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Kahramanmaraş merkezli deprem pek 
çok ilimizde yıkıcı etkiler yarattı. Bu 
büyük afette çok sayıda insanımızı 

kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. 

Yaşanan afette hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar 
ve acılı milletimize başsağlığı diliyoruz.
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

himayelerinde, Ankara Kalkınma Ajansı

koordinatörlüğünde, Ankara’daki Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi

Bölgeleri, Ar-Ge Kurumları, girişimcilik

ekosistem paydaşları ve üniversitelerle iş

birliği çerçevesinde düzenlenen TechAnkara

Proje Pazarı 26 Eylül 2022 tarihinde ATO

Congresium’da düzenlendi.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek,

yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirerek inovatif

ürünlerin ticarileşmesini, ortaya çıkan

projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda

yer edinmesini sağlamak amacıyla bu yıl

onuncusu düzenlenen etkinlik, ulusal ve

uluslararası iş çevrelerini aynı platformda

buluşturdu.

Uzmanlar tarafından değerlendirilen ilk 100

projeyi stantlarında sergileyen girişimciler,

mentorlar, yatırımcılar ve sektörün öncü

firmaları ile bir araya geldi.

BİZDEN HABERLER…

2022 TechAnkara Proje Pazarı Gazi

Teknopark Açık Ofis Ödülü Size&Me

Projesi ile Ataberk TAÇAR’a verildi

Genel Müdürümüz Dr. S Tuğrul İMER ve İş

Geliştirme Yöneticimiz Furkan ÖZCAN'ın

katıldığı törende, Bölgemizde faaliyet gösteren

Medhom Malzeme, Verimtek Teknoloji, Inres

A.Ş., Datajiro Yazılım, Mikroliz Biyoteknoloji,

Technomedicare Medikal ve Bakiyem Ödeme

Çözümleri unvanlı firmalarımız da projeleriyle

yer aldı.

TechAnkara Proje Pazarında başarılı

girişimcilere verilen ödüller arasında, Ankara’da

faaliyet gösteren Teknoparklarda bir yıl boyunca

ücretsiz ofis ödülü de yer aldı. Gazi Teknopark

Açık Ofis Ödülü, Size & Me projesi ile Ataberk

TAÇAR’a Genel Müdürümüz Dr. Tuğrul İMER

tarafından verildi.
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Teknolojik ve yenilikçi iş fikrine sahip öğrenci,

mezun ve akademisyenler, Gazi Teknopark’ın

yürüttüğü “BİGGAnahtar” programı ile TÜBİTAK’tan

aldıkları 450.000 TL hibe desteğinin yanında,

nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetleri alarak

şirketleşebilmektedir. TÜBİTAK tarafından yapılan

değerlendirmelere göre %50 başarı oranına ulaşan

Gazi Teknopark; BİGGAnahtar programı ile 2017

yılından bu yana 78 girişimci, toplamda 20 Milyon

TL’ye yakın hibe alarak şirketleşmiştir.

Beş yıldan bu yana uygulayıcı kuruluş

olduğumuz Gazi Teknopark BİGG programında,

hem program çıktılarındaki başarısı hem de iş

birlikleri nezdinde TÜBİTAK tarafından 2020

yılında iyi uygulama örneği seçilmiştir.

Gazi Teknopark, TÜBİTAK BİGG

Programının Yeni Döneminde de

Uygulayıcı Kuruluş Oldu

Lider uygulayıcı kuruluş olarak başta Ege

Teknopark, Hacettepe Teknokent, Erzurum Ata

Teknokent ve Bahçeşehir Üniversitesi ile

gerçekleştirdiği kapsamlı iş birliklerine, çeşitli

üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ve

Teknoparkları da dâhil etmiştir. Gazi

Teknoparkın bu iş birliklerindeki temel amacı;

kurumlar arası araştırma güçlerinin

birleştirilmesi, tecrübe ve bilgi değişiminin

sağlanması, üniversitelerin farklı uzmanlık

alanlarından karşılıklı faydalanılması, Gazi

Üniversitesi programlarının ülke çapında

yaygınlaşması, bilinirlik ve görünürlüğün

artırılması, girişimcilere ilişkin girdi ve

çıktıların hem nicelik hem de nitelik olarak

güçlendirilmesidir. Bu maksatla 2023-2025

yılları için de Ege Teknopark, Bahçeşehir

Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Kuzey İzmir

Tekmer ve İnci Holding ile yeni bir konsorsiyum

kurulmuştur.

TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma

Yaklaşımı” ile güncellenen yeni Uygulayıcı Kuruluş

modelinde, sektörel ve bölgesel iş birliklerine

öncelik verildi. Daha önceki çağrılarda etkin rol

alan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji

transfer ofislerinin yanı sıra finans kurumlarının,

özel sektörün ve araştırma altyapılarının da

girişimcilere destek olmak üzere, iş birliğine

dayanan yenilikçi modeller geliştirmeleri teşvik

edilmesi hedeflendi.
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T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 5447 Sayılı Türkiye Bilişim

Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality

(Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın

Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

doğrultusunda Gazi Teknopark tarafından Hizmet

Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER)

Projesi yürütülmektedir. Bu kapsamında Gazi

Bilişim Kümesinde yer alan küme firmalarıyla 15

Şubat 2023 tarihinde “Gazi Bilişim Kümesi HİSER

Projesi İhtiyaç Analizi Sunum ve Bilgilendirme

Toplantısı” gerçekleştirildi.

Gazi Teknopark HİSER Projesi İhtiyaç

Analizi Sunum Toplantısı Gerçekleştirildi

BÜLBÜL ve ŞAMİLOĞLU ERKOÇ’un açılış

konuşmaları ile başlayan bilgilendirme

toplantısında firmalara İhtiyaç Analizi

Raporunda tespit edilmiş olan bilgiler aktarıldı.

Küme firmalarına sunulan raporda, bilişim

sektörü ve alt sektörleri, ihtiyaç analizinde yer

alan iştirakçi firmalar, ihtiyaç analizi

metodolojisi, küme ihtiyaç ve firma ihtiyaç

alanlarının belirlenmesi, danışmanlık ve eğitim

ihtiyaçları başlıklarına yer verildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile bir araya

gelme imkanına erişen firma yetkililerimizin

görüş ve değerlendirmeleri ile interaktif hale

gelen toplantı, soru-cevap bölümü ile sona

erdi.

Etkinlik, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı ve

Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Sayın

Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL ve T.C. Ticaret

Bakanlığı Uluslararası Hizmet Genel Müdürlüğü

Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Genel

Müdür Yardımcısı Sayın Çiğdem ŞAMİLOĞLU

ERKOÇ, Daire Başkanı Sayın Hürol KARLI ve

Ticaret Uzmanı Sayın Özgün ÖZENCİ’nin katılımları

ile gerçekleştirildi.
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Gazi Teknopark ve Sektörsoft Yazılım Ar-Ge A.Ş iş

birliği ile “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama

Yönetmeliği” kapsamında güncellenen Gazi

Teknopark Yönetim Bilgi Sistemi (ArgePortal)

Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Sektörsoft Yazılım Ar-Ge A.Ş. Genel Müdürü Ünal

SAKAER’in sunumu ile gerçekleştirilen toplantının

ilk bölümünde, Gazi Teknopark Yönetim Bilgi

Sistemi üzerinde doğru veri girişinin yapılması ile

ilgili detaylar aktarıldı. Sistemde yer alan firma,

personel, proje ve görevler sekmesi, muafiyet

raporu / yıllık faaliyet raporu hazırlanmasında

dikkat edilmesi gereken hususlar ve 17 Ekim 2021

tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan

değişiklikler gibi önemli konu başlıklarında bilgi

verildi.

Gazi Teknopark - Sektörsoft İş Birliği

İle Teknopark Süreçleri ve Argeportal

Toplantısı Düzenlendi

Toplantının ikinci bölümünde Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri Kanunu ile Araştırma ve Geliştirme

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Tebliğine ve bu kanunlara ait yönetmeliklere atıfta

bulunarak Yönetici Şirket görev ve sorumlulukları

muafiyet, indirim ve istisnaları ve bu kapsamda

yapılan sistem üzerindeki güncelleme detaylarına

yer verdi..

