğunda ortak projeler geliştirilmektedir.
Bu projelerden uygun olanları için TEYDEB başvurusu yapılmaktadır.
6.Pazar açma, yatırımcı bulma desteği: Avea bünyesinde destek
almaya hak kazanmış firmalar, pazarda birçok müşteriye ulaşmayı
kolaylaştırmanın yanı sıra yatırımcı kaynağına da ulaşabilmektedir.
Avea’nın melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum sponsorluğu ile yurt
içinde ve yurt dışındaki yatırımcılara ulaşma hızını da arttırmaktadır.
Yatırımcılar için bir operatörün kullanmayı düşündüğü ürünlere sahip
girişimcilere yatırım yapmak önem kazanıyor.  Yatırım miktarı firmadan
firmaya değişmekle beraber firma başına 1 milyon TL’yi bulabilmektedir.

VARSA ÖN
KOŞUL/KISITLAR

Avea, girişimci firmalara tarafından AveaLabs Kuluçka Merkezi’nde
geliştirilen ürünler üzerinde doğrudan ticari hak talep etmez ve bu
ürünleri satın alma garantisi vermez. Avea teknik ve ticari ekipleri
mentörlüğünde geliştirilen ürünlerin Avea satın alma birimleri tarafından,
normal satın alma süreçleri doğrultusunda, ilgi görmesi beklenir.
Bununla beraber, girişimci firmaların geliştirdikleri ürünlere istinaden
Avea’nın aşağıda sıralanan hakları saklıdır:
- Girişimci firma kuluçka süresi boyunca ve kuluçka süresinin sona
ermesini takip eden bir yıllık süre boyunca hisse satışı öngördüğü
durumda AVEA’ya yazılı bir öncelikli tercih hakkı bildiriminde
bulunacaktır.
- Üçüncü bir tarafın yazılı olarak bağlayıcı bir birleşme, devralma veya
herhangi bir diğer yöntemle sermaye girişi yapma teklifinde bulunması
ve girişimci firmanın normal koşullarda bu teklifi kabul edecek olması
halinde Kuluçka Şirketi derhal AVEA’ya yazılı bir ilk tercih hakkı
bildiriminde bulunacaktır.
- Girişimci firmanın bir ürün veya hizmet sunumunu öngördüğü durumda
AVEA’ya yazılı bir öncelikli tercih hakkı bildiriminde bulunacaktır. Bu
durumda Avea satın alma kararı verirse sektörel münhasırlık geçerli
olacaktır. Satın almama durumunda ise, firma ürünü – daha uygun
şartlarda sunmamak kaydıyla – istediği sektörde değerlendirebilir.
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Borusan Holding A.Ş.

ÇO FİRMA
TANITIMI

Borusan Holding 2012 yılı başlarında sistematik olarak temellerini atmaya
başladığı inovasyonla yeni ürün,hizmet ve iş modelleri geliştirme altyapısını
tüm Grup şirketlerinde benimsemiş ve bu kapsamda yenilikçi projeler
yürütmeye başlamıştır.
Borusan Holding ve Grup şirketlerinin, inovasyon konusunda dışa dönük
olmanın, bu konuyla ilgili işler yapan girişimcilerle, üniversitelerle, STK’larla,
vb. iş birliği geliştirmenin ve bir inovasyon ağı yaratmanın getireceği faydalara
inancı sonsuzdur.

ÇO WEB ADRESİ www.borusan.com
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1. Tedarik zinciri ve lojistik alanında çözümler ve yazılımlar
2. Biyokütle, biyogaz, gaz işleme, gazifikasyon ve filtreleme sistemleri –
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
3. Otomasyon sistemleri (boru hatta otomasyon sistemleri, ölçüm otomasyon
sistemleri) – Borusan Makina ve Güç Sistemleri

