
Firma Açıklama Web Sitesi İl Dönem Program

3DProbox

Yeni oluşturulan "3D ProBox"ile görüntü işleme metodu kapsamında göz ile görülebilen (bir 

kalemden bir şehre kadar) tüm nesneleri sanal ortamda birebir renk ve boyutlarıyla 

oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Oluşturulan 3d modellerin e-ticaret, arkeoloji, emlak, 

savunma sanayi, oyun ve film gibi sektörlerde kullanılması sağlanmaktadır. Bir nesneye ait 

3d modelin üretilebilmesi için nesnenin gönderilmesi ya da gerekli çekimleri yapılması 

gerekmektedir. İşleyişin uzun süreç alması ve hizmetin ülke sınırlarının içerisinde kalması 

nedeni ile bu sorunları ortadan kaldıracak olan bir aplikasyon yapılmıştır. Aplikasyon 

sayesinde dünyanın her yerindeki kullanıcılar, telefonlarından yaptıkları çekimlerle 

istedikleri nesneleri 3d hale getirebileceklerdir. Kullanıcılar isterlerse bu 3d modelleri web 

sitelerinde veya sosyal medya platformlarında kullanabileceklerdir.

https://3dprobox.co

m/
Denizli

2020 

1.Dönem
Start Up

Advita Soft

1)Yazılım geliştiren ve kullanan kişiler ve kurumların geliştirdikleri veya kullandıkları 

yazılımlardaki güvenlik açıklarına sebep olabilecek kodlamaları tespit edip bunları nasıl 

gidereceklerini söyleyen web tabanlı bir platformdur.

2)KVKK danışmanlık hizmeti, Kurumun Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, alt 

düzenlemeleri esas alınarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa tam uyumunu 

gerçekleştirmek üzere; Kurumun KVKK uyumluluğu noktasında mevcut durumunun analiz 

edilmesini, kişisel verileri işlenen süreçlerin ve departmanların tespitini ve kişisel veri işleme 

envanterinin oluşturulmasını, Kurumun KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanmasını, kişisel veri güvenliği konusunda 

Kurumun durumunun analiz edilmesini, risklerin tespit edilerek aksiyon planı 

oluşturulmasını, Kanunun gereksinimlerine uygun olarak kişisel veri yönetim sisteminin 

oluşturulmasını ve gerekli dokümanların geliştirilmesini, KVKK eğitimleri sunulmasını kapsar.

www.advitasoft.co

m
İstanbul

2020 2. 

Dönem
Start Up

Akıllı Sistemler

Bilgi teknolojileri alanında çözüm üretmede Uzmanlaşma, Özelleşme ve Evrimsel Gelişim 

esaslı sistemsel çözümlerin hayata geçirilmesini sağlama amacındaki Akıllı Sistemler, Veri 

Yönetimi, Veri Madenciliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Savunma Sistemleri, Danışmanlık 

Hizmetleri, Stratejik Karar Destek Sistemleri, Sanal Gerçeklik Tabanlı Simülasyon Sistemleri 

alanlarında çözümler üretmektedir. Kuruluşlar tarafından yaşamsal önemde olan tüm 

arama, eşleştirme, sınıflama, tahminleme, değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

ihtiyaca göre elde edilen büyük verileri işleyerek şekillendirilmiş özgün, sistematik çözümler 

üretmektedir.

http://www.akillisis

temler.com.tr/
İzmir

2016 1. 

Dönem
Level Up

Albatros Yazılım

E-ticaret paketleri, Eticaret entegrasyon çözümleri, ön muhasebe çözümleri, barkod dijital 

tartı , dijital kasa fiş sistemleri satış ve kurulum hizmetleri vermektedir. Ayrıca Hesap.co 

olarak Bulut tabanlı entegrasyon, e-Fatura, ön muhasebe online ödeme sistemi, kargo 

entegrasyonu olan pazar yerlerini tek bir platformdan kontrol etmeye yarayan start up 

ürünleri bulunmaktadır.

https://www.albatr

osyazilim.com/
Mersin

2020 

2.Dönem
Level Up

ANV

ANV, 2016 yılında OT/VT (Otomatik Tanımlama / Veri Toplama)Teknolojileri ve Mobil 

Uygulamalar konularında kurumsal çözümler üretebilmek amacı ile İzmirde kurulmuş bir 

bilişim firmasıdır. Sipariş & Tahsilat & Satış & Dağıtım, lojistik depo sistemleri, etiketleme 

uygulamaları ve diğer OT/VT teknolojileri üzerine Logo, Netsis, Micro, Nebim, SAP, Ias gibi 

yazılım firmalarına dikey çözümler geliştirmektedir. Cepten Mobil İş Uygulamaları ve 

Barkod & Rfid Çözümleri uzmanlaştığı konulardır.

www.anv.com.tr İzmir
2020 1. 

Dönem
Level Up

ArgePlus

Firmaların Endüstri 4.0 dönüşümleri için fabrikaların akıllı makina ve ekipman altyapılarının 

hazırlanması, kalite kontrol süreçlerinin yapay zeka tabanlı makina ve robotik sistemlerle 

yapılması adına hizmet vermektedir. Bu süreçte Tübitak projesi kapsamında geliştirilen ve 

QplusVision konsepti altında bulunanan "Yapay Zeka Tabanlı Doğaltaş Seleksiyon Hattı" 

projesi sektöre sunulmuştur. Bunun haricinde insana dayalı kalite ve kontrol işlemlerinde 

Argeplus İleri Teknoloji olarak projeler geliştirmeye devam etmektedir

http://www.argesis

tem.com/
Denizli

2018 

2.Dönem
Start Up

Bakiyem

Bakiyem.com kolay, hızlı ve düşük maliyetler ile müşterilerinden ödeme almak isteyen 

online veya saha satışı olan firmalar için online ödeme sistemleri üzerine çözümler üreten 

bir finansal teknoloji firmasıdır.

 Ödeme çözümleri ile müşterilerinden ödemelerini kolay, hızlı ve düşük maliyetler ile 

almalarını sağlamaktadır. E-ticaret yaparak ürün satanlar için kolay entegrasyon, online 

mağaza ve sosyal medyaürün satışı olanakları sağlamaktadır. Saha satışı veya bayilik 

sistemleri ile çalışan firmalar için ödeme çözümlerine muhasebe, CRM entegrasyonları 

yaparak satış personellerinin tek bir panel üzerinden müşterisinin açık hesabını görmesini, 

siparişini almasını, ve ödemesini bir pos cihazına ihtiyaç duymadan kredi kartı ile almasını 

sağlamaktadır

https://www.bakiye

m.com/
Ankara

2019.1 

Dönem
Start Up
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Barine Tekstil

