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Akıllı Veri Hazırlama Platformu
ORGANON ANALİTİK VE DANIŞMANLIK PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.

Akıllı Veri Hazırlama Platformu ile Otomatik Makine Öğrenme (Auto ML) iş
akışları oluşturularak büyük veriden zekâ üretilmekte ve insan faktörüne ihtiyaç
duymadan makine öğrenme projeleri geliştirilebilmektedir. Ürünün
tamamlanmasıyla birlikte Telekom, Bankacılık, Ulaşım, Elektronik, Sosyal
Medya, Eğlence gibi birçok sektörde 30 farklı proje tamamlanmıştır.
Projenin ticarileşmesi, beklenenden 1 yıl önce gerçekleşmiş ve Organon ilk
ihracatını bu ürünle yapmıştır.
Bu teknoloji, Organon’un Turkcell ile birlikte iş ortaklığı anlaşması yaparak,
“Machine Learning as a Service” hizmetini geliştirmesini sağlamıştır.
Akıllı Veri Hazırlama Platformunun kullanılması ile birlikte makine öğrenme
projelerinin hayata geçirilme hızı 10 kat artmıştır, iş ortaklarında hayata
geçirilen proje sayısı 5 katına çıkmıştır.
Akıllı Veri Hazırlama Platformunun büyük veri projelerinde kullanılması
dolayısıyla Turkcell tarafından Nisan 2018’de “Big Data Değer Katan İş Ortağı”
ödülü verilmiştir.
Bu platform sayesinde Türkiye’deki firma tanınırlığı artmış ve Hollanda
Konsolosluğu aracılığıyla yurt dışında ticari ilişkiler ve müşteri kazanımı için
başlangıç noktası olmuştur.

Proje Maliyeti
860.480 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.07.2017

3 Boyutlu Fotogrametrik Havasal Ve Yersel Robot Sistemleri ile Nokta
Bulutu Üretimi (ROBOPOINT)
AKSAN BİLİŞİM GÖRÜNTÜLEME PRJ. İNŞ. DAN. VE TİC. LTD. ŞT.

Proje Maliyeti
400.759 TL
Destek Bitiş Tarihi
30.06.2017
Proje ile lazer tarama sistemlerinin yerine kullanılabilecek araç üzeri çalışan
rtk tabanlı fotogrametrik çekim sistemi geliştirilmiştir. Ürün 5 kameralı
olarak tasarlanmıştır. Elde edilen ürün ile farklı kamera kombinasyonları ile
çalışabilen, fotogrametrik çözümler dışında 360 video ve fotoğraf
görüntüleme sistemleri için dünyada ilk olan çoklu kamera kontrol
yazılımları gerçekleştirilmiştir. Projenin çıktısı, belirtilen yan ürünlerin
oluşumuna kaynak olmuş ve bu yan yazılımlar 2018 sonuna doğru beta
sürümü ile uluslararası piyasaya sürülmesi hedeflenmiştir.
Yeni geliştirilecek proje ile Türkiye pazarında son kullanıcı için Türkiye’de
üretilecek multispektral drone kamerası ile uluslararası pazardaki ürün ile
rekabet edecek hatta ek yazılım desteği ile tercih sebebi olacak bir ürün
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yeni başvurusu yapılacak projeye
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir firma ile ortaklık
yapılması planlanmıştır.

ONTOLOJİ-DESTEKLİ, MAKİNE ÖĞRENME TEKNİKLERİ KULLANARAK KENDİ KENDİNE ÖĞRENEBİLEN, SORGU ANINDA GERÇEK ZAMANLI KEŞİF
BAZLI ÇALIŞAN BİR KONU TARAYICISI (TOPİCAL CRAWLER) GELİŞTİRİLMESİ
BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kullanıcıların ilgilendiği konularla ilgili Web ortamında
paylaşılmış içeriklerin sorgu anında gerçek zamanlı keşfini
(sorgunun sisteme girildiği andan başlayarak) gerçekleştiren;
keşfedilen sonuçları, içeriklerin yayınlanma zamanına göre
bir akış dâhilinde izlenmesine olanak sağlayan bir tarayıcı
geliştirildi.

Proje Maliyeti
343.336 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.05.2017

Tekstil Saha Otomasyonu ve Üretim Verimliliği Projesi
GÜNCEL YAZILIM BİLGİSAYAR ve ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Proje Maliyeti
177.579 TL
Destek Bitiş Tarihi
01.06.2017
Leo Plant Pulse»: Tekstil sektöründe Türkiye'nin ilk yerli OTE (Overall
throughput effectiveness) hesaplama yazılımı tamamlanmıştır.
Leo Plant Pulse programı tekstil işletmelerinde proses kontrol
sağlayabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
Programın temel niteliği; gerçek zamanlı proses ve makine takibi
yapabilmesidir.
Yazılım ile kalitenin %2 arttırılması hedeflenmektedir.