ÇAĞRI
KONULARI
AÇIKLAMALARI

1. Tedarik zinciri yönetimi, müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru
yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle
ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.
Bunun sağlanması için ürünlerin üreticiden nihai tüketiciye ulaşımınısağlayan
mal akışının yönetimi ve gerçekleştirilmesi ise lojistiğin konusudur. Tedarik
zincirinin karmaşıklaştığı ve globalleştiği günümüzde bu zincirdeki problemleri
çözmek, zaman ve kaynak kullanımını optimize etmek için teknoloji kullanımı
kaçınılmazdır. Teknoloji talep tahmininden, malzeme planlamasına, mal
akışının takibinden, müşteri süreçleri süreçlerine kadar tüm aşamalarda, hem
görünürlük hem de optimizasyon için kullanılmaktadır. Borusan Lojistik olarak
müşterilerimizi tedarik zincirine değer katmak için çözüm üretiyoruz. Bu
kapsamda
- Çözümlerimize entegre olabilecek ya da yeni çözüm olarak işbirliği
yapabileceğimiz
- Tüm sektörler için ya da belli bir sektörün spesifik problemleri için
- Tedarik zincirinin bütüne ya da belli bir problemine yönelik
Bilgi ve lojistik teknolojisi çözümleri ile tanışmak istiyoruz.
2. Muhtemel elektrik arz ve talep dengesizliğine önemli katkı sağlayacak
biogaz ile elektrik üretme sistemleri ile hayvansal ve bitkisel atıklar ya da
genel olarak organik maddelerin kapalı ve oksijensiz ortamda mikrobiyolojik
floranın etkisi altında karbondioksit ve metan gazına dönüştüren
çözümleri/teknolojileri izlemek istiyoruz. Elde edilen bu metan gazı filtreleme
işlemlerinden geçirilip motor için zararlı maddelerden arındırılarak, bu iş için
özel dizayn edilmiş bir gaz motoru ile metan gazını yakarak bir alternatörü
çevirmek sureti ile elektrik elde edilmektedir. Ayrıca motordan ve egzosdan
çıkan atık ısı tekrar reaktöre gönderilerek metan gazı üretim verimi arttırılır.
3. Otomasyon sistemleri fabrikalar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri ve
dağıtım tesisleri gibi endüstri ile ilgili faaliyetlerde, saha ekipmanları, kontrol
üniteleri, bilgisayar ssistemleri ve bunların birbiri ile iletişimini sağlayan
haberleşme sistemleri gibi bileşenlerden oluşur. Otomasyon sistemleri ile
maliyet düşüşü, kalite artışı, esneklik, zaman tasarrufu ve iş kazalarının önüne
geçmek gibi avantajları hedefliyoruz. Öte yandan bu sistemler üretime ilişkin
bilgilerin dijital ortama taşınmış olmasından ötürü, arşiv oluşturmak, istatistik
yapmak mobil cihazlar ve internet üzerinden erişim gibi bilgisayar
teknolojisinin getirdiği avantajlardan da faydalanmaya imkan verecektir.



Borusan Holding A.Ş.

VARSA
STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

Standart hizmet paketi dışında 3 girişimciye 10.000 TL ekstra çekirdek
sermaye desteği sağlanacaktır.
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COMODO Yazılım A.Ş.

ÇO FİRMA TANITIMI Comodo, 1998 yılında İngiltere'de kurulmuş ve daha sonra merkezi
Amerika'ya taşınmış olan güvenlik yazılımı firmasıdır. Aynı zamanda
dünyadaki en büyük üç SSL otorizasyon şirketinden birisidir. Comodo'nun
güvenlik tarafında kendi bünyesinde geliştirdiği ve kendine patentli pek çok
özel teknolojisi bulunmaktadır. Comodo Ar-Ge ve inovasyona verdiği önem
doğrultusunda 2013 yılında ODTU Teknokent yerleşkesinde Comodo
Yazılım A.Ş.'i kurmuştur. Comodo Yazılım A.Ş. bünyesinde halıhazırdaki
ürünler veya yeni fikirlerden doğacak her türlü fikrin ürünleştirilebilmesi için
gerekli maddi ve teknik destek Comodo üst yönetimi tarafından
sağlanmaktadır. Bir çok projede daha önce denenmemiş, iddialı, Ar-Ge
yönü yüksek fikirler ve özellikler üzerinde çalışılmaktadır.
Comodo'nun sunduğu çözümler
-Kişisel veya iş amaçlı web sitelerini ve içeriklerinin doğrulaması;
-Bilgi Güvenliğini Sağlama;
-Web siteleri ve e-ticaretin Güvenliğini Sağlama;
-PC lerin güvenliğini sağlama;

ÇO WEB ADRESİ www.comodo.com.tr
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1. Siber Güvenlik – Sanallaştırma – Donanım Destekli Sanallaştırma
2. Siber Güvenlik- Görüntü İşleme- Oltalama Algılama
3. Sosyal Medya- İçerik ve Kullanıcı itibar analizi
4. Siber Güvenlik - Haberleşme - Güvenli iletişim

