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Proje ismi
ActiviDoor

Fikir- Proje Özeti
"Stay active, Stay indoor" "Aktif kal, Evde Kal"
Bu proje kapsamında tüm dünyada uygulanan #evdekal hareketi boyunca ve sonrasında etkilenen üretkenlik aktivitelerinde, sosyal hayatlarında ve iyi olma
hallerindeki değişimlerde online olarak bireyleri desteklemek ve sosyal izolasyon süreci ve sonrasında yaşama adapte olarak aktif kalabilmelerine yardımcı
olmak hedeflenmektedir. Sağlık profesyonelleri ile sürdürülebilir bir hizmet sağlanacaktır.
Gıda ihtiyacı olan ülkelerin birbiri ile yardımlaşmasını kolaylaştıran bir uygulama geliştirmek

AISHA

AlGel

Uygulamamız ile ihtiyaç sahipleri ya da ihtiyaç sahiplerinin yakınları(uygulamayı kullanamayacak durumda olanlar için) ve gönüllüler bir platformda birbirlerini
bulmuş olacaklar.

Ali Engin Uygur

Korona günlerinde artan depresyon ve anksiyeteyi kontrol almada Metakognitif Terapi tekniklerinden yararlanarak bir psikoeğitim programı hazırlamak. Bir
telefon application'u üzerinden kitlelere ulaşmak

AViRO

Otonom olarak tüm ortamın dezenfektesini sağlamak. Kapalı ortamda kendi yolunu bulabilecek robotlar ile her yerin (yatak altı dahil) ilaçlamasını yapmak.
Yapay zekaya sahip robotlar sayesinde hassas olarak virüslerin olabileceği yerleri temizlemeye çalışmak.

Biotel- İlk 12

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan bir makine sayesinde,Türkiye'de atıl olarak duran bu potansiyeli ortaya çıkararak günlük yapılan test
sayısında artış sağlıyoruz.

BirCan -İlk 12

Sokak hayvanları pek çoğumuzu derinden etkileyen bir sosyal yaradır.Bu yüzden bu konuda yardım için elimizde halihazırda besleme yapan gönüllüleri,
STKları, Belediye’yi, Veterinerleri, evcil hayvan sahiplerini, talep sahibi olanları, bütün paydaşları bir platformda bir araya getirerek organize bir şekilde ortak
akılla tespit edilen alanlarda hayvanlarımıza bakmak, beslemek ve birbirimize dayanışma ve hayvanlarımıza desteği sağlamaktır.

Birlikte Yapalım

Coronavirus önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı ve uzaktan eğitim uygulamaları ile günlük rutinler değişen farklı gelişim gösteren (otizm, down
Sendromu, disleksi, zihinsel engel), düzenli destek alan çocuklar ve aileler için gündelik hayatta karşılarına çıkan zorlukları ve çocukların eğitim ve terapi
süreçlerinden kayıplarını minimuma indirmek ve kazanımların ev içine aktarılabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir içerik platformudur

BlockLearn

BlockLearn, profesyonel becerilerilerini geliştirmek isteyenler için etkileşimli, modüler ve oyunlaştırılmış bir öğrenme platformudur. Coronathon özelinde
profesyonel beceriler odağına ek olarak eğlenceli öğrenim içerikleri paylaşılacak bir platform sunmayı planlıyoruz.
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CAD-19

Hayat kurtarabilecek antikorlarda benzerlik bulmak icin COVID-19'dan iyilesenleri COVID-19 hastaligina yeni yakalananlarla irtibat kurmasini saglayan bir
platform kurmak.

CoBlock-20

Biz corona virüsü için izolasyonu bozmadan, hasta güvenliğini ve gizliliğini de koruyarak test kitlerinin dağıtılmasını ve testin gerçekleştirilmesini sağlayan bir
proje üzerine çalışıyoruz.

CoGuard- İlk 12

İnsanların Covid-19 kaynaklı ve benzeri sağlık sorularına ve isteklerine cevap vermek için uzmanları ve kurumları bir araya getiren bir chatbot uygulaması.

Corona Medical Chain Reliability Team

Alıcı ve/veya ihtiyaç sahiplerinin satıcıların güvenli (reliable) bir ortamda gerçek stokları görerek ulaşabileceği bir ticaret mecrası yaratarak. Termin, ödeme,
bilgi akışının net sağlanarak.