ADLİ BİLİMLER TEMALI BİLİM MERKEZİ SERGİSİ PROTOTİPİ
GELİŞTİRİLMESİ
BİYANS BİYOLOJİK ÜRÜNLER AR-GE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Projenin ana hedefi Adli Bilimler alanında dünyadaki ve
Türkiye'deki çalışmalarla ilgili bilimsel süreç becerilerini
kazandıracak ve farkındalık oluşturacak nitelikte bir bilim toplum
sergisi oluşturmaktır. Bu kapsamda projede sergi alanının
ötesinde, adli olayların çözümlerini kesin kanıtlara
dayandırabilmek için farklı bilim dallarının bilgilerinin kullanıldığı
atölye çalışmaları oluşturulmuştur.
Atölye çalışmaları Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2016 ve
2017 senelerinde bilim şenliklerinde, 2017 yılı Oya Akın Koleji
Bilim Şenliği ve 2018 yılı Merkez Bankası 26 Nisan çocuk
şenliğinde geniş katılımlı olarak uygulanmıştır.

Proje Maliyeti
481.475 TL
Destek Bitiş Tarihi
01.03.2017

DEPREM FARKINDALIK SİMÜLATÖRÜ
INFOTRON ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÜRETİM ve TİCARET A.Ş.

Proje Maliyeti
1.101.788 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.10.2017
DEPREM FARKINDALIK SİMÜLATÖRÜ, kullanıcılarına deprem
olayının ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, çeşitlerini ve verebileceği
zararları görsel, işitsel ve dokunsal olarak anlatmak, deprem
öncesinde en az zararı görecek şekilde önlem almayı ve deprem
sırasında doğru aksiyonları alarak hayatta kalmayı, deneyerek
öğretmek maksadıyla tasarlanmış sanal gerçeklik ile simülasyon
uygulaması ve destekleyen interaktif kiosk ve sergiler silsilesidir.
Projede yurtdışı benzerlerinin muadili düşük maliyetli yerli ürünler geliştirilmiştir. Bilim Merkezi sergileri tasarımı ve tema oluşturulması
konusunda birikim elde edilmiştir. Bu sayede Ülkemizde kurulu/kurulacak Bilim Merkezleri’ne yurtdışından sergi ürünü alımı ihtiyacını
azaltma ve bununla birlikte yurtdışına sergi ürünü ihracatı yapma potansiyeli kazanımlarımız olmuştur.

DÜNYAMIZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMALI BİLİM MERKEZİ SERGİLERİ
İNCİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Proje Maliyeti
280.861 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.08.2017
Proje ile bilim merkezleri için güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik
enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisinin kullanımı ve çalışma prensiplerini
kavratıldığı özgün ürünler geliştirilmiştir.
Bu ürünler:
• Yenilikçi ve Özgün bir tasarıma sahiptir.
• EN1176 ve EN1177 güvenlik standartlarına uygundur.
• Etkileşimli ve dokunulabilir (Hands-on, bodies-on vb.) özelliğine
sahiptir.
• Ortam tasarımını ve dekorasyon öğelerini bünyesinde barındıracak
şekilde üretilmiştir.
• Engelli kullanımına elverişli olarak tasarlanmıştır.
• Fiyatları -dünya piyasasındaki aynı niteliğe sahip ürünlere göre- %75%80 daha düşüktür.

100 Watt Nanosaniye Atımlı Tümleşik Fiber Lazer Sistemi
FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri Mühendislik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bu proje kapsamında yüksek teknoloji olarak kabul edilen fiber lazer
alanında 100W ortalama güce sahip, nanosaniye atımlı, fiberde
tümleşik bir fiber lazer geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Geliştirilen lazer sayesinde;
• Sanayide markalama/kesme/kazıma faaliyetlerinde kullanılarak
yüksek teknolojinin üretime entegre edilmesi
• İnce metal kesim ve kalıpçılığa yönelik yapılan ithalat ikamesinin
sağlanması
• Markalama ile kesim sistemleri arasındaki endüstriyel boşluğun
doldurulması ve kesim tezgahlarındaki yüksek maliyetlerden ötürü
iş yapamayan esnafa çözüm sunulması sağlanabilmiştir.
Kasım 2017 itibariyle pazara sunulan ve fuarlarda
tanıtılmaya başlanan bu ürünün öncelikli sektörleri arasında
mücevherat ve imalat sanayi özellikle orta ölçekli esnaf yer
almaktadır.

