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Sayın Üyemiz,
Odamız tarafından ortağı olduğu Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında hazırlanan
ticari ve teknoloji işbirliği profilleri ile Ağ kapsamında düzenlenecek etkinliklerin
yer aldığı Avrupa İşletmeler Ağı Bülteni ekte yer almaktadır.
Konuya ilişkin detaylı bilgi için Ayşe Arzu Teymuroğlu (E-posta:
arzu.teymuroglu@aso.org.tr) ile iletişime geçilebileceği hususunu bilgilerinize
sunarız.
Saygılarımızla,

Doç. Dr. Yavuz CABBAR
Genel Sekreter
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BÜLTENİ

Avrupa İş Desteği Yanınızda
Avrupa İşletmeler Ağı, 70’e yakın ülkede 650’yi aşkın
kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla KOBİ’lere
hizmet eden dünyanın en büyük Ağı’dır. Avrupa İşletmeler
Ağı’nın temel amacı, KOBİ’lerin uluslararası alanda
inovasyon yapmasına ve büyümesine yardımcı olmaktır.
Odamız Avrupa İşletmeler Ağı’nın ortağı olup, Avrupa
İşletmeler Ağı-Anadolu (Enterprise Europe NetworkAnatolia) konsorsiyumunda yer almaktadır.

een.ec.europa.eu

ANKARA SANAYİ ODASI

www.aso.org.tr
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Ticari İşbirliği Talepleri

Glokom, diyabet ve hipertansiyon tedavileri için
yardımcı cihaz geliştiren Romanya’dan bir firma,
yurt dışında ürünlerini üretecek imalatçılar arıyor.
Referans numarası
BRRO20200326001
2017 yılında kurulmuş olan firmanın temel faaliyet
alanları doğa bilimleri ve mühendislik konusunda
araştırma ve geliştirme olup, ikincil faaliyet alanı ise
radyoloji, elektrodiagnoz ve elektroterapi alanlarında
makina ve teçhizat üretmektir. Romanya’daki firma
tarafından glokom tedavisi için önerilen metot yeni
teknoloji içermektedir.
Cihaz dört modülden oluşmaktadır: elektrik uyaranı,
titreşim ve elektromanyetik uyaranı, ses uyaranı ve ışık
uyaranı. Cihazla ilgili patent 2017 yılında alınmış

olup, yeni patentler için de başvuruda bulunulmuştur.
Cihaz, enerji dengesinin birkaç sensörün aynı anda
kullanılmasıyla elde edilmesinden dolayı tekli
tedavilerde diğer cihazların dezavantajını ortadan
kaldırmaktadır. Firma, tıbbi cihaz sektöründe
deneyim sahibi ortaklar aramaktadır. İmalat anlaşması
kapsamında ortaktan, geliştirilen ürünün, teknolojisi
ile uyumlu olarak üretilmesi beklenmektedir. Cihaz
halihazırda CE sertifikasına sahip değildir. Firma,
ortaktan bu konuya da dâhil olmasını beklemektedir.
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Polonya’dan bir firma gıda sektöründe distribütörlük
veya ticari acente sözleşmesi sunuyor.
Referans numarası
BRPL20200214002
2017 yılında kurulan firmanın elemanları gıda alanında
ticari faaliyetlerde deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır.
Söz konusu uzmanlar, Polonya’da faaliyet gösteren
büyük ticari zincirleri zamanla tanıma imkânına sahip
olmuşlardır. Organik ve süper gıda olmak üzere,
geniş ürün yelpazesine sahip firma, dünyanın farklı
bölgelerindeki ürünleri ekleyerek bu yelpazeyi daha da
genişletmek istemektedir. Firma, yabancı firmaların gıda
ürünlerini Polonya pazarında satabilmek için
distribütörlük sözleşmesi, Polonya pazarında bir satış
temsilcisine sahip olmak isteyen firmalar ile de ticari
acente sözleşmesi imzalamak istemektedir.