ArgePortal Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki

modüllerin güncellemelerini örneklerle

uygulamalı bir şekilde anlatan SAKAER, toplantı

sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Gazi Teknopark ve Samsun Teknopark

firmaları arasında üniversite-sanayi iş

birliğinin kurulması, projeler geliştirilmesi,

girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ve sosyal

kalkınma gibi alanlarda ortak faaliyetler ve

etkinlikler düzenlenmesini içeren bir

protokol imzalandı. Protokol, Gazi Teknopark

adına Gazi Üniversitesi Rektörümüz Sayın

Prof. Dr. Musa YILDIZ, Samsun Teknopark

adına On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Sayın Prof. Dr. Yavuz ÜNAL tarafından

imzalandı.

Törenin ardından konuşma yapan Rektörümüz

Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ, Üniversitemizin

ağaçlandırma çalışmaları kapsamında On

Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.

Dr. Yavuz ÜNAL adına dikilmiş olan fidan

sertifikasını takdim etti.

Gazi Teknopark ile Samsun

Teknopark Arasında İş Birliği

Protokolü İmzalandı

Protokol imza töreninde, Üniversitemiz

Rektör Yardımcısı ve Gazi Teknopark Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr.

Ramazan BAYINDIR da yer aldı.
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Gazi Teknopark - KOSGEB Ankara

Sincan Müdürlüğü İş Birliği İle Proje

Teklif Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

KOSGEB ve Gazi Teknopark iş birliği ile

KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme

toplantıları düzenlendi. Ülkemizin

sosyoekonomik ihtiyaçlarının

karşılanmasında firmalarımızın payını ve

etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini

yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik

gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek,

firmaların ihracattaki paylarını artırmak, Ar-

Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve iş

birliklerini teşvik etmek için atılacak adımlar

ve destekler üzerinde duruldu.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

kapsamında açılan "İmalat Sanayinde

Dijitalleşme« "İmalatçı KOBİ'lerin Rekabet

Güçlerinin ve Verimliliklerinin Arttırılması"

Proje Teklif Çağrıları hakkında bilgiler

aktarıldı.

KOSGEB Ankara Sincan Müdürlüğü'nden Kobi

Uzmanı Necati GÜNAYDIN’ın sunumu ile 23

Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak

düzenlenen bilgilendirme toplantısında

KOSGEB KOBİGEL 2022-01-02-03 Proje Teklif

Çağrılarının kapsamlarının yanı sıra, çağrılara

başvuru şartları hakkında detaylara da yer

verildi.
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Gazi Teknopark, KOSGEB ve Ziraat

Bankası İş Birliği ile Girişim

Sermayesi Yatırım Fonu Konferansı

düzenlendi

Teknopark Yönetimleri ve firmalarının, kurulan iş

birlikteliklerini doğru kanallarla yatırıma

dönüştürmesi konusunda KOSGEB ve Ziraat

Bankası yetkilileri tarafından “Girişim Sermayesi

Yatırım Fonu Konferansı” düzenlendi.

Teknoparklar ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerini

konu alan, 03 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe

giren, “7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun” ile 1/1/2022 tarihinden

itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi

beyannamesinde; “4691 Sayılı Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamında

istisna edilen kazançları tutarı ile “5746 Sayılı

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında

yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim

tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan gelir

ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu

tutarların yüzde ikisinin girişim ekosistemine

yatırım zorunluluğu getirilmiştir.