CoronApp- İlk 12

Salgını takip edebilmek için, bireylerin birbirleriyle olan temaslarını bluetooh sinyalleri gibi built-in sensörlerle arka planda takip ederek, etkileşime geçtiği bir
vatandaşta bir virüs tanısı durumunda kişinin temas ettiği kişileri uyaracak bir mobil uygulama, CoronApp’i geliştirdik.

CORONITY

Çok kullanımlık, kullanım sonrası kullanıcı tarafından kolay sterilize edilebilen, gün içerisindeki kullanım sürecinde kişinin nefes alıp verme sıklığını kişinin
vücüt sıcaklığını analiz ederek nefes alışverişinin zorlaşmaya başladığı ve ateşinin yükseldiği durumlarda kişinin hastalığa yakalanmış olma riskini belirleyen
mobil etkileşimli bir corona maskesi

CoroWarner- İlk 12

CoroWarner, Covid-19 için testi pozitif çıkmış kişi ile herhangi bir açık ortamda veya sosyal etkileşime girmişseniz sizi anlık ve anonim olarak uyaran;
sonrasında da sizin mevcut durumunuz ile etkileşime girme seviyeniz doğrultusunda otonom tavsiye yönlendirmesi (Yapay Zeka Algoritması ile) yapan bir
mobil uygulamadır.

DANIŞMANA DANIŞ

Uluslararası erişebilirlik,hastanelerdeki yoğunluk,ölümcül virüs sorunlarını keşfettik ve çözüm olarak harika bir sistem geliştirmeyi hedefliyoruz.
Dünyanın 7 kıtasındaki doktorlara erişebileceğiniz hastalar ve doktorlar arasında güven köprüsü oluşturan global sağlık platformuyuz.
İnsansız hava araçları ile şehrin belirli bölgelerinde otonom uçuşlar gerçekleştirilir ve bölgedeki insan sayıları yapay zeka aracılığı ile tespit edilmesi.

droneteam.io
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e-terapim

hem evden cikamamaktan hemde durumun stresinden dolayi insanlarin kendilerini psikolojik olarak kotu hissediyorlar. cağri merkezi ile beraber online terapi
dusnduk. telefonla ucretsiz bir sekilde gonullu danisanlarimiza ulasabilecekler. gonullu danismanlarimizi secmek icin ve danisanlar ön gorusme formu
doldurmalari için site hazırladık

Eczanem İçin

Eczanem icin; son dönemde eczanelerimizde güvenli maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılayamama, gıda takviyelerin stok yokluğu problemine çözüm
sunmak üzere yola çıkan web temelli pazar yeridir.

Enbiosis- Ömer Özkan

ENBIOSIS Biyoteknoloji bireylerin bağışıklığını yükseltmek, mental sağlığını iyileştirmek, yaşadığı kronik hastalıklara karşı bir çözüm sunmak amacı ile
mikrobiyom analizi yaparak kişiselleştirilmiş beslenme rehberi sunar.

EntreCovid

Evde Hayat Var

Kısaca işimizinden bahsetmek gerekirse, sizin de bildiğiniz gibi Koronavirüs dolayısıyla ekonomi olumsuz etkileniyor ve insanların çalışma motivasyonunu
düşebiliyor. Biz de bu zor günlerde insanları bir nebze de olsa mutlu etmek ve işlerinin sürdürülebilirliğine destek olmak amacıyla "paylaşım odaklı" bir sinerji
yaratmak için kampanya yürütüyoruz.
Sunduğumuz çözüm evlerinde kalan vatandaşlarımızın bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve evde geçirdikleri süre içerisinde yapabilecekeleri etkinlikler
sunmak ve daha bilinçli bir şekilde hareket etmelerini amaçlamaktadı
İnsanları evde kalmaya yönlendirici ve motive edici oyunlaştırma appi.

Evdekal- Berat Seyma Celik

Expona- İlk 12

Evden eve online atölyeler platformu. Evde yalnızlaşan, sosyalleşemeyen veya çocuklarının daha farklı şeyler yapmasını isteyen insanlar için; evden eve
online sunulabilecek deneyimler pazar yeri platformu

Fact Checker- İlk 12

Covid-19 salgını başta olmak üzere ülkemizde varolan bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem
geliştiriyoruz.