Portekiz’den bir firma enerji, su ve organik
atıkların azaltılması konularında distribütörlük
sözleşmesi imzalamak istiyor.
Referans numarası
BRPT20191023001
Portekiz’de yerleşik firma, ilk teşhis, çözümlerin sunumu,
maliyet tahmini, ekonomik uygulanabilirlik analizi,
yatırımın geri dönüşümü, finansman desteği arama,
kurulum ve uygulama hizmetleri konularında ve
halihazırdaki faaliyetlerin takibini içeren enerji verimliliği
ve sanitasyon projelerinde dokuz yıllık deneyim sahibidir.
Firma portföyünü genişletmek için enerji ve su tüketimini,
dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmaya veya tasarruf
etmeye odaklanan yıkıcı teknolojik çözümler aramaktadır.
Firma, restoran ve otellerde gıda atığı olarak organik
atıkların azaltılmasına yönelik de çözümler aramaktadır.
Distribütörlük sözleşmesi kapsamında, özellikle firmanın
projelerine entegre edilebilecek geleneksel olmayan
çözümler teşvik edilmektedir. Enerji ve su tüketimini
ve gıda atıkları yönetimini azaltmak için yıkıcı teknolojik
çözümler üreten ve/veya dağıtan endüstriyel ortaklar
aranmaktadır.
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Finlandiya’dan traktörlere yönelik hizmet ve tedarik
firması, traktör yedek parça tedarikçileri arıyor.
Referans numarası
BRFI20200212001
2010 yılında kurulmuş olan hizmet ve tedarik firması,
traktör yedek parçaları aramaktadır. Firma yedek
parçaları kendi hizmet faaliyetlerinde kullanıp, aynı
zamanda da bunları çifçilere ve traktör sahiplerine
satmaktadır. İthalata yönelik olası traktör markaları John
Deere, Massey Ferguson, Deutsch- Fahr ve özellikle
2017 ve daha eski modellerdir. Olası ortaklar, toptancılar
ve üreticiler olabilmekle birlikte, ürünler yeni veya
kulllanılmış olabilir.

Paslanmaz çelik, bakır ve pirinçten yapılmış ev
ve mutfak aksesuarları satan Romen bir firma
ticari acente veya distribütörlük sözleşmesi
kapsamında tedarikçi arıyor.
Referans numarası
BRRO20200219001
1998 yılında Romanya’nın kuzey doğusunda
kurulan firma iç ve dış cephe kaplama montajı için
metal-kimyasal ve endüstriyel ürünlerin ithalatçısı ve
distribütörü olarak görev yapmaktadır.
%100 aile şirketi olan firma, ticari acente ve
distribütörlük sözleşmesi kapsamında başta paslanmaz
çelik, bakır ve pirinçten yapılmış ev ve mutfak
aksesuarları olmak üzere, ürün yelpazesini genişletmeye
karar vermiştir.
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Alman metal işleme firması imalat sözleşmesi
kapsamında enjeksiyon kalıpları için alet üreticisi arıyor.
Referans numarası
BRDE20200305001
1986 yılında ülkenin kuzeydoğusunda kurulan Alman
firma modern makina parkına sahip olup, CNC
tornalama, frezleme ve lazerlemede uzmanlaşmıştır.
Almanya’dan pek çok takım üreticisinin kapasitelerinin
sınırlarında olmalarından dolayı, firma portföyünü
genişletmek için takım üreticisi aramaktadır. Alet
imalatçısı çelikten karmaşık kalıpları üretebilme
kapasitesine ve iyi derecede Almanca veya İngilizce
bilgisine sahip olmalıdır.
(Not; Firma Çekya, Litvanya ve Polonya başta olmak
üzere, Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak istemektedir.
Bu profile ilgi duyulması durumunda, ülkemizden de bir
firmanın kabul edilip edilmeyeceğine dair bilgi alınacaktır).

Rus kaynak sarf malzemesi üreticisi alüminyum
bakır ve silikon tedarikçileri arıyor.