KOSGEB KOBİ Uzmanı tarafından yapılan

sunumda, girişim sermayesi yatırım fonu

paylarının satın alınmasının ve 4691 Sayılı Kanun

kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyet

gösteren girişimcilere yatırım yapılmasının

zorunlu hale getirildiğine değinildi.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilileri tarafından

“İkinci Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”

sunumunda ise fon bilgileri ve yatırım için

gereken aşamalara yer verildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan

firmalara yönelik uygun koşullarda kredi

programı hakkında da bilgiler aktarılan

konferansımıza, Bölgemizde yer alan firma

yetkilileri ile birlikte mali müşavirler de yoğun

ilgi gösterdi.
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FİRMALARIMIZDAN HABERLER…

2022 yılı aralık ayında Gazi Üniversitesi ile

MİCROFERT arasında “Siyah Sarımsaklı Pastil

Üretimi” başlıklı patentin lisans sözleşmesi

imzalanarak TUBİTAK başvurusu

gerçekleştirildi. Siyah sarımsak özüyle

sarımsağın rahatsız edici kokusunu en az

seviyeye indirip, faydalı bileşenlerin artırılması

ile pastil pazarına yeni bir tat sunulmuş oldu.

Endüstriyel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji gibi

alanlarda mikroorganizma içerikli ürünler ile

sundukları çözümlerin yanı sıra biyosidaller,

antimikrobiyal ve biyokontrol gibi çeşitli

alanlarda da çalışmalar yapmaktadır

MİCROFERT, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında

geliştirdiği prototipler ve ürünler ile sektörel

çözümler sunarak Türkiye pazarında yerini

almaktadır.

MİCROFERT Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım Ticaret

Ltd. Şti. 2022 yılında TÜBİTAK 1512 Girişimcilik

Destek Programı BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı

kapsamında “Sideroforojenik Mikrobiyel

İnokülant” projesi ile destek almaya hak

kazanarak, Ar-Ge faaliyetlerini Gazi Teknoparkta

yürütmeye başladı.

MİCROFERT, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında

geliştirdiği prototipler ve ürünler ile Türkiye

pazarında sektörel çözümler sunmaktadır.

“Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Bir

Ekosistem” ilkesinden yola çıkarak üreticinin

kimyasal gübre kullanımını asgari seviyeye

indirip, organik tarım imkânları artırarak yeşil

dönüşüme katkı sağlamayı hedeflemektedir.

MİCROFERT BİYOTEKNOLOJİ, Üreticiye

Organik Tarım İmkânları Sunarak Yeşil

Dönüşüme Katkı Sağlıyor
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ONO YAZILIM, Firmaların Projelerinde

İhtiyaç Duydukları Cihaz ve Elektronik

Parçaları Kendi Donanımı ile

Geliştirerek, Hizmetine Sunuyor

İnovatif, sosyal fayda odaklı ve doğrudan müşteri

ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan ONO Yazılım

Ltd. Şti. dinamik bir Start-Up olarak, “Önce İnsan,

Önce Doğa” ilkesi ile farklı çalışma disiplinlerinden

beslenerek Bölgemizde büyümeye devam

etmektedir.

ONO Yazılım, Türkiye’nin ilk yerli oyun konsolu ve

motorunu HITIT markası altında piyasaya sunma

hedefi ile 2019 yılında Gazi Teknopark bünyesine

katıldı. Farklı sektör taleplerini de karşılamaya

yönelik sunulan metaverse oyunlarını kendi oyun

motoru ile geliştirmeye devam etmektedir. Oyun,

sanallaştırma ve elektroniği bir araya getiren

metaverse projelerine önem veren ONO Yazılım,

bunun yanında eğitim ormanı, SUNX City, cemverse

gibi hem in-house hem de hizmet şeklinde

kurduğu metaverse uygulamaları ile birçok

teknolojiyi bir araya getirmektedir.

Elektrik-elektronik sektörü adı altında yüksek

teknoloji alanına yatırım yaparak firmanın yeni bir

boyut kazandığını paylaşan firma kurucusu İzzet

Armağan ÖZSOY, 2021 yılında tasarım odaklı ve

yenilikçi yaklaşımları sayesinde ONOX Uzay ve

Yüksek Teknoloji’yi kurduklarını ifade etti. ÖZSOY,

Ar-Ge firmalarını yakınlaştıran, iş birliklerini farklı

ölçekler için erişilebilir kılan, deneyim ve know-

how paylaşımı sağlayan ve sektörler arası

etkileşimi geliştiren Technode Uygulaması’nın Gazi

Teknopark desteği ile projelendirildiğini belirtti.

