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[SUSPECTED SERVER] TEKNOFEST TAKE OFF Uluslararası Girişim
Zirvesi Hk.

Sayın Rektörüm,
 
Türk�ye B�l�mler Akadem�s�’n�n de paydaşı olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloj� Fest�val�,
Türk�ye’den ve dünyadan teknoloj� g�r�ş�mler�n�, yatırımcılarını, teknoloj� f�rmalarını, g�r�ş�m merkezler�n� “Take
Off Uluslararası G�r�ş�m Z�rves�”nde b�r araya get�r�yor. Geleceğe yön veren teknoloj� l�derler� ve alanlarında
uzman k�ş�ler�n de bulunacağı z�rvede, en �y� g�r�ş�mler seç�lecekt�r.
 
TAKE OFF Uluslararası G�r�ş�m Z�rves�
T.C. Teknoloj� ve Sanay� Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Of�s� ve Türk�ye Teknoloj� Takımı Vakfı
�şb�rl�ğ� �le bu sene üçüncüsü düzenlenecek Take Off, yerl� ve yabancı g�r�ş�m ekos�stem�n�n tüm paydaşlarını
İstanbul’da buluşturacak.
Bel�rlenen dokuz stratej�k sektöre odaklanan Take Off, bu sektörlere yönel�k ürün ya da çözüm gel�şt�ren
g�r�ş�mc�ler� etk�nl�k başvurusuna davet ed�yor.
Odak Alanları
1. Sağlık Teknoloj�ler�
2. Blokz�nc�r�
3. F�nansal Teknoloj�ler
4. Yapay Zeka
5. Mob�l�te
6. Eğ�t�m Teknoloj�ler�
7. Oyun
8. Otonom Teknoloj�ler
9. Ver�
10. D�ğer Kategor�ler
Take Off’a seç�lecek g�r�ş�mler, her b�r� kend� kategor�s�nde tanınmış yatırımcılar, g�r�ş�mc�ler ve kurumların
yönet�c�ler�nden oluşan jür� tarafından değerlend�r�lecekt�r.
 
Jür� tarafından bel�rlenen ödül;
B�r�nc� seç�len g�r�ş�me $ 20.000 nak�t
İk�nc� seç�len g�r�ş�me $10.000 nak�t
Üçüncü seç�len g�r�ş�me $ 5.000 nak�t destek ver�lecekt�r.
Başvurular �ç�n son gün 30 Haz�ran 2021
Başvurular ve detaylı b�lg� �ç�n: takeoff�stanbul.com
 
Saygılarımızla,
 
---
Türk�ye B�l�mler Akadem�s� Başkanlığı
Pres�dency of the Turk�sh Academy of Sc�ences
 
Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı <baskanlik@tuba.gov.tr>
20.06.2021 (Paz) 19:43

Bilgi:Muzaffer Şeker <mseker@tuba.gov.tr>;
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No: 112, 06670, Çankaya/Ankara
T (+90) (312) 442 4185 / 442 2933
F (+90) (312) 442 2358

https://www.facebook.com/TUBAakadem�
https://tw�tter.com/TUBAakadem�
 
Bu e-posta mesajı ve onunla �let�len tüm ekler gönder�ld�ğ� k�ş� ya da kuruma özel olup, g�zl� �mt�yazlı, özel b�lg�ler �çereb�leceğ� g�b� g�zl�l�k yükümlülüğü de taşıyor olab�l�r. Bu mesajda ve ek�ndek�

dosyalarda bulunan tüm f�k�r ve görüşler sadece adres yazarına a�t olup, TÜBA’ın resm� görüşünü yansıtmaz. TÜBA, bu e-posta �çer�ğ�ndek� b�lg�ler�n kullanılması neden�yle h�ç k�mseye karşı sorumlu

tutulamaz. Mesajın yetk�l� alıcısı veya alıcısına �letmekten sorumlu k�ş� değ�lsen�z, mesaj �çer�ğ�n� ya da ekler�n� kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka k�ş�lere yönlend�rmey�n�z ve mesajı

gönderen k�ş�y� derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve ekler�n� herhang� b�r kopyasını muhafaza etmeks�z�n s�l�n�z. Kurumumuz s�ze, mesajın ve b�lg�ler�n�n değ�ş�kl�ğe uğramaması,

bütünlüğünün ve g�zl�l�ğ�n korunması konusunda garant� vermemekte olup, e-posta �çer�ğ�ne yetk�s�z olarak yapılan müdahale, v�rüs �çermes� ve/veya b�lg�sayar s�stem�n�ze vereb�leceğ� herhang� b�r

zarardan da sorumlu değ�ld�r.

 

Th�s message and attachments are conf�dent�al and �ntended solely for the �nd�v�dual(s) stated �n th�s message. If you rece�ved th�s message although you are not the addressee, you are respons�ble to

keep the message conf�dent�al. TUBA has no respons�b�l�ty for the accuracy or correctness of the �nformat�on �n the message and �ts attachments. The Turk�sh Academy of Sc�ences shall have no l�ab�l�ty

for any changes or late rece�v�ng, loss of �ntegr�ty and conf�dent�al�ty, v�ruses and any damages caused �n anyway to your computer system. Do not forget to v�s�t our webs�te.
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