Referans numarası
BRRU20200214002
2009 yılında Moskova’da kurulmuş olan firma alüminyum kabloda en büyük yüksek teknoloji üreticisidir. Firma
GOST 7871-75 uyumlu alüminyum kaynak teli üretiminde uzmanlaşmıştır. Tel, yüksek kaliteli alüminyum alaşımlarından
(alüminyum, bakır, magnezyum, manganez, silikon) yapılmaktadır. Telin çapı 1.0 ila 8.0 mm arasında olup, tel bobininin
çapı, diametreye bağlı olarak 150 ile 1200 kg’a ulaşabilir. Firma karşılıklı fayda sağlayacak tedarik sözleşmesi kapsamında,
özel alüminyum alaşımları (aluminyum, bakır, magnezyum, manganez, silikon) tedarik edecek yabancı iş ortakları
aramaktadır.
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Polonya’dan kimyasal ürün, endüstriyel kimya
ve endüstriyel mühendislik hizmetleri tedarikçisi
distribütörlük sözleşmesi sunuyor.
Referans numarası
BRPL20200116001
Polonya’da yerleşik köklü bir firma üretim tesisleri
bileşenlerinin yanı sıra makinaların ve cihazların güvenli
çalışmasını temin etmek için elektro-enerji, kimya,
yakıt ve ağır endüstrilerde kullanılan endüstriyel kimya
kapsamındaki ürünlerin tedarikçisidir. Firma Polonya’da
temsil etmek amacıyla, mevcut portföyünü tamamlayıcı
inovatif ürünler aramaktadır. Aşağıda sunulan
ürün imalatçıları veya tedarikçileri ile distribütörlük
sözleşmesi altında uzun vadeli işbirliğinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
●
●

●
●
●
●

tesisatların temizliğine yönelik güvenli ürünler,
su ve buhar kazanlarının, ısı eşanjörlerinin, sprey
ve buhar kondansatörlerinin, ısıtma ve soğutma
sirkülasyon sistemlerinin, kompresörlerin ve demir
ayırıcıların üzerindeki kireç kalıntılarını ve korozyon
ürünlerini geçirecek ürünler,
korozyona dayanıklı kaplamalar,
teknik spreyler,
ekolojik, biyolojik olarak parçalanabilir ürünler,
elektro-enerji cihazlarının temizlenmesi ve
yenilenmesi için ürünler.

Atıkların ayrıştırılması için inovatif cihaz geliştiren
İtalyan firma imalat ortağı arıyor.
Referans numarası
BRIT20200325001
Hassas makina konusunda uzmanlaşmış küçük bir
İtalyan şirketi, atıkların ayrıştırılması için alet
geliştirmiştir. Cihaz yedi adete kadar olan atık türünü
(kağıt, plastik, ıslak atık vs.) ayrıştırıp, sıkıştırabilmektedir.
Cihaz ev, hastane, okul, firma vb. kurum ve kuruluşlar için
geliştirilmiştir. Firma cihazın prototipinin geliştirilmesi
için imalat sözleşmesi imzalamak istemektedir.
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Teknoloji İşbirliği Talepleri
İspanyol sanayi firması kentsel ortamlarda hava
kirliliğini temizlemeye yönelik teknolojiler arıyor.
Referans numarası
TRES20200207001
Teknoloji, su mühendisliği, hizmetler, inşaat ve
malzeme alanında faaliyet gösteren bir İspanyol firması
halihazırda şehirlerdeki hava kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik bir inovasyon projesinde çalışmaktadır. Projenin
amacı, hava kalitesinin ölçülmesi ve haritalanması
ile yüksek hava kirliliği endeksine sahip şehirlerde
eylemlerin uygulanmasıdır.
İspanyol firma teknik işbirliği sözlesmeşi kapsamında,
kentsel ortamlarda havayı temizleyecek teknolojiler
aramaktadır. İşbirliğinin detayları teknolojinin
gelişim evresine ve karakteristiğine bağlı olacaktır.
Teknolojinin erken bir evrede olması durumunda,
İspanyol firma teknoloji sağlayıcısıyla birlikte teknolojiyi
geliştirecek ve sanayileştirecektir. Olumlu sonuçlar
alınması durumunda, İspanyol firma teknolojinin
ticaretleştirilmesine de ilgi duyabilir. Konuya ilişkin
olarak, kentsel ortamlarda kirli havaya ilişkin çözüm
üretebilecek firmalar ve Ar-Ge merkezleriyle işbirliği
yapılması amaçlanmaktadır.

