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Duyuru:
TESİD, ödüle başvuru koşullarını ve zamanını duyurmak için firmalara duyuru
yapar, gerek görürse gazete ve dergilere ilanlar verir, web sitesinde ilan eder ve
firmalarla doğrudan yazışarak çağrı yapar.
Kimler Başvurabilir:
Türkiye’deki Teknoparklarda faaliyet gösteren, çalışan sayısı 10 kişinin altında ve
kuruluş yılı 2010 ve daha sonra olan bütün Kobi’ler katılabilir.
Başvuru ve Katılım Süreci:
Başvurular TESID web adresi üzerinden gerçekleştirilir. Katılımcılar TESID’in
önceden belirlediği uygulamalar (Machine Learning, Akıllı Şehirler,5G,Endüstriyel
IoT, Yapay Zeka, Siber Güvenlik vb) veya kendi seçecekleri bir uygulama üzerinde
çalışılmak istenen Algoritmalar detaylı olarak bildirilmelidir. Bu bilgiler TESID üyesi
firmalar tarafından değerlendirilerek katılımcılara onay verilecektir.
Katılımı onaylanan firmalara Algoritmalarını gerçekleştirmek için Xilinx’in Zynq
platformu sağlanacaktır. Zynq platformu içerisinde bulunan ARM Cortex A9
işlemcileri ile işletim sistem ve yüksek seviye işlemleri yapabilirken FPGA alanı ile
donanımda daha verimli gerçekleştirilebilecek algoritmaların gerçekleştirilmesine
olanak sağlamaktadır.
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html
Zynq üzerinde çalışmak için gerekli çalışma kiti ve yazılımları Empa Elektronik
tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Seçilen çalışma kiti Zybo Z7-20, geliştirme ortamı
Vivado ve SDSoC yazılımları olacaktır.
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-pukio3.html
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
https://www.xilinx.com/products/design-tools/software-zone/sdsoc.html

Değerlendirme:
Çalışmaların tamamlanması için katılımcılara 4 ay süre verilecektir, yarı
değerlendirme yapılacaktır. Sonuçlar jüri’ye sunulacak, birinci, ikinci ve üçüncü
değerlendirme sonucu belirlenecektir.
Değerlendirme süreci sonunda;
•

Başvuran firmalara katılım belgesi,

•
•

Finale kalanlara başarı belgesi,
Ödül kazanan firmalara ödül heykelciği, başarı belgesi

Tören ile verilir ve basına duyurulur
BAŞVURU RAPORU YAZIM KILAVUZU
Bu bölümde başvuru raporunun hazırlanması konusunda bilgi verilmekte ve kurallar
açıklanmaktadır. Bu kurallar, yazım aşamasındaki rapor biçimine ilişkin bilgileri ve
ödül ölçütlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamaları da içermektedir.
Başvuran firmaların, ödüle konu olacak ürünlerindeki yaratıcılık ve yenilikçiliğiyle,
fikrin ürüne dönüşüm süreci ve ticari başarıya ilişkin yeterli ayrıntı içeren bilgiler
verebilmesi amaçlanmaktadır.
Başvuru raporu hazırlanırken, gerek duyulabilecek bazı kavramlar ve kısaltmalara,
genel tanımlar bölümünde değinilmiştir.
Başvuru Raporu İçeriği:
Her firma, başvurusuna aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir rapor ekleyecektir.
a. İçindekiler (sayfa numaralı).
b. Genel tanıtım.
Bu bölüm başvuran firmanın belirleyici özelliklerini açıklayan, en çok iki sayfalık
bir tanıtım yazısı ve organizasyon şemasından oluşan bir özet olup,
değerlendirme ekibinin ve seçici kurulun, firma hakkında ön bilgi edinmesi
amacına yöneliktir.
Genel tanıtım bölümünde yer alabilecek bilgiler şunlardır:
Firmanın kuruluş tarihi, misyonu, vizyonu, değerleri
Ana ürün ve hizmet grupları, tipler
Kullanılan teknolojiler.
Ortaklık ve işgücünün temel yapısı, sayısı, dağılımı ve eğitim seviyesi.
Ar-Ge altyapısı, çalışma şekli.
Başvuran firmanın önemli bulduğu diğer hususlar.
c. Başvuruya konu olan ürünün / sürecin özet tanıtımı (bir sayfa): Özet tanıtımda
ödüle aday ürünün/sürecin özgün yönlerini ve içerdiği yenilikleri özellikle
vurgulayın.
d. Ürün fotoğrafları ve/veya tanıtıcı belgeler;
Bu bölüme birbirini tekrarlamayan, her biri farklı görüntü ya da bilgi içeren
fotoğraf ve/veya tanıtıcı belgeler eklenir. Firmaların tanıtım broşürleri rapora
eklenmemelidir. Tanıtımlarda kullanılmak üzere başvuru hakkında 50 kelimeyi
geçmeyen bir açıklama ve bir sayfayı (250 kelime) geçmeyen bir açıklama ile
ürün/süreç hakkında fikir veren bir fotoğraf Başvuru Raporu ile birlikte
gönderilecektir.
-

BAŞVURU RAPORU BİÇİMİ

Başvuru raporu, standart A4 kâğıda, 10 punto veya daha iri harflerle yazılmalıdır.
Tablolarda 8 puntodan daha küçük harf ve rakam kullanılmamalıdır.
Başvuru raporu, tek tarafı yazılmış en fazla 10 sayfadan oluşabilir. Resimler,
grafikler, çizimler, ekler bu kapsamın içinde; etiket, ayırmaç sayfaları, “içindekiler”
sayfası, terim ve kısaltmalar sözlüğü dışındadır.
Değerlendirme aşamasında, taşıma problemleri çıkaran klasörler yerine, ince
dosya, spiralli cilt ve benzeri kullanılmalıdır. Rapor, TESİD’e 5 kopya olarak teslim
edilmelidir.