Barine firması, 2007 yılında tüm ürünlerin üzerinde tek tek, özveri ile çalışıldığı mini bir 

koleksiyon ile faaliyetlerine başlamıştır. Bu koleksiyon oluşurken ekip peştemali yeniden 

yorumlayarak pazara sunmuştur. Barine’nin ev dekorasyonundaki özgür çizgisi pek çok 

farklı kategoride ses getirmiş ve plaj kategorisindeki yenilikçi yorumları Barine Beach’i; 

monoton düzenin içine kattığı renkler ile Ozyka’yı, anneler için oldukça pratik ve bebekler 

için son derece bebek dostu tasarımları da thelittlebarine’yi yaratmıştır. SS16 kataloğu 

altında yarattıkları Doğaya Saygı alt koleksiyonu, tamamen geri dönüştürülmüş ham 

maddeden yarattıkları recycle peştamal doğa bilinci yaratmak konusunda gösterdiği bir 

çalışmadır. Firma, recycle üretim ve bunun sürdürülebilirliği konusunda detaylı teknik 

çalışmaları düzenli olarak yürütmektedir.

https://www.basefy

.com/
Denizli

2018 

2.Dönem

2019 

1.Dönem

Level Up Global Up

Basefy

Basefy , kitlesi olan firmalara, kullanıcıların ihtiyacı olan tüm mobil elementleri kurarak, 

içerik pazarlaması temelli sosyal mobil pazar yeri odakları ve oyunlaştırılmış deneyim 

uygulamaları üretmektedir. Firmanın müşteri deneyimini baştan tasarlar ve müşterilerinin 

elinden bırakmak istemeyecekleri Appler üretir.Yeterli dataya ulaşmak için oyuncaklar 

sunar ve elde ettiği datayı gelir amaçlı işlemektedir.Zenginleştirdiği datayı kullanarak 

kitlenin tüm potansiyelinden faydalanmaktadır. Geniş yazılım kütüphanesiyle yıllar sürecek 

projelere günler sürecek çözümler sunmaktadır.

  Deneyim Tasarımı: Firmanın problemlerini dinleyip müşteri deneyimini baştan tasarlar ve 

müşterilerinin elinden bırakmak istemeyecekleri App’ler üretir.

  Data: Yeterli dataya ulaşmak için araçlar sunar ve elde ettiği datayı gelir amaçlı işler.

  Kitle: Zenginleştirdiği datayı kullanarak kitlenin tüm potansiyelinden faydalanır.

  İş Yönetimi, İş Zekası, AR,VR, Gamification, Loyalty, E-ticaret, Pazaryerleri, Utility 'ler 

konusunda uzmandır.

https://www.basefy

.com/
İstanbul

2020 1. 

Dönem
Level Up

BİTEG

Şirketin ana faaliyet konuları Üretim Yönetim Sistemi, Proaktif Bakım Yönetimi ve diğer 

isteğe bağlı özel iş yazılımlarıdır. BMES Üretim Yönetim Sistemi kurulduğu işletmelere 

komple bir üretim yönetim çözümü sunan otomasyon ve yazılım tabanlı bir sistemdir. 

Proaktif Bakım Yönetim sistemi ile önceden problem sinyallerini yakalayabilir, doğru yedek 

parça stoklarını belirleyebilir, düşük bakım ve işçilik maliyeti ile yüksek kapasite kullanımı 

elde edebilirsiniz.Proaktif Bakım Yönetim sisteminde modern bakım anlayışına uygun tüm 

bakım fonksiyonları mevcuttur. Bu fonksiyonlar ilgili modüllerin altında yer almaktadır. 

Ancak sadece kestirimci bakım isteyen işletmeler için mevcut bakım programıyla entegre 

edebilir ve kestirimci bakım veya dinamik yedek parça yönetimi modülleri sunar.

http://www.biteg.n

et/
Bursa

2017 1. 

Dönem
Level Up

Cevizsoft

Şirketlerin satış pazarlama, teknik destek süreçlerinde saha ekiplerini %100 doğrulukta 

izleme imkanı sunan NFC destekli ziyaret frekansı yönetimi, anket yönetimi, satış yönetimi, 

saha temsilcisi verimliliği gibi pek çok konuda yönetime fayda sağlayan çok dilli mobil 

uygulama çözümü sunmaktayız. Ayrıca şirketlerin özel mobil yazılım istek ve taleplerini 

projelendirmekteyiz.

https://cevizsoft.co

m/
Bursa

2020 2. 

Dönem
Level Up

Contact Circuit

Kişilerin, profesyonellerin ve kurumların farklı cihaz, hesap ve uygulamalara dağılmış rehber 

içeriklerinin, kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulan sosyal ve profesyonel bir ağda, 

bir araya getirilip düzenlenmesini, yedeklenmesini ve böylece tek bir uygulama üzerinden 

yönetilmesini; kullanıcıların, var oldukları ve tercih ettikleri sürece, erişilebilir olmalarını 

sağlamaktadır.

https://contactcircu

it.com/
İstanbul

2019 1. 

Dönem
Start Up

Control Teknoloji

Control Teknoloji Veri barındırma hizmetleri üzerine çalışmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumundan onaylı yer Sağlayıcı belgesine sahip olan şirket, VDS (Virtual Dedicated 

Server) Sunucular ile yazılımsal olarak birbirinden yalıtılarak ayrılmış bir sunucu kullanma 

imkanını sunuyor. Firma giyim ve kozmatik sektörüne yönelik ayrıca fashion.com.tr e-

ticaret platformu kurmuştur.  

https://www.contro

l.com.tr/
Mersin

2019 1. 

Dönem
Start Up

Deta Yazılım

DETA ERP Kurumsal yazılım çözümleri, özellikle, üretim faaliyeti olan küçük, orta ve büyük 

ölçekli şirketlerin, teklif, tedarik (satın alma), üretim ve satış süreçlerini yönetebileceği bir 

yazılımın, tamimiyle şirketin kendi iş akış programlarına özgü bir şekilde geliştirilmesini 

sağlamaktadır. Yapılacak olan yazılımda son kullanıcılar yazılım bilgisine sahip olmadan 

kolay bir şekilde kendi raporlarını ve formlarını oluşturabilecektir. Kendi içerisindeki yazılım 

mimarisi ile geliştirmelerin daha kolay yapılmasına imkn tanıyacaktır. Geliştirilecek olan 

yazılımlar, diğer yerli ve yabancı yazılımlara nazaran, daha ucuz, daha esnek, hem Windows 

hem de Web tabanlı çalışabilen yazılımlar olacaktır. Yazılımların veri tabanları nerede olursa 

olsun, bunun program için herhangi bir sorun ve maliyet gerektirmeksizin, bu veri 

tabanlarına bağlanarak çalışması sağlanacaktır. Bu sayede firmaların donanıma ayırdıkları 

bütçelerini optimum seviyede tutmasına katkı sağlanacaktır.

http://www.detaya

zilim.com/
Gaziantep

2019 1. 

Dönem
Start Up
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DMR Danışmanlık

Gereksiz stok maliyetinin önüne geçmek, sipariş karşılama yüzdesini maksimize etmek, 

müşteri memnuniyetini artırmak, lojistik maliyetleri azaltmak ve mağaza/depolama 

alanlarının büyüklüklerini optimize etmek amacıyla ERP yazılımları ile entegre çalışacak bir 

optimizasyon yazılımıdır. Perakende başta olmak üzere tüm sektörlerde geçmiş verilere 

dayalı olarak satış/üretim miktarlarını çeşitli algoritmaları kullanarak tahmin edebilecektir. 