Pazar talepleri doğrultusunda geliştirilen Sanal ve

Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) setleri; iş sağlığı ve

güvenliği eğitimleri de dahil olmak üzere yüksek

risk barındıran tüm üretim süreçlerinde büyük

ölçekli şirketler tarafından kullanılmaktadır.

ONO Yazılım, 2023 yılı başında tasarım odaklı

inovasyon geliştirme modelini yaygınlaştırmak

için Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilirlik

amaçlarına katkı sunmak adına Etki ve İnovasyon

Departmanı’na bünyesinde yer verdi.

ÖZSOY, Bölgemiz’ de yürütülen Ar-Ge projeleri,

yaratıcı çözüm odaklı ürün ve hizmetleri, Gazi

Teknopark mentorluğunda geliştirmeye,

etkinleştirmeye ve yeni Start-Up’lar için örnek

olmaya önem verdiklerini vurguladı.

ONO Yazılım tarafından talepler doğrultusunda

geliştirilen Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (VR-AR)

setleri; yüksek risk barındıran üretim

süreçlerinden başlayıp iş sağlığı ve güvenliği

eğitimlerine kadar kapsamlı bir alanda, büyük

ölçekli şirketler tarafından kullanılmaktadır.
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Firmamız CISARGE Gerçek Zamanlı

Konum Belirleme Sistemleri

Alanında Çözümler Üretiyor

Geliştirilen ürün, farklı kablosuz teknolojileri

(BLE, RFID ve UWB) birlikte kullanmakta ve

değişen ortam şartlarına uyum sağlayarak

maliyetleri asgari seviyede tutacak çözümler

sunmaktadır.

Alışveriş merkezleri, hastaneler ve fuar alanları

gibi kapalı alanlara özgü geliştirilen “Mobil

Yönlendirme Uygulaması” firmanın pazarla

buluşturduğu ilk ürünüdür. Uygulama, günden

güne büyüyen ve karmaşıklaşan bu alanlarda,

kullanıcılara gerçek zamanlı olarak bulundukları

konumları görebilme ve istedikleri hedef

noktalara gidebilme olanağı tanımaktadır. Ürün

mevcut özelliklerine ek olarak kullanıcılara ürün

bekçi takip sistemi, görev yönetim sistemi vb.

özellikler de sunmaktadır.

2018 yılında Bölgemize katılan CISARGE Bilişim

Araştırma Geliştirme Yazılım Eğitim Danışmanlık

Ltd. Şti, GPS (Global Positioning System)’in aktif

olmadığı alanlarda BLE (Bluetooth Low Energy),

RFID (Radio Frequency Identification) ve UWB

(Ultra-Wideband) gibi kablosuz iletişim

teknolojilerini kullanarak geliştirdiği gerçek

zamanlı lokasyon sistemleri ile her ortama

uyarlanabilir ve doğruluk değeri yüksek

çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Firma, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi

odaklı ürünlerin üretiminin yanı sıra ürünlerden

elde ettikleri verileri kullanarak süreç iyileştirme

kapsamında analiz ve optimizasyon çalışmaları

da yapmakta, çözümleri üretmektedir.

Sahip olduğu bilgi birikimi ile kablosuz iletişim

teknolojileri alanında kazandığı tecrübeleri

kurum hedefleri doğrultusunda birleştiren

CISARGE, farklı sektör taleplerine de cevap

veren ürünleri piyasaya sunmaktadır. Firma,

sanayi sektöründe yer alan firmaların üretim

süreçlerinin iyileştirilmesine ve dijital dönüşüme

geçişin hızlandırılmasına katkı sağlamak

amacıyla kapalı alan personel/nesne takip

sistemini geliştirmiştir.