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

1. Siber Güvenlik – Sanallaştırma – Donanım Destekli Sanallaştırma
Intel VT-X ve AMD SVM destekli Windows işletim sistemi ile çalışan bir
hipervizör geliştirmesi yapılacaktır. Bu hipervizör  klasik bir sanallaştırma
çözümü olarak değil, güvenlik ürünleri tarafından çağrıları gerçek zamanlı
denetlemek için kullanılacaktır. 2.Siber Güvenlik- Görüntü
İşleme- Oltalama Algılama Oltalama’da sık kullanılan
yanıltma tekniklerinden birisi bir marka veya ürüne ait logo veya
tanımlayıcı resim kullanmaktır. Oltalama algılamada başarı şansını
artırmak için e-posta ve web sayfa içeriklerinde bu resim ve logoları tespit
ve tanıma için görüntü işlemeden faydalanılacaktır. Sistem lokal
makinalarda olabileceği gibi bulut üzerinden de hizmet verebilecektir.
3. Sosyal Medya- İçerik ve Kullanıcı itibar analizi
Sosyal medya üzerindeki içeriklerin doğruluklarını derecelendiren bir
sistem oluşturulacaktır. Sistem hem kullanıcı hem de içeriklerin itibar
(reputation) analizlerine dayanacaktır. Ayrıca kullanıcı ve içerikler önceden
tanımlanmış kategorilere ayrılabilecektir. 4.
Siber Güvenlik - Haberleşme - Güvenli iletişim
HTML5 ve WebRTC teknikleri ile istemcisiz güvenli şekilde uçtan uca
şifreli mesajlaşma, ses ve görüntü haberleşme ve telekonferans sistemi.
Sistem bulut tabanlı olarak çalışacak olup herhangi bir eklenti ve
gerektirmeden HTML5 destekli browser üzerinden çalışacaktır.  Sistem
Android ve IOS uygulaması ile mobil platformlarda da kullanılabilecektir.

VARSA STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

*Firmamız uzmanları tarafından iş fikri onaylanan 1 girişimciye şirket
merkezinin bulunduğu ABD'ye ziyaret
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E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş

ÇO FİRMA TANITIMI Elektronik Ücret Toplama Sistemleri, Ödeme Sistemi, Akıllı
Şehirler Sistemleri

ÇO WEB ADRESİ www.e-kent.com.tr
ÇO ÇAĞRI KONULARI
BAŞLIKLARI

Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne yönelik yazılım, donanım ve
sistemler,
Ödeme Sistemleri Yazılım, Donanımları,
Akıllı Şehirler Yazılım, Donanım ve entegre servisler

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne yönelik yazılım, donanım ve
sistemler:
•         Elektronik Ücret Toplama Sistemi Yazılım – Donanım,
Çevre Ekipmanları
•         Mobil Finansal Servisler, Bankacılık Kartlı ödeme sistem
entegrasyonları
•         Toplu taşıma, karayolları, park yönetimi, trafik kontrol
sistemleri, ceza yönetim sistemleri
- Ödeme Sistemleri Yazılım, Donanımları
- Akıllı Şehirler Yazılım, Donanım ve  Ödeme Sistemleri
entegre servisler
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General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş. (GETSAŞ)

ÇO FİRMA TANITIMI Türkiye’nin 2023 vizyonunu destekleme taahhüdü kapsamında GE,
yeni işbirlikleri ve projeleriyle inovasyon, AR-GE, yerelleşme, üretim
ve ihracat artışına odaklandığını duyurdu. Türkiye’deki iş ortakları ile
birlikte Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için işbirlikleri ve
inovasyona odaklanarak yeni bir kültür oluşturulmasına destek
veriyor. Enerji, sağlık, ev ve yaşam, ulaşım ve finans alanlarında
çözümler üretiyor. GE inşa eder, güç verir, hareket sağlar ve
iyileştirir.

ÇO WEB ADRESİ http://www.ge.com/tr/tr/
http://www.ge.com/tr/en/
http://www.ge.com/about-us/ecomagination
http://www.healthymagination.com/

ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

• Enerji : Yenilikçi teknolojilerle enerji üretilmesi, depolanması, enerji
kullanımının saptanması, takibi ve görüntülenmesi
• Sağlık ve Yaşam Bilimleri : Sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlere
erişimi iyileştiren yenilikçi teknoloji çözümleri

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

• Enerji: Yenilikçi teknolojilerle enerji üretilmesi, depolanması,
üretim/kullanım bilgisinin (dijital) toplanması ve optimum sonuçlar
için işlenmesi.
• Sağlık ve Yaşam Bilimleri : Belirleyeceğiniz bir hastalık türü için,
hastalık tetkik, tedavi takibine erişimi iyileştiren yenilikçi teknoloji
çözümleri.

VARSA STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

• Vizyonlarını geliştirme hedefiyle masrafları GE tarafından
karşılanmak üzere, GE Küresel Araştırma Merkezleri’nden birini bir
hafta süre ile ziyaret etme hakkı verilir.
• ArGe çalışmalarıyla daha da geliştirilerek ticarileşmeye konu
olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin ortaya
konması durumunda detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi,
denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler GE’nin çalışma konularına
uygun olması durumunda ortak proje olarak konumlandırılabilir.
• Eğitim ve danışmanlık konu ve saatleri ihtiyaca göre belirlenip,
karşılıklı görüşme ile karara bağlanır.
• Seçilecek girişimciler için GE Ventures ve diğer yatırımıcılarla
buluşturma, sunum ve etkinlikleri düzenlenebilir.