FEEDER Company

COVID-19 süresince insanların evlerinde kalmaları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulamama sorununa internet üzerinden kendi yaptığımız mobil
uygulama ile kontroledilebilen otomatlarımızla yenilikçi bir çözüm getiriyoruz.
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uzaktan kumandali hastaların ilac tedavi surecleri ve duzenli kontrolleri icin yapilan ates olcumlerinin uzaktan yapilmasi.

Field Robotics
Yeni bir veri yapılandırma modeli kullanarak metinleri işliyoruz. Herkesin kullanımına açık CARNAP isimli medikal bilgi arama ve keşif motorumuz var.
Funktor

Göz & Kulak

Kamu kurumları ile birlikte çalışarak tüm Türkiye’de, apartman, mahalle ve köy temsilcileri belirleyeceğiz. Projenin saha tarafında hazırlayacağımız mobil
uygulamayı temsilcilerimizin yüklemesi ve kullanması ile acil durumlarda sahadan ilgili kurumlara bilgi akışı ve koordinasyonu sağlayacağız

Güvende Kal! Covid-19- İlk 12

Geolokasyon desteğiyle insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılarına sunan, aynı zamanda hastalığın bilinen ve bilinmeyen semptomları üzerinden
kullanıcıların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerini sağlayan , semptom ve yoğunluk verilerinin istatistiklerini tutan bir mobil uygulamadır.

HandsFREE

Çözüm olarak geliştireceğimiz bileklik, elinizi yüzünüze her yaklaştırdığınızda uyarı vererek yüze temas yoluyla bulaşan enfeksiyonları kapma riskini azaltır.
Bilekliğin içine yerleştirilen ivmeölçer algılayıcısı ile bileğin hangi yönde ne kadar hareket ettiğini tespit ederek, kişinin elini yüzüne yaklaştırdığını algılayıp,
yine bilekliğin içine yerleştirilen titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarır.

Hayat Treni

Özellikle evsizlerin korunmasına yönelik olarak eski TCDD trenlerin kullanıma açılması, dezenfekte edilip tuvalet ve mutfakları kullanılabilir hale getirildikten
sonra bu kişilerin trenlere yerleştirilmesi.

İLETMEN AKILLI TESLİMAT

Mahalle ölçeğinde dağıtım sistemi. Tüm esnafların, e-ticaret ve kargo şirketelerinin dağıtımını yapıyoruz. Yazılım b2b olarak restoran, market ve tüm esnafa
motorcu hizmeti veriyor.Bunu o bölgede verdiğimiz franchise üzerinden yönetiyoru
Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Kitap Kulübü

Kitapmeetup

Kolkola- İlk 12

Kolkola gönüllüleri, STKları ve sponsorları bir araya getiren bir "gönüllü" pazar yeridir. Herhangi bir STK ya da bir oluşum pazar yerine planladıkları ve sorumlu
oldukları bir "görev" yüklerler (mesela KORONA'dan dışarı çıkması yasak olan yaşlılar için alışveriş yapmak).
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Komşu Pazar - Takım C Vitamini

Takım C Vitamini, üreticileri ve yerel esnafları müşterileri ile buluşturan; bunu yaparken de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan gündelik e-ticaret projesi olan
Komşu Pazar'ı oluşturdu. Platformumuz aracılığı ile yerel esnaf ve üreticiler yeni bir kanala sahip oluyor. Kurye imkanı ile büyük market zincirleri ile de rekabet
edebilecek araçları edinebiliyor. Bu noktada kuryeler için de ek gelir imkanı oluşturuluyor.

Komşum- Hakan Kuruoğlu

Komşum platformu üzerinden, komuşların birbirleriyle konuşup, taleplerini yazabilecekleri, karşılanamayan taleplerin, Belediye, STK, ve Devlet kuruluşlarına
gönderilebileceği bir cep telefonu uygulamasıdır.
İnsanların sıkça kullandığı içerik sitelerindeki testler baz alınarak oluşturulan test ve içeriklerle bilinçlendirme hareketi.