Ülkemiz dijital dönüşüm ve millileştirme

projelerine genç ve dinamik kadrosu ile öncülük

eden CISARGE, geliştirdiği ürünler ile sanayi

sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektörün

yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı kurum ve

kuruluşlarına da hizmet vermektedir. Firma,

2023 yılı vizyonunda da yer verdiği üzere var

olan ürün yelpazesini ve hedef sektörlerini

genişletmeyi ve her geçen gün değişen teknoloji

dünyasına ürün sunan öncü firmalardan biri

olmayı hedeflemektedir.
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TRIPY MOBILITY, Ulaşımda İkincil

Çözüm Olan Bisikleti Kendi Ürettiği

Teknolojisi ile Paylaşımlı Bir Sisteme

Dönüştürdü

Firma kurucusu Gökhan BELTEKİN, küresel

ısınmaya neden olan karbon emisyonunun dörtte

birini motorlu taşıtların oluşturulduğunu vurguladı.

Şehirlerin en önemli sorunlarından birinin ulaşım

ve ulaşımdan kaynaklı karbon salınımı, çevre ve

atmosfer kirliliği olduğunu vurgulayan BELTEKİN,

dünya çapında motorlu taşıt kullanımının

yaygınlaşmasıyla insanların yaşam kalitesinin

olumsuz etkilediğini ifade etti. Teknoloji şirketi

olarak iklim değişikliği, çevre ve atmosfer kirliliği

ile ilgili mücadeleye çözümler aradıklarını belirtti.

TRİPY, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini

azaltmak için mümkün olduğunca paylaşımlı

ulaşıma geçilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Paylaşımlı ulaşım sayesinde sadece Türkiye’de

yılda 900 bin ton CO2 salımının engellendiğini

paylaşan BELTEKİN, ihtiyaç duyulan ulaşımının

elektrikli bisiklet ile sağlanması durumunda spora

ek bir zaman ayırmadan insan sağlığına ve kalori

yakımına da olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti.

TRIPY, yüksek teknolojiye sahip elektrikli

bisikletleri üreterek insanlara çevre dostu bir

ulaşım imkânı sağlamaktadır. Yapay zekâ tabanlı

uygulamalar ile birleştirilen elektrikli bisikletler,

TRIPY Mobility Teknoloji A.Ş, 2011 yılından bu yana

Bölgemizde faaliyetini sürdüren MİA Teknoloji’ nin

paylaşımlı elektrikli araçlar projesi ile erişilebilir

ve sürdürülebilir ulaşıma katkıda bulunmak

amacıyla kurumsal bir yapıya dönüştü.

paylaşımlı ulaşım sayesinde kullanıcılara

kendilerine en yakın konumdaki aracı bulma ve

aracı rezerve etme seçeneklerini sunmaktadır.

Firma, başta paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemi

olmak üzere tüm mikromobilite araçlarının

kullanabileceği bir platform oluşturarak

dünyanın birçok yerinde bu sistemi kurmayı

hedeflemektedir. TRİPY, arabaların şehirlerdeki

tahakkümünü kırarak, bisikletin Dünya’da ve

ülkemizde ulaşım hiyerarşisinde hak ettiği yeri

alması adına çalışmalar yürütmeye devam

etmektedir.

TRIPY, elektrikli bisikleti geleceğin modern insan

ulaşım aracı olarak düşünmenin yanı sıra

şehirlerin hareket kabiliyetini kısıtlayan fiziksel,

sosyal ve zihinsel duvarları kıran bir imge

olarak tasarlamaktadır. Firma, insanı merkezine

alan her yatırımın dünyada değer göreceği

düşüncesi ile bu alandaki yatırımlarına hız

kazandırarak ülkemizin bu pazardaki payını

artırabilmek için çalışmalar yürütmektedir.
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SİNE ENERJİ, Güç Elektroniği

alanında yerli ve kullanıcı dostu

ürünler geliştiriyor

SİNE ENERJİ, var olan bilgi birikimini, ülkemizin

ve piyasanın ihtiyaçlarını doğru analiz ederek

uluslararası ürünlerle yarışabilecek ürünlerin

Ar-Ge çalışmalarında kullanarak faaliyetlerine

devam etmektedir.