Global hızlandırıcı programı yeni
teknolojilere sahip startuplar arıyor.
Referans numarası
TRFI20200207001
Uluslararası enerji teknoloji ortakları bulunan
Finlandiya’dan bir teknoloji merkezi enerji sektöründeki
hızlandırıcı programına başvuracak yeni teknolojilere
sahip startuplar ve büyümekte olan firmalar aramaktadır.
Enerji alanında erken evre veya scale-up fazındaki
teknolojiye sahip tüm startuplar ve büyümekte olan
firmalar ile enerji sektörüyle bağlantılı tüm startuplar
başvuruda bulunabilir.
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Yeni ve mevcut binalarda enerji dinamiği
modelleme simülasyonu.
Referans numarası
TOES20200224004
1994 yılında kurulmuş olan ve sanayi, enerji ve çevre,
inşaat ve altyapı, tarım-gıda, sağlık ve yaşam kalitesi
alanlarında faaliyet gösteren İspanyol firma, firmalara
süreçlerini, sistemlerini ve ürünlerini iyileştirmeye
yönelik entegre ve inovatif ürünler sunmaktadır.
Binalarda enerji verimliliğine ilişkin formülasyonların ve
süreçlerin değerlendirilmesi ve optimize edilmesinde
geniş deneyime sahip olan İspanyol teknoloji merkezi,
binalarında enerji verimliliğini iyileştirmek için inovatif
çözümlere yatırım yapacak firmalara, mimari tasarım
stüdyolarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına teknik
işbirliği sözleşmesi altında bilgi-becerisini sunmaktadır.
Firma, ayrıca, Ufuk2020 programı kapsamında açılacak
çağrılarda yeni ürün ve teknolojilerle ilgili proje
yapmak isteyen firmalar, üniversiteler veya araştırma ve
teknoloji merkezleriyle de araştırma işbirliği sözleşmesi
imzalamak istemektedir.

Alman startup, imalat anlaşması kapsamında,
hidrolik bileşenler/sistemler için kendi test sistemini
oluşturmaya yönelik teknik ve tasarım alanında
uzmanlar ve danışmanlık hizmeti arıyor.
Referans numarası
TRDE20190916001
Firma su besleme şebekelerindeki sensörler aracılığıyla
verileri kalıcı olarak toplamak ve iletmek amacıyla kendi
kendine yetebilen elektrik enerjisi üretimi için içme
suyu boru hatlarına yönelik benzersiz türbin sistemleri
geliştirmiştir.
Pek çok ödüle sahip genç Alman firması hidrolik
ekipmanlar için test sistemlerinin nasıl oluşturulması
gerektiğine ilişkin teknik uzmanlığı ve bilgi becerisi olan
üniversite, araştırma kurum/kuruluşları veya firmalar ile
işbirliği yapmak istemektedir.
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Birleşik Krallıktan polimer yüzey kaplama üreticisi yeni
çözümler geliştirmek için ortak arıyor.
Referans numarası
TRUK20200110001
Yüzey kaplama çözümlerinin geliştirilmesinde kırk yıl
deneyimi olan firma, farklı sektörlerdeki müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni ürünlerin veya
yeni ve inovatif kaplama çözümlerinin geliştirilmesi için
teknik işbirliği ve ortak girişim sözleşmeleri kapsamında
işbirliği yapmak için firma aramaktadır.
Firma aşağıdaki sektörlerde düşük sürtünme, aşınma
direnci, yapışmaz, termal olarak iletken ve elektriksel
yalıtkan kaplamaları kapsayan kimyasal ve çevresel
korozyon korunması sunmaktadır.
● uzay		
● otomotiv
● kimya
● elektrik
● metal imalat ● gıda
● yağ ve gaz
● farmasotik
●   beyaz eşya

X-ray ve ultrases teknolojileri alanında faaliyet
gösteren İtalyan firma teknik işbirliği sözleşmesi
kapsamında, mekanik parçalarda otomatik mod
kusurlarını tespit etmeye yönelik yapay zeka
alanında uzmanlar arıyor.
Referans numarası
TRIT20191121001
Medikal sanayi ve güvenlik sektöründe uygulamaları
olan x-ray ve ultrases teknolojilerine sahip, sağlam
bilgi ve deneyimi olan firma 1947 yılında kurulmuştur.
Firmanın havacılık alanında Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri mevzuatları ile uyumlu, havacılık
dışında ise terör karşıtı sistemlerle ilgili bazı ürünleri
şunlardır:
●
●
●
●

hava alanlarında el bagajı kontrol noktalarında x-ray
tarayıcı,
palet ve büyük paket taramaları için x-ray cihazları,
mobil x-ray sistemleri,
insanların taranmasına yönelik milimetre dalga
cihazları,

●

katı patlayıcı algılama cihazları.

