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Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin üyelerinin katkıları, inancı ve güç birliği ile Türk Elektronik Sanayi’nin gelişimi
için üzerine düşen görevleri en etkin şekilde yerine getirebileceği şüphesizdir. Bu doğrultuda
yılın ikinci yarısında sizleri dönem faaliyetlerimiz hakkında kısaca bilgilendirmek amacıyla
bu bülteni beğeninize sunuyoruz.

TESİD & Teknopark Buluşmaları başladı.
Teknopark – Elektronik Sanayi ve teknopark
kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek
hedefiyle başlayan TESİD & Teknopark
Buluşmalarının ilkini İTÜ ARI’da30 Ekim Salı
günü gerçekleştirildik, ikincisini ise 27 Kasım
Salı günü ODTÜ’de düzenleyeceğiz.

İTÜ Arı Teknopark Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Deniz Tunçalp faaliyetleri ve eko
sistemi hakkında geniş kapsamlı bir
sunum yaptı.

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka
Merkezi; teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine
sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete
dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm
girişimciler ve start-upların yer aldığı bir
program. Bugüne kadar 722 girişime,
1613 girişimciye destek verilmiş.
İTÜ MAGNET, fikrini ürüne dönüştürebilmiş
ileri aşama girişimcilerin ve startup’ların
büyüme süreçlerinde onlara fayda sağlayacak
ortamı sağlamayı amaçlıyor. Girişimcilik
ekosisteminde başlangıç yatırımını almış veya
ürettiği gelir ile kendisine kaynak yaratabilen,
büyüme aşamasına geçmiş ya da daha da
büyümek için yatırım almak üzere desteğe
ihtiyaç duyan girişimci firmalar bu çatı altında
buluşuyor.
INNOGATE ürünü satışa hazır olan firmalara
uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara
açılma, iş modeli ve strateji geliştirme
fırsatlarını; eğitim, mentorluk ve danışmanlık
desteklerini içeren çok yönlü bir programla
sunmaktadır.

Teknopark’ta çalışmalarını başarıyla
sürdüren Eyedius, TelegrapherLabs,Twin,
Walovr şirketlerinin sunumundan sonra
teknopark bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek
Erken Aşama Kuluçka Merkezi, İTÜ
MAGNET, INNOGATE ziyaret edildi.

TESİD İTU TEKNOKENT buluşmasında
tanıştığımız şirketler
Toplantımıza katılarak yaptıkları sunumlarla
kendilerini tanıtan şirketlerimizden gurur
duyduk, başarılarının devamını diliyoruz.
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Eyedius
Hayatın her
alanında
güvenliği
sağlamak için
ileri düzey

görüntü anlamlandırma ve yüz tanıma
teknolojileri geliştiren Eyedius ile ilgili ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

TelegrapherLabs
İçerisinde
bulunduğu
ortamın akustik
yapısına göre
olabilecek en
doğru ve doğal
sesi veren
haparlörler üreten
TelegrapherLabs

ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Twin

Çocukların hayal
gücünü geliştiren,
öğretici ve eğlenceli
bir robotik
seti geliştiren Twin, kolayca birleşebilen
renkli ve elektronik bloklar sayesinde
karmaşık görünen teknolojik cihazların
çalışma mantığını anlatmayı ve
anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedeflemiş.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Walkovr
Sanal gerçeklik teknolojisi için
geliştirilmiş ve kullanıcı
hareketlerinin sanal gerçekliğe
olduğu gibi aktarılmasını
sağlayan hareket platformunu
geliştiren Walkovr ile ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

TESİD –KOSGEB İşbirliği ile ’Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam’ toplantısı
20 Kasım’da İstanbul’da düzenleniyor.
TESİD- KOSGEB iş birliği ile 20 Kasım Salı günü
İTÜ ARI 3 Teknopaktasaat 09:00-13:00
saatleri arasında ’Nesnelerin İnterneti Akıllı
Yaşam’ buluşması düzenleniyor.KOSGEB
Başkanı Dr. Cevahir Uzkurt’un ekibiyle
katılacağı toplantı bilgileri için tıklayınız.
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Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Y.
Suat Bengür’ün emekliliği nedeniyle ayrılması
sebebiyle yerine yedek listesinin ilk sırasında
bulunan Havelsan Genel Müdürü Ahmet
Hamdi Atalay getirildi. Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine ise EMPA Yönetim Kurulu Başkanı
Vural Akman seçildi. NETA CEO’su Ali Sina
Kumcuoğlu ise üyemiz Davut Yılmaz’ın
STM’den ayrılması nedeniyle istifası üzerine
Yönetim Kurulu’na katıldı.

Teknopark Yöneticileri ile bir araya
geldik
Yönetim Kurulu üyelerimiz, 11 Temmuz’da
teknoparklarımız ile tanışmak ve sanayi
işbirliği üzerinde görüş alış verişinde bulunmak
üzere toplandı.

KOSGEBTeşvikleri için Görüş Verdik
KOSGEB Proje
Yönetimi Daire
Başkanı Ertuğrul
Çetinkaya, 4
uzman ve 15
üyemizin
katılımıyla
Temmuz 27
günü gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB’in
üzerinde çalıştığı KOBİ- Büyük Şirket iş modeli
üzerinde fikir alışverişi yapıldı, mevcut
teşviklerin uygulanması ile ilgili görüş verildi.

Yönetim Kurulu Yeni Üyeleri
29 Mayıs, 26 Haziran,24 Temmuz, 26 Eylül ve
30 Ekim tarihlerinde toplanan TESİD Yönetim

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Teknopark Genel
Müdürü Bülent Öktem, GOSB Teknopark Genel
Müdürü İsmail Sait Turfanda,İTÜ Arı
Teknokent, Pazarlama ve Operasyon Başkanı
Doç. Dr. Deniz Tunçalp, ODTÜ Teknokent

Genel Müdür Yardımcısı Nihat Tüfekçi,
BİLKENT CYBERPARK Genel Müdürü Faruk
İnaltekin, Marmara Teknokent İş Geliştirme ve
Proje İzleme Birimi Yöneticisi Recep Aysoy,
Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı
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Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Teknopark
İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ömer Çimen
katılımıyla gerçekleşen toplantıda
misafirlerimizden gelen davet üzerine her ay
bir teknoparkta toplantı düzenleyerek sanayici
ve girişimcilerin bir araya gelmesi planlandı.

TESİD Ödülleri Süreci Devam Ediyor.
17. kez
düzenlenecek
olan TESİD
Yenilikçilik
Yaratıcılık
Ödülleri’ni
Teknopark
Girişimcilik Ödülleri ile zenginleştirdik. Yeni
eklenen bu kategoriyle, teknoparklarımızın
bünyesinde yer alan ve gün geçtikçe sayıları
artan genç girişimcilerimizi yüreklendirmeyi,
kendilerini sektörümüzün değerli firmaları ile
buluşturarak, özgün çalışmalarını desteklemeyi
amaçlıyoruz.
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