Intel Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
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Intel Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi

ÇO FİRMA
TANITIMI

Faaliyet alanı: Bilgisayar, yazılım, ofis cihazları ve mobil cihazlar alanında;
işlemci çipleri ve diğer bilgisayar parçalarının tasarımı, üretimi, pazarlaması ve
satışı hizmetlerini kapsar. 46.52.02 NACE kodlu faaliyet alanı - Elektronik cihaz
ve parçalarının toptan ticareti (yarı iletken cihazlar, mikroçipler, entegre
devreler, baskılı devreler, vb.)
Çalışma konuları: Yarıiletken teknolojileri, mikroişlemciler, platformlar, gömülü
sistemler.
Sektörel pozisyonu: Yarıiletken sektöründe mikroişlemci üretimi ve satışında
küresel ölçekte lider kuruluş.

ÇO WEB ADRESİ www.intel.com.tr
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

Gömülü Sistemler

ÇAĞRI
KONULARI
AÇIKLAMALARI

Gömülü Sistemler:
• Giyilebilir Teknolojiler
• Nesnelerin İnterneti
• Gömülü Sistem Teknolojileri
• Gömülü Sistem Yazılımları

Intel Türkiye olarak bu çağrı konuları özelindeki amacımız; tüm sektörel
paydaşlar (tüketiciler, yatırımcılar, teknolojik buluş yapan girişimciler ve daha
geniş ölçekte tüm ekosistem) ile birlikte inovatif yaklaşımı özendirerek ve
böylece inovasyonu arttırarak gömülü sistemler küresel pazarında fikir önderliği
yapmaktır. Intel Global Challenge Programı'nın Türkiye ayağını
gerçekleştirerek Türk girişimcilerin globaldeki bu ve bunun benzeri yarışmalara
katılımının artmasını hedefliyoruz. Bu sayede; gömülü sistemler pazarında
dinamik yaratılacak ve bu dinamik, donanımda inovasyon yaratan girişimci
firmaları harekete geçirecektir.

VARSA ÖN
KOŞUL/KISITLA
R

"Intel® Challenge Turkey 2014 Rules and Regulations" ön koşul olarak
girişimcilerin onay ve kabulüne sunulacaktır.
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FİRMA ADI

Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Ser. San. A.Ş

ÇO FİRMA TANITIMI 1957 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile temelleri atılan
Kale Grubu, Türkiye'de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük
etmiş, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi haline gelmiştir.
Zaman içerisinde makine ve parça imalatı, savunma, kimya, elektrik
malzemeleri, enerji, bilişim, nakliye, turizm ve gıda sektörlerinde
yatırımlar yaparak büyüyen Kale Grubu, bugün her biri kendi
alanlarında lider 17 şirkete sahip, Çanakkale başta olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli lokasyonları ile İtalya ve Rusya’da fabrika ve
marka yatırımları olan, beş bini aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren
Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biridir. Kale Grubu bugün
Avrupa’nın 3., dünyanın 12. en büyük seramik karo üreticisi, Yapı
Kimyasalları sektöründe üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve
bölgesinin 1., Avrupa’da ise 5. şirketi durumundadır. Ayrıca %100
özel sermayeli bir Türk şirketi olarak havacılık ve savunma
konusunda uluslararası alanda itibar kazanmış bir yapıya sahiptir.
100 ülkede, 400’ü aşkın noktada Kale markalı ürünler tüketicilerle
buluşmaktadır.

ÇO WEB ADRESİ www.kale.com.tr
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

Seramik yer ve duvar karosu: Bu konuda inovatif projeler, süreç
geliştirme fikirlerine destek verilecektir.
Seramik Sağlık Gereçleri: Bu alanda dizaynlarda dahil olmak üzere
inaovif projeler ve süreç geliştirme fikirlerini içeren Ar-Ge projeleri
desteklenecektir.
Teknik Seramikler: Oksit ve oksit dışı mühendislik seramikleri Ar-Ge
projeleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

Seramik yer ve duvar karosu: Bu konuda üretim sürecindeki bir
alanda Kale Seramik'e verim, inovatif ürün, yenilik getirecek Ar-Ge
projeleri desteklenecektir. Yeni bir ürün dizaynını da içeren (şekilsel
tasarımlar hariç) çalışmalar ile birlikte proses iyileştirme projeleri de
bu kapsamda değerlendirilecektir. Özellikle hammadde
hazırlama(bünye, sır) ,kurutma ve pişirim prosesindeki yenilikçi
fikirlere öncelik verilecektir.
Seramik Sağlık Gereçleri: Bu çağrı başlığı altında Kale Seramik’e
katma eğer sağlayacak fonksiyonel ve sanatsal dizaynlar da dahil
olmak üzere inovatif projeler, süreç iyileştirme projeleri
desteklenecektir. Yerli hammaddelerin kullanılması, FFC
ürünlerindeki şamot miktarının azaltılması ya da çıkarılması,
temizlenebilir yüzeyler, yeni sır-bünye kompozisyonlarının
geliştirilmesi vb. gibi konular için projelere öncelik verilecektir.
Teknik Seramikler: Bu çağrıda oksit ve oksit dışı seramikler ile ilgili
mühendislik seramikleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Bu başlık
altında özellikle savunma sanayinde kullanılan Seramik projelerine
öncelik verilecektir. Seramik zırh kompozisyonlarının geliştirilmesi,
Zirkonya seramikleri, seramik kaplama projeleri vb. projeler Kale
Seramik ilgi alanındadır. Özellikle zırh çalışmaları için uzun vadede
çalışılması planlanmaktadır.



Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Ser. San. A.Ş

VARSA STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

5 girişimci; Kale Seramik Ar-Ge proses laboratuvarından randevu
almak koşulu ile mesai saatleri içerisinde kullanabilecektir.
2 girişimciye eğitim desteği verilecektir.  Temel seramik teknolojileri,
seramik bileşenleri, seramik hammaddeleri, sır, bünye, parlatma vb.
ile ilgili eğitimler verilecektir.



Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ÇO FİRMA
TANITIMI

Kordsa Global, dünyanın lider naylon ve polyester iplik, kord bezi ve tek
kord üreticisi olup, lastik takviye ve mekanik kauçuk pazarlarına hizmet
vermektedir. Kordsa'nın başarı öyküsü 1973 yılında İzmit'teki kord bezi
fabrikası yatırımıyla başlamıştır. Geçtiğimiz 41 yıl içinde, stratejik
alımlar ve güçlü iş ortaklarıyla gerçekleştirilen girişimler sayesinde
küresel bir lider haline gelen şirket, 5 kıtaya dağılmış, 9 ülkede (ABD,
Almanya, Arjantin, Brezilya, Çin, Endonezya, Mısır, Tayland, Türkiye)
yer alan, 10 işletmesi ve yaklaşık 4.000 kişilik işgücü ile küresel
liderliğini devam ettirmektedir. Hacı Ömer Sabancı Holding'in %91,1
oranında hissedarı olduğu şirket, sürekli büyüyen global üretim yapısı
ile sektörüne öncülük ederek ve değişen pazar dinamiklerine hızla
adapte olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kordsa Global, yüksek denye naylon 6.6 ve polyester (HMLS ve Teknik)
endüstriyel iplik, kord bezi, endüstriyel bez ve tek kord ürünlerinin lider
tedarikçisidir. Başlıca müşterileri arasında, araç lastiği ve mekanik
kauçuk ürün (MRG) sektörlerinin tüm lider üreticileri bulunmaktadır.
Dokuz farklı ülkede, 10 tesisi ile müşterilerine küresel ölçekte hizmet
veren kurumun ürünleri, başta araç lastiği, hava süspansiyon körüğü,
hortum, konveyör bant, V kayış, ip, halat takımı, emniyet kemeri için
kayış dokuma, fiber optik ve kağıt keçe olmak üzere çeşitli
uygulamalarda yer almaktadır. Kordsa Global, küresel ölçekte bir şirket
olmanın sorumluluğu ile farklı kültürlerdeki müşterilerine iplik, kord bezi,
endüstriyel bezler ve tek kord ürünleriyle hizmet vermektedir.

ÇO WEB ADRESİ www.kordsaglobal.com

ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1. Lastik takviye malzemeleri terbiyesi için özel yapıştırıcı kimyasallar
geliştirilmesi ve üretimi
2. Kompozit takviye için reçine geliştirme ve üretimi
3. Sonlu Elemanlar (FEA) Yöntemi ile Nümerik Modelleme – Lastik
takviye malzemelerinin dinamik modellenmesi
4. İnşaat takviye için polimerik fiber malzeme geliştirme



Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ÇAĞRI
KONULARI
AÇIKLAMALARI

1.Lastik kürlenmesi esnasında lastik içerisindeki kord bezini oluşturan
polyester  temelli elyafların bozunduğu bilinmektedir. Bu bozunma
sürecinde elyafı oluşturan polimer zincirleri kopmakta ve ortalama
moleküler ağırlık düşmektedir. Elyafın moleküler ağırlığının düşmesi
lastiğin ömrünü ve dayanıklılığını düşürmektedir. Bu çağrı, polyester
elyafların kimyasal bozunmasını engelleyebilecek yeni organik kimyasal
maddelerin sentezlenmesine ilişkindir.
2-Bu çağrı ile havacılık sanayinde kullanılmak üzere yüksek camsı
geçiş sıcaklığına ve yanmazlığa, düşük kısalmaya sahip, darbe direnci
yüksek reçine formülasyonun Türkiye’de sentezlenmesi ya da uygun
reçine karışımının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Son ürün karbon
elyafla uyumlu olmalıdır.
3.Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak nümerik lastik modelleri inşa
edilecektir. Modeller Kordsa Global’in ürünlerinin performansını simüle
etmek için kullanılacak olup lastik üretim ve sahada test maliyetlerini
azaltacaktır. Bunun yanında Kordsa’nın takviye malzemeleri hakkındaki
yetkinliklerinin de kullanılması ile mevcut lastik modelleri arasında en
tutarlı sonuçları veren modeli oluşturmak hedeflemektedir.
4-Çağrı ile hedeflenen beton takviye malzemesi olarak yeni bir makro-
sentetik lif geliştirmektir. Bu liflerin görevi çatlak önlemek olduğu kadar,
betonun yük taşıma özelliğini de iyileştirmektir. Ana unsurlar olarak 1.)
multifilaman liflerin belli bir dirilikde (stiffness) elde edilebilmesi için
kaplanması 2.) Fiziksel yapışma için lif şeklinin optimizasyonu 3.)
Uzunluk ve çap değerlerinin optimizasyonudur. Son ürün olan lifin beton
içerisindeki performasının bu parametrelerle en iyi duruma getirilmesi
gerekmektedir. Geliştirilen lifin beton içerisinde dağılımı da
geliştirilecektir.

VARSA
STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

3. Aşamaya geçen projeler için Alet-Techizat ve Lab Ekipman
kullandırma (azami 5.000TL) ile ürün geliştirme desteği (azami
20.000TL) ; 4. Aşamaya geçen projeler için Fuar-Tanıtım-Proje Pazarı
(azami 5.000TL) ile Yurtiçi-Yurtdışı Gezi Tanıtım desteği (azami
5.000TL).

VARSA ÖN
KOŞUL/KISITLAR

Taraflarca paylaşılan gizli bilginin proje amacı dışında kullanılmaması,
korunması ve 3. kişilerce paylaşılmaması, Proje süresince Kordsa
Global'in doğrudan veya dolaylı rakipleri ile aynı konuda ortak geliştirme
projesi yapılmaması.



Türk Ekonomi Bankası
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Türk Ekonomi Bankası

ÇO FİRMA
TANITIMI

Türk Ekonomi Bankası, "TEB Grubu" nun ilk kuruluşu olup 1927
yılında faaliyete başlamıştır. TEB Grubu şirketlerinin büyük
bölümünün kurucusu ve hissedarı konumundadır.

Ülkemizdeki Özel Bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan Türk
Ekonomi Bankası, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı
konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinin
yanı sıra, yatırım, leasing, factoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi
finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir.
TEB'in Mart 2014 itibariyle şube sayısı 546' ya ulaşmıştır.

Şubat 2000’de halka açılan TEB’in yüzde 84,25 oranındaki hissedarı
TEB Mali Yatırımlar A.Ş., 10 Şubat 2005 tarihinde dünyanın 6., Euro
bölgesinin en büyük bankası olan ve 87 ülkede faaliyet gösteren BNP
Paribas ile ortaklık anlaşması imzaladı.
BNP Paribas, kâr ve toplam piyasa değeri açısından Euro bölgesinin
birinci bankasıdır. Önde gelen bir uluslararası bankacılık ağına sahip
olan BNP Paribas, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Uluslararası
Perakende Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanlarında çok önemli bir
rol oynamaktadır. Dünya çapındaki en büyük 100 gruptan 80’i BNP
Paribas’nın müşterisidir.

Bu ortaklık; Türk finans sektörünün saygın ve güçlü markalarından biri
olan TEB ile uluslararası bir marka olan BNP Paribas’nın güç ve
deneyimlerini birleştirdi. Bu ortaklık anlaşması ile BNP Paribas; TEB
Yatırım, TEB Leasing, TEB Factoring, TEB Sigorta, TEB Portföy
Yönetimi ve Amsterdam’da bir Hollanda bankası olarak faaliyet
gösteren TEB NV’de pay sahibi oldu.

ÇO WEB ADRESİ http://www.teb.com.tr/
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1. Finans sektörüne yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım
çözümler, mobil uygulamlar.
2. Tarım sektörüne yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım
çözümler veya tarımsal geliştirmeler.
3. KOBİ’lere yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım çözümleri
veya üretim süreç iyileştimeleri.