Tahminleme çalıştığında birden fazla sonuç seti ile simüle edilebilecektir. Kullanıcıya 

iyimser, ortalama ve kötümser senaryo sonuçları gösterilip kabul edilen sonuç setini ERP 

yazılımına aktaracaktır. Daha sonra mağazalarda gerçekleşen fiili satış verisini ERP 

sisteminden alarak yapay zeka algoritmaları ile tahminlemede kullanılan algoritmanın 

doğruluğu ile ilgili raporlama ve öneri oluşturacaktır.

  Ayrıca; müşteri gereksinimlerine özel yazılım geliştirme, danışmanlık, proje yönetimi, 

destek hizmetleri, iş analizi ve benzeri konularda tecrübe ve bilgi birikimini müşterileri ile 

paylaşan güçlü bir teknolojik çözüm ortağıdır.

http://www.dmrbt.

com/
Edirne

2017 2. 

Dönem
Level Up

DOKO

DOKO; IoT ve Giyilebilir teknoloji bazlı performans yönetim çözümleri geliştirir. DOKO; 

çalışanlarınız, değerli ekipmanlarınız, ürettiğiniz ürünleriniz ile ilgili sahadan gerçek zamanlı 

veri toplamanızı, analiz yapabilmenizi ve aksiyonlar alabilmenizi sağlar.

PEOPLE; Kurum içindeki ziyaretçi, üye ve çalışanların konum ve aktivitelerinin takibini 

sağlar. 

WORKFORCE; Konum, zaman ve verilen görev üzerinden, çalışanların performans 

yönetimini sağlar.

CLEANING; Temizlik personelini; sensörler, kullanım takibi ve müşteri geri dönüşleri temel 

alınarak, ortak kullanım alanları ve tuvaletlerdeki temizlik sürecinin takibini sağlar. 

ASSETS; Kurum içindeki önemli ekipmanların konum bilgileri izler. Bu sayede ihtiyaç anında 

doğru yere yönlendirerek hem zaman hem de ekipman kayıplarının önüne geçer. 

CAMPUS; Geçiş kontrol ve temassız ödeme sistemi çözümleriyle eğitim kampüslerinde 

konum ve aktivite takibini sağlar.

www.dokotech.com İstanbul
2016 1. 

Dönem
Grow Up

Eksi16

Kalite kontrol cihazlarında üretilen ürünlerin hatasını tespit edip hata haritası ile birlikte 

operatöre sunan kalite kontrol sistemidir. Sistem ürünün kalite kontrol aşamasında , insan 

algısıyla fark edilemeyen ve ya fark edilmekte zorlanan hataları bulmak için sisteme entegre 

edilen kameraları kullanılmaktadır. Kameralar aldığı görüntüleri işleyerek daha önce tespit 

edilip belirlenen hatalar ile eğitilmiş yapay zeka ile ürünü gerçek zamanlı kontrol 

sağlanmaktadır. Bulunan hatalar yapay zeka ile sınıflandırılarak hatanın çeşidi tespit 

edilmektedir. Sistem aynı zamanda sensör vb. aracılığı ile üzerinde ki ürünü tanımakta ve 

ürün odaklı hata haritasını çıkarmaktadır. Çıkarılan hata haritası görselleştirilerek hatanın 

ürünün üzerinde nerede olduğu, hangi hataya sahip olduğunu kullanıcıya sunmaktadır.

http://norbit.com.tr

/
Denizli

2019 

2.Dönem
Start Up

E-Loop

CES (Commerce Enterprice Solution) E- ihracat sitelerinin ihtiyaçlarına cevap veren 

entegrasyon paketidir. Kullanıcı dostu Türkçe hazırlanmış tek bir panelden girilen ürünün 

amacı, ihracat potansiyeli olan ürünlerin, E-Bay, Amazon, Alibaba, AliExpress vb.  

uluslararası ticaret portallarında ve hedeflenen pazarlarda yer almasını sağlamaktır. Ayrıca 

projenin amacı, ihracatçının E-ticaret sitesiyle birlikte lojistik, ödeme kanalları, muhasebe - 

stok programı, gümrük müşavirliği sistemleriyle entegrasyonunu sağlayarak E-İhracatı 

kolaylaştırmaktır.

https://www.eloop.

com.tr/index.html
Denizli

2017 

1.Dönem
Start Up

Envora

Türk mühendisleri tarafından dizayn edilecek, taşınabilir ve kompakt atık su arıtma sistemi 

ile tekstil yıkama atık sularının(denim taşlama ve yıkama işlemi başta olmak üzere)kısa 

sürede arıtılarak tekrar yıkama prosesinde olabildiğince fazla kullanımının sağlanması 

amaçlanmaktadır.

http://envoraarge.c

om/
Bursa

2020. 

Dönem
Start Up

Finsopay

E-ticaret veya Konvansiyonel ticaret yapan satış noktalarını ziyaret eden müşterileri en 

dikişsiz şekilde bireysel kredi başvurularını yapmasına ve bu süreçteki tüm operasyonel 

süreci yöneten bir platformdur.Müşteri satışa bağlı kredisine ek olarak nakit kredi çekimi de 

yapabilmekte ve ayrıca EFT ve Havale işlemlerini tek tıkla çözebilmektedir.Müşterinin 

ihtiyaç analizleri algotitmalarla yapılarak onlara teklifler sunmaktadır.

https://www.finsop

ay.com/
İstanbul

2019 2. 

Dönem
Start Up

Future Garage

Tek kullanımlık ultrasonik kaynaklı cerrahi maske imalatının mevcut durumdaki üretim 

prosesinin geliştirilerek yalın bir üretim anlayışı ile maliyetlerinin azaltılması ve ultrasonik 

kaynaklı tek kullanımlık cerrahi maskenin ergonomik olarak geliştirilmesi projesidir.

https://futuregarag

e.com.tr/
Denizli

2020 

2.Dönem
Start Up

Gardenya Tekstil

1998 yılında Denizli’de Mukaddes ve İlker Başkaya tarafından ihracat organıżasyon firması 

olarak kurulan Gardenya Tekstil o günden bugüne aralarında Zara ve La Şenza gibi 

uluslararası markalarından da olduğu, Fransa, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerden bilinirliği 

yüksek birçok şirketin temsilci ve tedarikçisi olarak faaliyet göstermektedir. Kurucu ekip 

2012 yılında global arenadaki tecrübesini "resort wear" gibi hızla büyüyen niş bir alanda 

kendi markasını yaratarak kullanmaya karar vermiştir. Kurulduğu günden beri tamamı 

kadınlardan oluşan bir ekiple faaliyet gösteren Shikka bütün dünyada konforu, doğallığı ve 

şıklığı arayan kadınlara hitap eden sosyal sorumluluğu yüksek bir şirket olarak 2020 yılında 

belli başlı ülkelerde üst düzey bilinirliği olan bir marka haline gelmeyi planlamaktadır.

https://www.shikka

.net/
Denizli

2020 

1.Dönem
Level Up
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Giltaş

Akıllı öneri sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle, gıda dışı organize 

perakende sektöründe yer alan tekstil-ayakkabı vs. alanındaki tecrübelere dayanarak 

bilişim çözümleri için çözüm geliştirilmekte, tüketicilerin davranışlarına göre satın alma 

önerileri sunulmaktadır. Öncelikle hazır giyim sektörü hedeflenmiş olup, işletmelerde 

sadece mevcut veri tabanının değil, çok kanallı yapısı ile big data kullanılarak akıllı ürün 

öneri sistemi geliştirilmiştir.

http://www.giltas.c

om.tr/
İzmir 

2020 2. 