Proje Maliyeti
587.446 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.03.2017

Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştıran Akıllı Baston
VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Proje Maliyeti
181.827 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.10.2017
31 yıldır düzenlenen ve ABD’nin inovasyon alanındaki en
prestijli ödüllerinden biri olan Edison Ödülü’ne 2018
yılında WeWALK layık görüldü («Vision Enhancement»
kategorisinde Altın Madalya).
Akıllı Baston Vestel tarafından üretilecek, görme engelliler için
tasarlanan ve onların hareket özgürlüğünü artırmayı
amaçlayan bir üründür.
Proje sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirildiği için
ticari kaygı taşımamaktadır.

GEMİ VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN DİZEL-ELEKTRİK TAHRİKLİ SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ (Değişken hızlı
sürücü & tahrik kontrol sistemi PCS)
BMA TEKNOLOJİ A.Ş.

Proje Maliyeti
364.576 TL
Destek Bitiş Tarihi
31.03.2017
Proje çıktısı ürün, özellikle son zamanlarda gemilerde kullanılan
dizel elektrikli tahrik sistemi olup, bu kapsamda değişken hızlı ana
tahrik motoru kontrolü (motor gücü, motor torku, motor akımı,
motor hızı) ile sürücü inverter ünitesi arızalarında tahrik kaybını
engellemek ve sürekli çıkış, total harmonik distorsiyon
optimizasyonu, sürücü paneli kompakt tasarımı ve güç faktörü
optimizasyonu konularında hedeflenen kriterler sağlanmıştır.
Bu proje ile enerjinin verimli yönetilmesi alanında teknolojik
gelişime katkıda bulunulmuş, tahrik sisteminden elde edilen
verilerle proje çıktısının sağlayacağı kazanımlar ulusal bilgi
birikimimize katkı sağlamıştır.

Hareketli Araç Verisi (Fcd) Kullanarak Gerçek Zamanlı Bir Koridor Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
ISSD BİLİŞİM ELEKTRONİK EĞİTİM SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti.

Hareketli Araç Verisi (FCD) kullanarak gerçek zamanlı bir koridor trafik
yönetim sistemi geliştirilmiştir.
Geliştirilen sistem, ülkemizde daha önce örneği olmayan bir uygulamadır.
Projenin yenilikçi yönünü FCD'nin kamera verisi ile tümleştirilerek kavşak
yönetiminde, darboğaz tespitinde ve koridor yönetiminde kullanımı
oluşturmaktadır. Gerçek Zamanlı Koridor Yönetim Sisteminin, pazara yeni
girecek bir ürün olması ve pazar penetrasyonunun kolay sağlanması
amacıyla düşük fiyat politikası izlenmiştir. Bu sebeple pazar hacminin
önümüzdeki beş yıl içinde yıllık ortalama 5 Milyon TL'yi bulacağı
öngörülmüştür.
Pazar hacmini yaratan kurumlar için geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen
demolar, kurulumlar ve yapılan görüşmeler göz önünde bulundurularak
pazar payının %55-65'lik bölümü firma tarafından elde edilmiştir.
Proje kapsamında geliştirilecek yöntemlerin patent mevzusu olacağı
öngörülmüş ve patent başvurusu için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Proje ile halen ülkemizde yaygın olarak kullanılmayan veri
tümleştirilmesinin standartlara uygun şekilde üretilmesi
ve uygulanması sağlanacaktır.
Hareketli Araç Verisi (FCD) kullanarak “Yolculuk Talep
Tahmini İçin Bluetooth ve Hareketli Araç Verisine Dayalı
Gerçek Zamanlı Analiz Sisteminin Geliştirilmesi” projesi
hazırlanmıştır.

Proje Maliyeti
525.018 TL
Destek Bitiş Tarihi
30.06.2017

Biyosensör Amaçlı Nanomotorlar
PLAZMA UYGULAMA ENERJİ ÜRETİMİ DANIŞMANLIK ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Proje Maliyeti
811.088 TL
Destek Bitiş Tarihi
01.04.2018
Nanomotor temelli biyosensör çalışmaları oldukça yeni ve özgün değeri yüksek
çalışmalar olup dünyada sadece belirli gruplar tarafından yürütülmektedir. Proje,
nanomotorların kanser tanısında kullanılabilirliği üzerine yapılan dünyadaki ilk örnek
çalışmalarındandır.
Projede gerçekleştirilen çalışmalar ile bu teknolojinin ülkemize kazandırılması, varolan
teknoloji boşluğunun kapatılması ve nanomotor temelli biyosensörlerin kanser
tanısında etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik altyapı oluşturulmuş ve bilgi birikimi
sağlanmıştır.

TEŞEKKÜRLER