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

1. Finans sektörüne yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım
çözümler, mobil uygulamlar.
Bankacılık ve finans sektörüne yönelik olarak her türlü yazılım, mobil
uygulama, yeni ürün/hizmet gibi konularda projeler için başvuru
yapılabilir.
2. Tarım sektörüne yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım
çözümler veya tarımsal geliştirmeler.
TEB Tarım bankacılığı müşterilerine sunmak üzere,Tarım sektörüne
yönelik yeni yazılımlar, teknolojiler, yeni üretim süreçleri ve
yöntemleri, tohum ve ilaçlama teknolojileri gibi konularda projeler için
başvuru yapılabilir.
3. KOBİ’lere yönelik donanım teknolojileri  ve/veya yazılım çözümleri
veya üretim süreç iyileştimeleri.
TEB KOBİ Bankacılığı müşterilerine sunmak üzere KOBİ'lerin üretim



Türk Ekonomi Bankası

süreçlerini iyileştirmeye yönelik teknolojiler, KOBİ'lerin çeşitli
ihtiyaçlarını giderecek yeni teknoloji ve yazılımlar için başvuru
yapılabilir.

VARSA
STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

Girişimcilerimize standart hizmet paketine ek olarak projesini hızlı bir
şekilde ticarileştirebilmesi için :
Müşteri Buluşmaları
Networking Desteği
Tanıtım Desteği
Melek Yatırımcı Buluşmaları
gibi girişimciler için önem taşıyan ek hizmetler sunulacaktır.
- Girişimcilerin kendilerini tanıtmalarını sağlamak amacıyla, TEB Kobi
TV ve sosyal medya sayfalarımızda projeleri tanıtılacaktır.

VARSA ÖN
KOŞUL/KISITLAR

Girişimcilerin web sitesinde ve sunumlarında, 5 yıl boyunca "TEB
Girişim Bankacılığı Destekliyor" logosunu bulundurması gerekiyor.
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

ÇO FİRMA TANITIMI Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu'nun kurucusu
merhum Vehbi Koç tarafından atılan, Koç Holding ve Fiat
S.p.A.'nın eşit hissedar olduğu Türk otomotiv şirketi olan
Tofaş, günümüzde Fiat’ın dünya çapındaki üç stratejik
üretim ve Ar-Ge merkezinden biridir. Türkiye’nin hem binek
otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi
konumundaki Tofaş, bugün 400 bin adet/yıl üretim
kapasitesiyle de Türk otomotiv sanayinin en büyük üreticisi
olarak öne çıkmaktadır. Tofaş, Minicargo projesi
kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarının yanı sıra
Yeni Fiat Doblo projesi kapsamında da Opel ve Vauxhall
markalarına üretim yapmaktadır. Tofaş, Dünya Klasında
Üretim (WCM) alanında 175 Fiat Grubu fabrikası içinde
eriştiği “Altın” üretim seviyesiyle en üst sırada ayrıcalıklı bir
yere sahip olan Bursa’daki fabrikasında 5 markaya üretim
yapan küresel bir oyuncudur.

Tofaş, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 2013 yılında
Türkiye otomotiv sektöründeki güçlü konumunu
sürdürmüştür. Tofaş temsil ettiği markalarıyla Türkiye
otomotiv pazarında önde gelen iki şirketinden biri
konumundadır. Tofaş çatısı altında bulunan Fiat, Alfa
Romeo, Lancia ve Jeep markalarıyla 2013 yılında
toplamda 104.441 adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Tofaş,
bünyesindeki markalarla 2013 yılında otomobil ve hafif
ticari araçtan oluşan toplam pazardan %14,3 oranında pay
almayı başarmıştır.

Tofaş’ın geniş kitlelere ulaşan Fiat markası 2013yılında
başarılı bir performans sergilemiştir. Fiat Linea, 2013
yılında ulaştığı %5,6 yurtiçi pazar payı ile “Türkiye’nin en
fazla satılan otomobili” unvanını korumuştur. Fiat Doblo
%11,5 lik pazar payı ile  Türkiye’de en fazla satılan hafif
ticari araç modeli olmuştur.

Tofaş 2013 yılında Bursa’daki fabrikasında 244.614 bin
adet araç üretirken, 160.000 adet araç ihracatı
gerçekleştirmiştir. Tofaş, Türk otomotiv endüstrisi
içerisindeki en büyük üç üretici ve ihracatçıdan biri olma
konumunu devam ettirmiştir

ÇO WEB ADRESİ www.tofas.com.tr
ÇO ÇAĞRI KONULARI
BAŞLIKLARI

Parlak Metal Malzeme Üzerinde Yüzey Kontrolü

ÇAĞRI KONULARI
AÇIKLAMALARI

1.1. Pres hat sonlarında sac parçaların ekipman yardımıyla
saç yırtığının ve ondilasyon uygunsuzluklarının tespiti
1.2. Disk ve kampana hatlarının ekipman yardımıyla
vibrasyon ve döküm boşluğu hatalarının tespiti

VARSA ÖN KOŞUL/KISITLAR Girişimciye geliştirdiği ürünün satılması yönünde bir kısıt
koymuyoruz
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Türk Telekomünikasyon A.Ş.