Dönem
Level Up

Hamilinden.com

Türkiyede yerleşik vergi mükellefi olan tüm işletmelerin, tedarik finansmanı süreçlerini; 

akıllı telefonlar, mobil uygulamalar aracılığıyla yönetmelerine imkan tanıyan bir portal 

otomasyon sistemidir. İşletme yetkili veya sahipleri internete bağlayabildikleri herhangi bir 

cihaz vasıtasıyla nakit ihtiyaçlarına cevap bulmak için sisteme üye finans şirketlerinin 

değerlendirmesine, alacak fatura veya çeklerini yüklerler. Finans kurumları ilgili firmayı 

görüntüledikten sonra tedarik finansmanı teklifini sistem aracılığı ile ilgili işletmeye 

gönderir. İşletme kendine en uygun teklifi seçerek ilgili finans kurumunu bilgilendirir. 

Sistemin OLAP-Blockchain teknolojisi üzerine kurulması ve online çalışması veri kaybını 

önler, bilgi güvenliğini sağlar. İşletmecinin tek bir noktadan tüm finans kurumlarına 

ulaşmasını mümkün kılar. Aynı zamanda işletmeler ve Finans Kurumları Müşteri hedef 

kitlelerine göre istedikleri filtreleme ile birbirlerine ilgili kampanya reklamlarını 

gösterebilmektedir.

  Bursa TİM-TEB Girişim Evi'nden çıkan bu girişim, finans sektöründe işleri çok 

kolaylaştırıyor. İşletmeler, site üzerinden faturalı çekler ve faturalar için tedarikçi 

finansmanında en iyi oranları yakalarken, zamandan ve paradan tasarruf ederek risk raporu 

ile durumunu görebiliyor. Sitenin ilk müşterisi ise TEB Faktoring.

https://hamilinden.

com/
Bursa

2018 2. 

Dönem
Start Up

Happy Caretta

Bebekler için kullanılan ürünlerin önemi doğrultusunda hem ebeveynlerin hem de 

çocukların hayatını kolaylaşıran sağlıklı tekstil ürünleri üreten bir girişimdir. Müslin kumaş 

kullanılarak yapılan çocuk oto koltuk örtüsü başta olmak üzere yaratıcı çözümler ile 

kullanışlı ve sağlıklı ürünler geliştirilmektedir.

yok Denizli
2020 

2.Dönem
Start Up

HesapCini

HesapCini, sektörde 20 yıllık tecrübesi bulunan yazılımcılar tarafından oluşturulmuş 

KOBİ'lere yönelik fatura takibi, e-arşiv, müşteri-tedarikçi takibi, stok-depo yönetimi, çek-

senet takibi, kasa ve banka yönetimi modülleri bulunan günlük, haftalık, aylık gelir-gider 

raporlaması yapabilen bulut tabanlı modüler ön muhasebe yazılımıdır.

https://www.hesap

cini.com/
Mersin

2017 

1.Dönem
Start Up

ITouch Bilişim

Kurumsal firmalara anahtar teslim ARGE ve Tasarım Merkezi kurulumu ürün geliştirme ve 

beraberinde yasal mevzuatlara uygun olarak teşvik hesaplamalarında, faaliyet raporlarının 

hazırlanmasında , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talep ettiği verilerin raporlanması 

ve süreç takibi, Projeye adam/ay atamaların yapılması ve kontrollerin yapılması Arge Depo 

ile projlerde kullanılan fatura takibinin yapılması dışarıda geçirilen sürenin sisteme 

entegrasyonu ile otomatik form oluşturma ile resmi mevzuatına ait raporlamaların 

eşzamanlı oluşturulmasına yönelik  ARGE Yönetim Yazılımı çözümleri sunmaktadır

https://itouch.com.

tr/
Mersin

2018 2. 

Dönem
Start Up

İletişim Yazılım

Üretim sahasında malzemenin girişinden çıkışına kadar geçen tüm süreçleri, makineler 

üzerinden online toplanan gerçek zamanlı verilerle takip edebileceğiniz, &quot;Üretim 

Yönetim ve Denetim Sistemi&quot;dir.

http://www.iletisim

yazilim.com/
Bursa

2016 2. 

Dönem
Level Up

İltema

Düşük voltaj elektrik (0-48 volt) ile ısınan kumaş geliştirmiştir. Farklı ürün grupları üzerine 

Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Özel bir dokuma yöntemi ile hazırlanan kumaş ısıya ve 

ısınmaya ihtiyaç hissedilen her yerde elektrik çarpma tehlikesi yaşamadan kullanılacak 

birçok ürün geliştirilmiştir. Ürünlerin bir kısmı dış ortamda batarya ve pil desteği ile çalışma 

imkanı sunmaktadır. Aynı zaman da enerji sarfiyatının düşük olması ile daha düşük maliyetli 

ısınma imkanı sunmaktadır. Üretilen kumaş ile ev tekstili, giyim, otomotiv, savunma sanayi 

gibi bir çok alana yönelik ürün geliştirilmiştir.

http://www.iltema.

net/
İzmir

2015 2. 

Dönem
Start Up

İnoven

Marketing Intelligence yazılımı ile Görüntü Tanıma tabanlı rakabet analiz otomasyonu 

sağlamaktadır. Bu sayede, firmanın ürünlerine rakiplerde görsel olarak en çok benzer 

ürünlerin hangileri olduğu, bu ürünlerdeki fiyat düşüşleri ve kampanyalar ile, segment bazlı 

fiyat rekabet endeksleri raporlanabilmektedir.

http://snapbuyapp.

com
İstanbul

2017 1. 

Dönem
Start Up

Kartelam

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde kulanıcılara seçmiş oldukları kumaşları, yine kullanıcılar 

tarafından mevcut ürün kataloglarından seçilmiş olan 3D ürün taslakları üzerinde görme 

şansı sağlayan ve kumaş alımı gerçekleştirmek isteyen kişiler ile kumaş satıcılarını bir araya 

getiren bir platformdur.

www.kartelam.com İzmir 
2020 2. 