Firma dijital görüntülerin analizinde, özellikle mekanik
parçalarda (örneğin alüminyum dökümler, demir
dökümler, polimerler) kusurların (gözenekler, çatlaklar)
karakterize edilmesinde, yekinliğe ve uzmanlığa sahip
teknoloji ortakları aramaktadır. Talep edilen işbirliği
başka bir firmanın uzmanlığından ve bilgi becerisinden
faydalanılarak, projenin verimliliğini hızlandırmayı
ve artırmayı hedeflemektedir. Firmanın yapay zeka
alanında yetkin olması beklenmektedir.
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Avrupa İşletmeler Ağı
Kapsamında Düzenlenecek İkili
İşbirliği Görüşmeleri Etkinlikleri
Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği - Çevre,
Enerji, Döngüsel Ekonomide İnovasyon
4-5 Mayıs 2020

IFAT 2020 Fuarı’nın Eylül ayına ertelenmesi sebebiyle, söz konusu
fuara paralel olarak yapılması öngörülen eşleştirme etkinliği, 4-5 Mayıs
2020 tarihlerinde “Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği - Çevre, Enerji,
Döngüsel Ekonomide İnovasyon” başlığı altında gerçekleştirilecektir.
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da eş organizatörü
olduğu, atık ve geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,
döngüsel ekonomi ile su ve su arıtma konularını kapsayacak olan
ve tüm dünyadan firmaları ve araştırma kurum ve kuruluşlarını
bir araya getirmeyi amaçlayan “Sanal Uluslararası Eşleştirme
Etkinliği-Çevre, Enerji, Döngüsel Ekonomide İnovasyon”a
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
adresinden kayıt olunabilmektedir. Katılımcılara ticaret, teknoloji ve
araştırma alanlarında ortak bulma imkânı sunacak olan bahse konu
eşleştirme etkinliği ücretsiz olup, etkinliğe son başvuru tarihi 4 Mayıs
2020’dir.
Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini mümkün
kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi”
olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

Sanal Eşleştirme Etkinliği Platformu
“TEXTILE CONNECT 2020”
4-8 Mayıs 2020

4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında İsveç tarafından tekstil ve ayakkabı
sanayilerinde üretim ortakları arayan tasarımcıları, firmaları imalatçılar,
hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilerle buluşturacak olan sanal eşleştirme
etkinliği platformu “Textile Connect 2020” gerçekleştirilecektir.
Alıcı-tedarikçi toplantılarının düzenleneceği söz konusu platforma
https://textile-connect-2020.b2match.io/ adresinden kayıt
olunabilmektedir.
Odamızın da eş organizatörü olduğu etkinlik ücretsiz olup etkinliğe
son başvuru tarihi 3 Mayıs 2020’dir.
Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini mümkün
kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi”
olarak seçilmesi önem arz etmektedir.
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Sanal Uygulamalı Yapay Zeka Konferansı ve
İkili İşbirliği Görüşmeleri
11 Mayıs 2020
Avusturya tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinde Odamızın
da eş organizatörü olduğu “Sanal Uygulamalı Yapay
Zeka Konferansı ve İkili İşbirliği Görüşmeleri” etkinliği
düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikte, gerçek iş
dünyasının yapay zekadan nasıl faydalanacağı üzerinde
durulacaktır:

●
●

●
●
●
●

İş dünyasına yönelik yapay zeka kullanım
örnekleri;
her sektörden katılımcılar, çözüm sağlayıcılar,
kullanıcılar, uzmanlar arasında önceden
ayarlanmış birebir toplantılar; katılımcıları
görebilir ve kendi ajandanızı oluşturabilirsiniz;
tanınmış uluslararası uzmanlardan açıklamalar;
ihracatta başarı, sürdürülebilirlik & etik, lokasyon
& rekabet konularında sanal panel tartışmaları;
dünyanın her yerinden 500’ü aşkın katılımcı;
sanal çalıştaylar.