ÇO FİRMA
TANITIMI

Türk Telekom Grubu müşterilerine sabit hat, mobil, data ve internet
hizmetlerini bir arada sunan, entegre telekomünikasyon ve teknoloji
hizmetleri sağlayıcısı olup 35.5 Milyonu aşan toplam abone sayısının
yanı sıra iletişimi geleceğe taşıyan müşteri ve yenilik odaklı anlayışıyla
bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü kuruluşudur.
Türk Telekom, inovasyonun ve Türkiye'nin dijital dönüşümünün
kalbinde yer aldığına inandığı girişimcilik alanında da Türkiye'deki özel
sektör kuruluşlarına öncülük etmekte oldupunu Türkiye'nin ilk kurumsal
Girişimleri Hızlandırma Programı PİLOTT'u hayata geçirerek göstermiş;
Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin hem bir parçası hem de aktif bir
destekçisi olmuştur.
Girişimcileri potansiyel bir iş ortağı olarak gören Türk Telekom,
girşimcilerle yapılacak işbirlikleriyle hem girişimcileri desteklemek hem
de kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve servis
yelpazesini daha da genişletmek istemektedir.

ÇO WEB ADRESİ www.turktelekom.com.tr
ÇO ÇAĞRI
KONULARI
BAŞLIKLARI

1- Yenilikçi internet uygulama ve servisleri.
2- Bulut Bilişim servisleri ve SaaS uygulamaları
3- Ses/görüntü iletişimi ve yakınsama teknolojileri

ÇAĞRI
KONULARI
AÇIKLAMALARI

1- Türk Telekom'un bireysel ve kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayan ve Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne katkıda bulunan her türlü
yenilikçi internet uygulama ve servisleri
2- Bireysel ve kurumsal müşterilere sunulabilecek yenilikçi Bulut Bilişim
çözümleri ve SaaS (software as a service) uygulamaları
3- Türk Telekom'un hali hazırda var olan ses/görüntü/veri iletişimi
hizmetlerine, yakınsama teknolojileri uygulamalarına, OTT ve içerik
servislerine yenilerini kazandırabilecek, veya Türk Telekom'un sunduğu
servis kalitesini geliştirebilecek yenilikçi teknolojiler
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VARSA
STANDART
HİZMET PAKETİ
DIŞINDAKİ
DESTEKLER

1. Türkiye Girişimcilik Ekosisteminin En Önemli İsimlerinden
Danışmanlık:
PİLOTT Programı’na hali hazırda katkıda bulunan girişimcilik
ekosisteminde tanınmış isimlerden oluşan Girişimcilik Mentorları
haftada bir gerçekleşen mentor sunum günleri kapsamında 1512-B
girişimlerine de fikirleri, iş modelleri, pazar durumu ve ortaya çıkarmayı
öngördükleri ürünle ilgili geri bildirmlerde bulunacak ve mentorluk
yapacaklardır.
Mentorlardan bazıları:
Emre Kurttepeli- CEO, Mynet
Ayşe İnal – Genel Sekreter, Galata Business Angels
Elbruz Yılmaz – CEO, BTS & Partners
Numan Numan – Genel Müdür, 212 Ventures
Fatih İşbecer – Kurucu Ortak ve CEO Pozitron
Fırat İşbecer – Kurucu Ortak ve COO, Pozitron
Mustafa Dalcı – Kurucu ve CEO, Userspots
Melih Ödemiş – Kurucu Ortak ve CTO, Yemek Sepeti
Can Turanlı – Kurucu Ortak ve CEO, Dirve Yoyo, Sopsy
Deniz Oktar – Kurucu Ortak ve CEO, VNGRS
Hasan Aslanoba – CEO, Aslanoba Capital
Hakan Baş – CEO, Lidyana.com
2. Yatırım bulma desteği:
Türk Telekom, 1512-B girişimlerine PİLOTT Programı kapsamında iş
birliği halinde olduğu yatırımcı ağları ve yatırım şirketleri ile bir araya
gelmeleri konusunda katkı sağlayacaktır.
3. Silikon Vadisi Turu:
Aralarına PİLOTT Programı girişimlerinin de dahil olduğu Türk
Telekom'un desteklediği tüm girişimler içerisinde Türk Telekom
değerlendirme kriterlerine göre en başarılı bulunacak 3 girişim arasına
giren ekiplerden 1'er kişi, 10 günlük Silikon Vadisi Turu'na hak
kazanacaktır. Ulaşım ve otel masrafları Türk Telekom tarafından
karşılanacaktır. Google, Facebook gibi ofislerin ziyaretinin yanı sıra,
Berkeley ve Stanford Girişimcilik Merkezleri'ni ziyaret ve oradaki
yatırımcılar ile toplantılar ayarlanacaktır.

VARSA ÖN
KOŞUL/KISITLAR

-