Dönem
Level Up

Klimex

Endüstriyel soğutma sektöründe hizmet veren firma tarafından pano tipi klimalara göre 

enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşüren Dış Üniteli Pano 

Klima sistemleri geliştirilmiştir. Normal gazlı, kompresörlü klimalara göre % 80 daha düşük 

yatırım maliyetli ve aynı oranda düşük enerji sarfiyatlı evaporatif soğutucu üretimi 

kapsamındaki satış ve projelendirme hizmetlerine devam etmektedir. Ürünleri; pano 

kliması, telekom klima sistemleri, dış üniteli pano kliması, evaporatif soğutucu, sulu tip 

pano soğutucuları, asansör kliması, havalandırma çözümleridir.

www.klimexs.com Edirne
2016 2. 

Dönem
Level Up

http://www.giltas.com.tr/
http://www.giltas.com.tr/
http://hamilinden.com/
https://hamilinden.com/
https://hamilinden.com/
https://www.hesapcini.com/
https://www.hesapcini.com/
https://itouch.com.tr/
https://itouch.com.tr/
http://www.iletisimyazilim.com/
http://www.iletisimyazilim.com/
http://www.iltema.net/
http://www.iltema.net/
http://snapbuyapp.com/
http://snapbuyapp.com/
http://www.kartelam.com/
http://www.klimexs.com/


Kraker Studio

Kraker Stüdyo, tecrübeli, yetenekli ve tutkulu kuruculardan oluşan, sanatsal duruş, 

özgünlük ve kaliteden ödün vermeden tamamen karlılığı, dataları, ihracatı ve ticareti ön 

plana koyan, başarılı ürünler üretmeye, pazarlamaya ve sürdürülebilirliğe odaklanmış, idea, 

product, team ve execution dörtlüsünü layığı ile tamamlamaya çalışan, start up zihniyeti ile 

yoğrulmuş ve kendine ölçülebilir hedefler koyan bir mobil oyun stüdyosudur.

http://www.krakers

tudio.com/
İstanbul

2020 2. 

Dönem
Start Up

LAUVATEK OTOMASYON YAZILIM BARKOD SİSTEMLERİ

Barkod okuma ve ürün- üretim performans izleme ve özel yazılım konveyor çözümleri 

sunmaktadır.

 Üretim takip, yazılım entegrasyonları, satış sevkiyat, kantar sistemleri, OT-VT, Endüstriyel 

Otomasyon, Konveyör Sistemleri, Robotik Otomasyon, Yazılım, Bilgisayar, Elektronik, RFID 

ve IOT alanlarında sektörel çözüm oluşturacak projeler gerçekleştirmektir

https://lauvatek.co

m.tr/Default.aspx
İstanbul

2021 2. 

Dönem
Level Up

Makrogem

Timezeta, proje yönetimi, iş emri yönetimi, müşteri yönetimi, personel yönetimi, 

performans yönetimi ve raporlama gibi fonksiyonları içeren proje yönetim yazılımıdır. 

Timezeta’nın dinamik tanımlama fonksiyonu ile şirkete özgü proje ve takip yöntemlerinizi 

tanımlayabilirsiniz

https://timezeta.co

m/
Bursa

2019 1. 

Dönem
Start Up

Mantıksal

Online mağaza açmak isteyen firmaların 1 günde e-ticaret sitesini açarak tek başına 

yönetebilecekleri bir altyapı hizmeti sunmaktadır. Ödeme sistemleri, sistem 

entegrasyonları, e-ticaret, kurumsal yazılımlar ve iş zekası üzerine çalışan sistem 

kullanıcılarına daha kazançlı ve daha verimli iş çözümleri için altyapı kurgular ve üretir.

http://www.mantik

sal.com/
İzmir 2014 Start Up

Medialyzer

Halihazırda TV reklamları Rating ile ölçülür. Ancak rating sadece izleyici adedi ve 

demografik yapı hakkında veri sağlar. İzleyen kitlenin markayla ne tür bir etkileşime 

geçtiğine veya sonrasında satın alma yapıp yapmadığına dair veri sağlamaz. Nielsen’in 

2018’de yaptığı araştırmaya göre, TV izlerken sürekli mobil cihaz kullananların oranı %9, 

sıklıkla kullananların oranıysa %36 olarak ölçülmüştür. Yani tüketiciler artık TV reklamı 

sonrasında ilgilerini çeken ürünleri mobil cihazlarla online kanallardan araştırıp hemen satın 

alabiliyorlar. Dolayısıyla TV’de başlayan müşteri yolculuğu mobil cihazlarla dijital yollardan 

ölçülebilir hale geliyor. Tvlyzer video tanıma teknolojisiyle TV reklamlarını yayınlandığı anda 

gerçek zamanlı tespit eder. Sonrasında websitesi ziyareti ve satış gibi rakamları TV 

reklamlarıyla eşleştirir. TV kanalı, program, gün ve saat gibi değişkenlere göre yatırım geri 

dönüşünü hesaplar. Böylece reklam verenler TV kampanyalarını çok daha verimli 

yönetebilir.

yok İstanbul 
2020 2. 

Dönem
Step Up

MRE IIOT

MRE IIoT - Endüstriyel Veri Toplama Cihazı: Makineden makineye (M2M) iletişim, büyük 

veri ve makine öğrenimine güçlü bir şekilde odaklanan MRE IIoT, endüstrilerin ve 

işletmelerin operasyonlarında daha iyi verimlilik ve güvenilirliğe sahip olmalarını 

sağlamaktadır. MRE IIoT, süreç kontrollerini hassaslaştırmak ve optimize etmek için bulut 

bilişim kullanarak daha yüksek derecede otomasyon sağlayan dağıtılmış bir kontrol 

sisteminin bir evrimidir

https://www.mreio

t.com
Denizli

2020 

2.Dönem
Level Up

Nara Eğitim Teknolojileri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri: VR destekli ve uygulamalı İSG eğitim paketleri 

hazırlanabilmektedir.

 Dijital ürün katalogları: AR ve VR destekli olarak firmaların ürünlerinin daha etkili ve 

yenilikçi yöntemlerle tanıtılması. Özellikle makine sanayisi gibi büyük ebatlardaki 

makineleri olan sektörlerin yurtdışı fuarlarında veya doğrudan satışlarında AR/VR 

teknolojilerini kullanarak ürünlerini nakliye, sigorta, yetersiz alan gibi sıkıntıları olmaksızın 

tanıtabilmelerini sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi.

 Bakım Onarım Eğitimleri: Özellikle makinelerin satış sonrası bakım onarım eğitimlerinin VR 

simülasyonlarla etkili olarak verilmesi sağlanabilir. Hele ki hiç kapanmaması gereken 

makinelerin bakım/onarım eğitimleri oldukça zor olmaktadır. Bu sorunu VR ile etkili şekilde 

çözebilmekteyiz.

 Mesleki Eğitim Simülatörleri: Her alanda hizmet içi veya hizmet öncesi mesleki eğitim 

simülatörleri hazırlamaktayız.

 Oryantasyon Eğitimleri: VR teknolojisi ile kuruma yeni katılan personelin oryantasyon 

eğitimi verilebilmektedir.

http://nara.com.tr/ Bursa
2017 1. 