Pek çok firma satışlarını ve kârlarını artırmak için kendi
kendine öğrenebilen akıllı makineleri kullanmaktadır.
Doğru teknolojilerin doğru yerlerde etkin bir şekilde
kullanılması, firmalara rekabet avantajı sağlamaktadır.
Uygulamalı yapay zeka konferansına katılımın, tüm bu
gelişmelerin firmalara sağladığı katkıları öğrenme imkânı
sunması öngörülmektedir.
Sanal konferansa ve sanal ikili işbirliği görüşmelerine
https://aaic2020.b2match.io/ adresinden kayıt
yaptırılıp, profilin online yayınlanması gerekmektedir.
Kayıt ücretsiz olup, etkinliğe son başvuru tarihi 10 Mayıs
2020’dir. Birebir görüşmelerle ilgili olarak, konunun
önde gelen uzmanlarının ajandasının kısa sürede
dolacağı varsayılarak, katılımcılarımızın ikili işbirliği
görüşmelerini mümkün olduğunca erken ayarlamaları
tavsiye edilmektedir. Sanal konferans ve sanal ikili işbirliği
görüşmelerine akıllı telefon, tarayıcı ve tablet kanalıyla
katılmak mümkündür. Kayıt esnasında, doğru zaman
diliminin seçilmesi önem arz etmektedir.
Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip
edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında
Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi” olarak seçilmesi
önem arz etmektedir.
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Sanal Teknoloji ve Ticari İşbirliği Günleri 2020,
İkili İşbirliği Görüşmeleri Etkinliği
13-16 Temmuz 2020
Odamızın da eş organizatörü olduğu “Teknoloji ve Ticari İşbirliği
Günleri 2020” sanal ikili işbirliği görüşmeleri etkinliği, 13-17 Temmuz
2020 tarihlerinde düzenlenecektir. Almanya tarafından düzenlenen
bu etkinlik, katılımcılara aşağıda sunulan konularla ilgili sanal ikili
işbirliği görüşmeleri imkânı sağlayacak olup katılımcılara projelerinin,
ürünlerinin, bilgi, becerilerinin sergilenmesine, yeni ticari, teknoloji ve
araştırma ortakları bulmalarına ve sanayiye yönelik güncel araştırma
sonuçlarını öğrenmelerine fırsat sunacaktır.
●
●
●
●

Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika çözümleri
Kaynaklar ve enerji verimliliği imalat teknolojileri
Sürdürülebilir enerji ve hareketlilik
Ölçme araçları

Ücretsiz olan söz konusu sanal ikili işbirliği etkinliğine
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
adresinden kayıt yaptırılabilmekte olup, etkinliğin son başvuru tarihi
30 Haziran 2020’dir.
Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini
mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası’nın
“Destek Ofisi” olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

Akıllı İmalat Eşleştirme Etkinliği 2020
(19-20 Kasım 2020)
Söz konusu etkinlikte tematik, bilimsel ve sanayi konferansları, ikili
işbirliği görüşmeleri etkinliği, inovatif ürün ve projelerin sunulması
kanalıyla akıllı imalat ve sanayi 4.0 alanında çalışan bilim insanlarının,
araştırmacıların ve firma yöneticilerinin bir araya gelmeleri
amaçlanmaktadır. Etkinlik aynı zamanda, son teknolojiler, KOBİ’lerin
yeni uygulamaları, büyük firmaların karşılaştıkları teknik sorunlar ve
kurum ve kuruluşların inovasyon ile ilgili talepleri hakkında güncel
bilgilerin edinilmesine olanak sağlayacaktır. Etkinlik kapsamında
ele alınacak ana başlıklar aşağıda yer almaktadır. Etkinliğe
https://smm2020.b2match.io/ adresinden kayıt olunabilmektedir.
●
●
●
●
●
●

Dijital ikizler
Endüstriyel nesnelerin interneti
sanayide sanal/artırılmış/karışık gerçeklik
uygulamaları
Büyük veri analitiği
Siber fiziksel sistemler
Simulasyon

●
●
●
●
●
●

Otonom robot
Yapay zeka & sanayi uygulamaları için makina
öğrenimi
Katmanlı üretim
Siber güvenlik ve bulut
Öngörücü bakım
Yatay ve dikey entegrasyon
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