Güvenlik sistemleri, askeri uygulamalar,

elektrikli araçlar ve şebeke ölçekli enerji

depolama sistemleri için en önemli bileşen olan

bataryaların test edilebilirliğinin, güvenilirlik ve

maliyet açısından önemli olduğunu vurgulayan

SİNE ENERJİ Kurucu Ortağı Prof. Dr. İbrahim

SEFA, mevcut ihtiyaçları karşılamak için

“Batarya Kapasite Test Cihazı” ürettiklerini ifade

etti. Cihazın müşteri ihtiyaç ve taleplerini

karşılayacak şekilde geliştirildiğini de sözlerine

ekleyen SEFA, elektronik yük tarzında çalışan,

yüksek hassasiyetli ve sınıfında ilk yerli cihaz

olduğuna da vurgu yaptı.Türkiye'nin ilk endüstriyel dokunmatik ekranlı

“Ameliyathane Kontrol Paneli”, oda içerisindeki

aydınlatmayı, operasyon lambalarını, negataskop

vb. üniteleri kontrol etmek, bağlanacak harici

sensörler ile sıcaklık, nem, filtre basıncı ve oda

fark basıncı gibi çevresel bilgileri görüntülemek

için kullanılmaktadır. Panelin gaz panosu ve

otomasyon sistemi ile haberleşmek, handsfree

telefon, müzik sistemi gibi birçok ek özellikleri

mevcuttur. SİNE ENERJİ tarafından üretilerek

satışa sunulan ürün, dört yıla aşkın süredir yurt

içi ve yurt dışında kullanılmaktadır.

2009 yılında Gazi Üniversitesi akademisyenleri

tarafından Bölgemizde kurulan SİNE ENERJİ Güç

Sistemleri Ltd. Şti, güç elektroniği, gömülü

yazılım ve enerji dönüşüm sistemleri

uygulamaları alanında gösterdiği başarılı

çözümler ile faaliyetlerine devam etmektedir.
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SESASİS, TÜRKSAT ile Kurumsal

Yazılım Projesi Alanında Sözleşme

İmzaladı

SESASİS, Gazi Teknopark’ın temel

misyonlarından biri olan çatı kuruluşlarla

Teknopark firmaları arasındaki iş birlikteliklerin

artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar

sonucunda TURKSAT ile Şubat 2023 itibariyle

“Kurumsal Yazılım Projesi” sözleşmesi imzaladı.

SESASİS, 2022 yılında enerji sistemleri üzerine

geliştirdiği “HASAT” projesini başarı ile

tamamladı. ING Bank için bankacılık yazılım

danışmanlığı sistemleri dönüşüm projesinin alt

yapı çalışmalarına dahil oldu. İngiltere tabanlı

sağlık hizmetleri veren Sukgen Health ile Eylül

2022 tarihinde online sağlık hizmeti sunan

“doctordedi” ürünü için sözleşme imzaladı.

Gazi Teknopark iş birliği imkânlarından

faydalanarak Ar-Ge çalışmalarına hız

kazandırmak ve yeni ürün üretmek için 2022

yılında Bölgemize katıldı. SESASİS, enerji

sistemleri, savunma sanayi, kurumsal ve

bankacılık sistem yazılımları gibi birçok alanda

faaliyet göstermektedir.

SESASİS Bilgi Teknolojileri Yazılım Ltd. Şti. 2021

yılında Adana Çukurova ilçesinde ulusal ve

uluslararası kurum ve kuruluşların yazılım

geliştirmesi ve alt yapı oluşturması konularında

danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldu.

Java, Python, React ve React Native yazılım

dilleri konusunda deneyimli personel

yetiştirmeyi kendine misyon edinen SESASİS,

T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,

Havelsan, PTT, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve

Sigortalar Birliği kurumlarına, eğitimler

düzenlemektedir.

Firma, yazılım konusunda deneyimli personel

kadrosu ile bilişim alanında müşterilerinin

ihtiyaç duyduğu çözümleri yüksek kalitede ve

doğru bir şekilde sunmayı, bilişim alanında

güvenilir ve optimum çözümler üretmeyi

hedeflemektedir.

Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının

kurumsal yazılım ihtiyaç taleplerinin

giderilmesinde çözüm ortağı oldu.
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