Dönem
Start Up

Nota Yazılım

Assist.co ürünü tüm CRM olarak kullanabileceği bir yazılımdır. Aynı zamanda Asisst.co 

içinde özellişmiş Lisans Takip Sistemi Yazılım firmalarının lisanslama yaptıkları müşterileri 

yönetebilecekleri ve Dünyada 3 firma tarafından yapılabilen özel bir yazılım sistemidir. 

Firmanın başka bir ürünü de, yazılım ekipleri tarafından kullanılabilecek NT 

Frameworkdür.NT framework ürünü sayesinde yazılım şirketlerine sunulan hazır kod 

kütüphaneleri, yazılım firmalarının yazılımlarını geliştirken kendilerine hız ve performans 

sağlamaktadır.

http://notayazilim.c

om
Bursa

2016 1. 

Dönem
Start Up

Ommasign

OMMA, 21. yüzyıl için bulut tabanlı, güvenli ve esnek bir dijital tabela çözümüdür.

OmmaSign: outdoor dijital ekran ile iletişim kurmak isteyen özellikle retail mağazaları olan 

tüm işletmeler ommasign yazılını kullanarak dijital ekranlarında dinamik ve anlık kampanya 

ve iletişim sağlayabilir. 

OmmaVQ: tüm işletmeler çalışanlarının performansı veya son kullanıcıları için hazırlanan 

sadakat programı gibi kişisel verinin olduğu konularda kişisel ve interaktif videoların 

üzerinden etkin iletişim kurabilirler.

https://ommasign.c

om/
İstanbul 

2020 2. 

Dönem
Level Up
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Optiyol

Optiyol, geliştirdiği optimizasyon ve yapay zeka teknolojisi ile şehir içi ve şehirlerarası 

lojistik planlama problemlerini çözerek, hizmet verdiği firmaların %15-20 daha az yakıt 

maliyetiyle ve %5-10 daha az araç kullanarak müşterilerin istedikleri zamanlarda teslimat 

gerçekleştirmelerini sağlıyor. Dağıtım Ağı Dizaynı, Şehirler Arası Nakliye Optimizasyonu, 

Şehir İçi Dinamik Rota Optimizasyonu, Satış Ekibi Bölge Belirleme ve Ziyaret Çizelgesi 

Optimizasyonu konularında hizmet vermektedir.

www.optiyol.com İstanbul
2018 1. 

Dönem
Level Up

Orhan Şaşmaz Tekstil

Ev tekstil markası "İyi geceler İstanbul" ile tasarlanan ve geliştirilen ürünlerin bir moda 

markası yapılması hedeflenmektedir. Özellikle dijital pazarlarda yapılan satışları geliştirip 

direkt tüketiciye ulaşarak markanın bilinirliğini artırmak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ev 

tekstil ürünlerine katma değer yaratacak fırsatları yakalayacak faaliyetlere ve etkinliklere 

katılmak için çalışılmaktadır.

https://www.iyigec

eleristanbul.com/
Denizli

2020 

2.Dönem
Level Up

Pirahas

Öncelikli olarak 14 farklı Amazon mağazasında satış yapan tüm e-ticaret satıcılarının 

fiyat/stok/yönetim/müşteri ilişkileri gibi süreçlerini; mobil uygulamalar, bulut bilişim, web 

app(Bilgisayar) ve Chrome Extension aracılığı ile full otomatik bir şekilde yönetmesine 

imkan tanıyan bir otomasyon sistemidir.

 Amazon satıcısı web sitemizden kaydını gerçekleştirdikten sonra Amazon mağazaları ile 

sisteme giriş yapıyorlar. Ardından kendi sattıkları ürünlere, kar marjlarına, mağaza 

durumlarına göre belirledikleri kurallara göre sistem arka planda tüm mağaza kontrollerini 

aktif olarak günlük belli aralıklarla gerçekleştirir ve günceller. Böylelikle mağaza sahiplerini 

büyük bir zaman kaybından ve masraftan kurtarmış olur. Satması düşük ihtimal olan 

ürünlerini tespit edip listeden çıkartabilir ve yeni ürünlere yer açabilir yada bu ürünlerin 

satışını arttırmak için istatistikleri takip ederek yeni stratejiler belirleyebilir.

https://pirahas.com

/
Bursa

2019 1. 

Dönem
Start Up

Pona Teknoloji

Faaliyet alanları, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, kişisel bilgisayarların 

ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.dir. İnternete bağlanan cihazları, 

internetteki zararlı yazılımlardan korumak amacıyla Türkçe dilinde ara yüze sahip %100 

yerli Firewall ürünlerinin geliştirilmektedir. Hizmetleri kapsamında, penetrasyon testleri, 

spam koruma, 5651 yasal loglama, IP santral, Siber güvenlik danışmanlığı, Cloud yedekleme 

yer almaktadır. Özel kullanım ihtiyaçlarını karşılamak adına ek istekler sisteme entegre 

edilebilir.

www.pona.com.tr Gaziantep
2018 1. 

Dönem
Level Up

PROENTE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON YAZILIM EGİTİM A.Ş.

Üretim yapan işletmelerin üretimlerini her yerden anlık takip edebilmelerini, geçmişe 

yönelik rapor alabilmelerini, makine öğrenmesi algoritmalarıyla hatalı üretilecek parçanın 

üretim öncesi tahmin edilmesini ve buna bağlı gerekli aksiyonları alarak üretim verimliliğini 

arttıran uçtan uca üretim takip (MES) sistemidir.

 Firma çalışanları üretim planlama sürecinden başlayarak tüm süreci bilgisayar, telefon vb. 

internet erişimi olan herhangi bir cihaz üzerinden takip edebilir ve anında müdahale 

edebilirler. ERP sistemleri entegre çalışarak maliyet analizlerinde doğru sonuçlar alınmasına 

destek olur. Tak&Çalıştır yapısı ile kolay kurulum, Sürükle&Bırak yapısı ile de kolay kullanım 

imkanı sağlar. Tamamen mühendis kadrosundan oluşan yapısı ile kullanıcılarına 7/24 

destek sağlar. Veri toplama cihazı ile veri kaybını önler, makinelerin birbirleri ile 

haberleşebilmelerini sağlar. CNC ve PLC tam entegrasyonu sağlayarak parametre sınırı 

olmaksızın veri toplama ve analiz edilme imkanı sunar.

https://proente.co

m/
İstanbul

2020 1. 

Dönem
Level up

Profelis

BTK Yer Sağlayıcı Faaliyet belgesi bulunan Profelis, güvenli uygulama barındırma, sunucu 

barındırma, çöp posta (spam) ve virüsten koruma sistemli e-posta servisi gibi hizmetlerini 

müşterilerine sunmaktadır.

https://www.profeli

s.com.tr/
İstanbul

2020 1. 

Dönem
Level Up

Siskon

Çoklu üretim hatları için makinelerin ve proseslerin güvenli bir yazılım tarafından kontrol 

edilmesini, çalışma bilgilerini online olarak okuyabilmeyi, prosese ilişkin iş akışını 

uygulayabilmeyi ve kritik operasyonları daha hızlı ve verimli yönetebilme imknı sağlayan 

endüstriyel otomasyon çözümüdür. Kaliteli ve gerçek zamanlı veri toplayarak bunları 

raporlayan, uyarılarda bulunan ve karar destek sistemleri içeren modüler bir yönetim 

sistemi barındırır.

http://www.siskon.

com.tr/
İzmir

2017 2. 

Dönem
Level Up

Smart Pallet
Dunyada yeni yayılmaya baslayan narrow band Iot uzerinden palet ve koli seviyesinde anlik 

stok takibi ve optimizasyon algoritmasini iceren data platformudur.
yok İstanbul

2020 2. 

Dönem
Start Up

Smartphotonics

2019 yılında TÜBİTAK BİGG desteği ile kurulan firma fotona duyarlı yangın (alev) sensörleri 

ve yangın erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir. Gelecekte her türlü detektör ve 

sensörlerin üretiminin yapılması hedeflenmektedir. Sensörlerin olduğu duvar kağıdı benzeri 

yüzey çalışması ile yangın ısı değişimi vb. önceden tahmin edip anında bildiren çözümü 

mevcuttur. Aslında bir UV sensörü olan alev dedektörü elektronik sektöründe yerini 

alabilecek katma değeri yüksek, kullanım alanı geniş bir ticari ürün olarak ön plana 

çıkmaktadır. Tekstil malzemeden üretilen dedektör önlük ise radyasyon güvenliğinin önemli 

olduğu sektörlerde potansiyel sahibidir.

http://www.smartp

hotonics.com.tr/
Bursa

2020 1. 

Dönem
Start Up

http://www.optiyol.com/
https://www.iyigeceleristanbul.com/
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Software ARGE

Software ARGE San. ve Tic. A.Ş. 2005 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektörü içerisinde 

global olarak tanınan yazılım şirketlerinde profesyonel yöneticilik yapmış tecrübeli ve 

dinamik bir kadro tarafından, yazılım üretmek amacıyla kurulmuş, İzmir merkezli bir 

teknoloji şirketidir. Firma Mobil CRM Saha Ziyaret Uygulaması, Check UP BPM Uygulaması, 

Self Servis İş Zekası Uygulaması, EnerClever birim üretim maliyeti hesaplama platformu gibi 

yazılımlar geliştirmektedir. Aynı zaman iş zekası çözümleri geliştiren Qlik firmasının Türkiye 

distribütörüdür. Qmail diye yeni bir ürün geliştirmiş, satışına başlanmıştır.

http://www.softwar

earge.com/
İstanbul

2017 1. 

Dönem
Level up

Soocommerce

Soocommerce global e-ihracat yazılımı ile kendi alan adınıza (domain) tanımlanan, tasarımı 

işinize ve sektörünüze özel, uluslararası dil seçeneklerini barındıran, uluslararası ödeme 

alan, mobil cihazlara uyumlu amazon ile entegre olabilen e-ihracat sitesi.. Kolay 

yönetilebilir paneli ile siparişlerin izlenebildiği uçtan uca e-ihracat çözümleri. Müşteriler 

siparişlerini sevkiyat sonrası TNT, UPS, DHL, PTT ve diğer kargo lojistik opsiyonlarının 

entegre olduğu sistemden, kargodaki durumunu takip edebilmektedir.

 Uluslararası B2B Pazaryerleri kayıtların oluşturulması, Kurumsal sosyal medya platformuna 

kayıt, Müşteri canlı yazışma uygulamaları, Voip tabanlı yurt dışı telefon entegrasyonu, 

İnternet reklamcılığı, Mailing.

 Ürünlere ve sektöre yönelik uluslararası bir pazar/piyasa araştırmasının hazırlanması, 

hedef/rakip pazarlarınızın doğru tespiti, pazara girişte dijital bir yol haritasının 

oluşturulması, vergi ve prosedürsel unsurların netleştirilmesi.

 Gtip koduna, ürünler ve sektör ile ilgili 50 ülkeye ait, alıcı firma iletişim bilgilerinin (ithalatçı 

veritabanı) oluşturulması, bu datalara yönelik pazarlama aksiyonları geliştirilmesi.

 Şirketin sistem ile, günlük site ziyaretçi sayısı, hangi ülke ve şehrinden girildiğini ve diğer 

demografik bilgileri, başvuru formu dolduranları, mailleri açan ve anlık yazışma yapanların 

görülebilmesi sağlanmaktadır.

https://www.ihraca

t.online/
Mersin

2017 1. 

Dönem
Level up

Sopyo

Sopyo Akakçe, Gittigidiyor, Hepsiburada, N11 ve Trendyol gibi pazaryerlerinde ürün, stok, 

fatura ve kargo süreçlerinizi tek bir ekrandan yönetmenizi sağlayan bir entegrasyon 

çözümüdür.

 KOBİ'ler e-ticaret operasyonlarını yürütürken çoklu platform yönetiminde zamandan 

tasarruf etmek, hemde rakiplerine karşı satış avantajı kazanmak istiyorlar. Sopyo tam da bu 

noktada KOBİ'lerin imdadına yetişiyor. Bu ihtiyaçlara yönelik oluşturduğumuz anlayış ile 

N11, Gittigidiyor, Akakçe, Hepsiburada, Trendyol ve kendi e-ticaret sitesinde ürün, stok ve 

ERP entegrasyonularının kolay ve işlevsel bir şekilde yönetilmesini, rakiplerin değişen 

fiyatlarını takip ederek otomatik fiyat rekabeti yapılmasını, farklı satış kanallarından gelen 

siparişlerin kargo ve faturalandırma süreçlerinin toplu bir şekilde yönetilmesini ve 

müşterilerden gelen soruların tek bir ekrandan cevaplanmasını sağlar. Böylelikle Sopyo 

sadece bir entegrasyon yazılımı olmaktan ziyade omnichannel bir çözüm sunar.

https://www.sopyo.

com/
Bursa

2020 1. 

Dönem
Start Up

Trade Atlas

Yurtdışı Gümrük verilerine ve konşimento bilgilerine dayalı dünyanın en büyük ithalatçı ve 

ihracatçı veri tabanıdır. Trade Atlas üyelerine veri kapsamı dâhilinde ülkelerin; GTİP - 

İthalatçı - İhracatçı - Ürün - Marka temellerinde firmaların ne kadarlık, hangi ihracatçı 

firmadan, hangi tarihte ve ülkeden ithalatları gerçekleştirdiği gibi en kritik pazar bilgilerini 

sunmaktadır.

https://www.tradea

tlas.com/tr
Bursa

2020 2. 

Dönem
Level Up

TUVİS

Tuvis, Tekstil endüstrisi kumaş üreticileri için yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı bir kalite 

kontrol sistemi sunan bir ileri teknoloji girişimidir. Bu sistem sayesinde müşterilerinin 

üretim maliyetlerini azaltmakta, ürün kalitesini ve üretim hızını artırmaktadır. Verimliliğin, 

endüstriyel süreçlerdeki öneminin en üst seviyede olduğu bu çağda, Tuvis dünyayı daha 

verimli bir hale getirmek anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir.

https://tuvisai.com/ Bursa
2018 2. 

Dönem
Start Up

Udentify

Udentify, mağazaların var olan kamera sistemini kullanarak fiziksel satış noktalarında 

müşterileri kapıdan kasaya kadar tek bir kimlik ile takip edebilen bir yazılıma sahiptir. Bu 

yazılım sayesinde elde edilen müşteri deneyim verisini perakendecilerin anlayacağı bir dile 

çevirirken, bu veriler ışığında firmaların alacakları aksiyonları yapay zeka sayesine üreten bir 

karar destek mekanizması üretir. Veriler ve aksiyon öneriler sayesinde perakendeciler 

ürünler için doğru raf payı ve mağaza lokasyonu bulur, gereksiz personel ve kira 

masraflarından kurtulur, yeni çıkacak ürünleri için doğru planlama yapar ve mağaza içi 

problemleri hızlı tespit edip çözme imkanına sahip olmaktadır.

udentify.co İstanbul
2017 1. 

Dönem
Start Up

ULUCRAFT

Tamamen doğal içerikli kumaşları ve materyalleri nitelikli el işçiliği kullanarak ürün haline 

dönüştürüyoruz . Türkiye insanı, doğası, tarihi, kültürü ve diğer tüm değerlerinden ilhamla 

özgün tasarımlarımızı oluşturuyoruz. Yerel zanaatkarlar ile ortaklaşa yürüttüğümüz üretim 

metodumuz ile ustaların gelir seviyesinin artışı ve buna bağlı olarak zanaatin yaşaması 

adına çırak yetiştirme ve teknik bilgi aktarımının gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz

ulucraft.com Gaziantep
2020 2. 

Dönem 
Startup

Uservision
Uservision markaların, tüketicilerinin bilinçaltı yönelimlerini, ihtiyaçlarını ve algılarını, yapay 

zekayı kullanarak, çok daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamalarını sağlar.
https://user.vision/ İstanbul

2020 2. 

Dönem
Start Up
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Verify Yazılım

2019 yılında Bursada kurulan Verify Yazılım Üretim Yürütme (MES), Üretim Verimlilik (OEE), 

Ortam İzleme, Enerji Yönetimi alanlarında çözümler geliştirmektedir.Robot, makine ve 

operatörlerden gerçek zamanlı alınan üretim verilerinin ERP sistemine entegre edilmesini 

sağlar. Tekstil sektörüne yönelik çözümlerde öne çıkmaktadır.

https://www.verify

yazilim.com/
Bursa

2020 1. 

Dönem
Start Up

VeriUs

Sosyal radar, sosyal medya ve serbest İnternet ortamında kişilerin marka, ürün ve kurumlar 

hakkında yaptıkları yorumların yapay zeka (makine öğrenmesi) yöntemleri ile analiz ederek 

büyük miktarlardaki Türkçe metinsel veriden üzerine aksiyon alınabilecek faydalı bilgileri 

çıkartan bir yazılım sistemidir. Bu analiz temel olarak twitter, facebook gibi sosyal ağlar 

başta olmak üzere internette kişilerin ürettiği metinsel verilerin ilk önce yorum olanlarının 

ayıklanması, ondan sonra ise yorum niteliği taşıyanların olumlu veya olumsuz olarak 

sınıflandırılmasını içerir. Bunun üzerine olumlu ve olumsuz yorum kümelerinde (örn. 

günlük,haftalık,v.s.) genel olarak öne çıkan kavramların çıkarılması ile olumlu veya olumsuz 

görüşler hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlanır. Daha ileri seviyede sistem mesajların ve 

mesajı atan kişilerin güvenilirliklerini ve önemini de derecelendirerek müşteri kurumun 

gerçekten damıtılmış ve güvenilir bilgiler üzerinden harekete geçmesini sağlar.

http://verius.com.tr

/

Wordego

Wordego Blockchain AdX, markalar için Blockchain Tabanlı bir Dijital Reklam Platformu, ve 

tüketiciler için Blockchain Tabanlı bir Dijital Kupon ve Mobil Ödeme Uygulaması olarak 

dizayn edilmiştir.

  Wordego Blockchain AdX; markalara, blockchain güvencesi ve şeffaflığına sahip benzersiz 

bir dijital reklam platformuyla tüketicileri gerçek zamanlı hedefleme, ve onlara coğrafi 

konumlarına, tüketim alışkanlıklarına, tüketim kategorilerine, ve gerçek zamanlı tüketim 

verilerine dayalı dijital kuponlar sunma imkanı vermektedir.

  Diğer taraftan, Wordego Blockchain AdX; tüketicilere, blockchain güvencesine ve 

şeffaflığına sahip benzersiz bir mobil uygulamayla, kendilerini özel olarak hedefleyen 

binlerce dijital kupona erişme, bu kuponları satın alma, kullanma, başka kullanıcılara satma, 

ve aynı zamanda uygulamayla online ve offline mağazalarda mobil ödeme yapma imkanı 

sağlamaktadır.

  Sortext ürününde ise, e-ticaret sitelerine;ücretli arama reklamları üzerinden gelen yeni 

ziyaretçilerin ortalama sipariş değerini ve dönüşüm olasılığını sayfaya girdikleri anda 

hesaplayan, ve şayet bu ziyaretçiler bir satın alma yapmadan siteden ayrılmaya 

yönelirlerse, onlara son anda ikna edici ve optimize edilmiş fırsatlar sunan bir e-ticaret 

kişiselleştirme ürünüdür. 

  Bu nitelikleriyle Sortext, e-ticaret işletmesinin reklam maliyetine katlanarak sitesine 

çektiği, ancak bir satın alma yapmadan siteden ayrılmak üzere olan (dolayısıyla fiilen 

kaybedilmiş olan) bir ziyaretçinin ödeme yapan bir müşteriye dönüştürülmesine yardımcı 

olan çok etkili bir araçtır.

  Bu çerçevede bir e-ticaret işletmesinin Sortext'ten bekleyebileceği fayda, siteye ücretli 

arama reklamları üzerinden gelen yeni ziyaretçilerin; 

  - ortalama sipariş değerini %15,

  - satış dönüşüm oranını %50,

  - satış gelirini %80

  oranında artırması olabilir. Şu ana kadar yapmış oldukları çalışmalar ortalamada bu 

değerleri sağlamıştır.

https://www.worde

go.com/
İstanbul

2019 2. 

Dönem
Start Up

Yalın Yazılım

Geneu Yazılımcı Olmayan Kişi/KOBİ'lerin kendi uygulamalarını geliştirebilecekleri bir 

platformdur. Yazılımcı olmayan ama alanında uzman kişi ve KOBİ'lere kendi yazılım 

uygulamalarını yazılımcıya ihtiyaç duymaksızın geliştirebilme imkanı 

sunmaktadır.Geliştirdikleri bu yazılımlarla GENEU_STORE platformunda abonelik yöntemi 

ile pazarlanarak gelir elde edebilmesi sağlanmaktadır.

http://www.yalin.co

m.tr/
Bursa

2016 1. 

Dönem
Level Up
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