Koronavirüs Testi
Market yoğunluğunu anlık analiz edip yönlendirilmesi gereken yere yönlendirilecek kullanıcılar
MarketM-Alp Alioğlu

Massive Energy

Medibook- İlk 12

Nemflora

Neoanka- İlk 12

Notrino Research

Çağrı merkezi vasıtasıyla, Yaşlılarla birebir iletişim, sorunlarını anlama yalnızlıkları giderme
Bu sayede sosyal izolasyon kurallarına uymalarına yardımcı olma.
COVID-19 Pandemisi süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli şu gruplara görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık
hizmet verilmesi : 1. Kronik hastaların telmedicine yolu ile ilaç/ürün siparişleri, laboratuar dahil tüm hizmetlerinin evden sağlanması ve dijital süreç yönetimi. 2.
COVID-19 riski taşıyan karantina altındaki hastaların hekimlerin sağlığını tehlikeye atmadan uzaktan takibi.
Covid-19 salgınının olumsuz psikolojik etkileri ile baş etmek ve psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyan hedef kitlenin, organik bir şekilde puanlandırılan ve
yorumlandırılan danışanların bulunduğu platformda ihtiyacı olan hizmetle buluşturulması.
Yapay zeka tabanlı olarak geliştirilen ve hastalık belirtilerini analiz edecek semptom analizi algoritmaları ile Covid 19 şikayetleri dışında sağlık şikayetlerinin
doğru uzmanlık branşına sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından hekim ile hastaların online görüşme yaparak sağlık hizmetinden faydalanmaları
amaçlanmaktadır.
COVID-19 Veritabanı” Tıp alanında uzman gönüllüler ile birlikte geliştirilen “COVID-19 Veritabanı” projesinde akciğer röntgenleri ve bilgisayarlı tomografi
görüntülerini detaylı üst verilerle birleştirerek özellikle COVID-19 hastalığı hakkında geniş ve açık kaynaklı bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.
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NutzenTech

İnsansız ve İnovatif Teknolojiler ile,
-İnsan Topluluklarının Bulunduğu Alanlarda (Stadyum, Park, Meydan vb.) COVID-19 Tespiti
-İnsan Topluluklarının Bulunduğu Alanlarda (Stadyum, Park, Meydan vb.) COVID-19 Dezenfeksiyonu

PEACE

İnsanlar dışarıya çıkamıyorlar ve evde kaldıkları süre boyunca da psikolojik olarak bunalımaya giriyorlar korkuyorlar bu insanlar icin de psikolojik destek
sağlayan platform geliştiriyoruz.

Prodigy

Biz de Prodigy olarak; 3d yazıcı sahipleri ve tasarımcıları biraraya getirdiğimiz farklı sektörlerde yaşanan arz, stok vs. nedenlerle ürün talebinin
karşılanamadığı alanlarda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir pazar yeri kuruyoruz.

Reclaim the Social

Projemiz, çocukların ekran başında geçirdikleri süreyi, onların oyun ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılama yönünde değerlendirmelerine olanak sağlayan bir
çevrimiçi platform oluşturmayı hedefliyor. Kuracağımız platform, bilgisayar oyunu gibi alternatiflerden farklı olarak, ekranın bir sosyal pencere olarak işlev
görmesini öngörüyor.

Sen de Hisset

Projemiz Sende Hisset engelli bireylere yönelik interaktif ve engelsiz bir bilgi yarışmasıdır. Engelli bireylerin sosyal yaşantılarını güçlendirmeyi ve onları hayata
kazandırmayı amaçlar!

Smartshop-M. Furkan Koseoglu

Yapmakta olduğum mobile app ile ailedeki birey sayısına göre matematiksel olarak hesaplanan , alınması gereken temel ihtiyaçlar baz alınarak oluşturulan
bir alışveriş listesi (1 haftalık / 2 haftalık) sayesinde herkes kendisine ve/veya ailesine yetecek kadar temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
İnsanların evde kaldığı bu dönemde gönüllü olarak deneyimlerini paylaşması ve diğerlerinin deneyimlerinden faydalanması

Soupmentor - Melek Ülkü Arısoy

StarTogether

StarTogether olarak insanların karantina sırasında yaşadıkları sosyal izolasyon ve hareketsizlik sorununa ortak bir çözüm olarak, kişilerin arkadaşları ile birlikte
konusunda bilgili bir antrenör eşliğinde sosyal olarak spor yapabilmelerini sağlayan bir platform sunuyoruz. .

Studio Canlı Dersler App- İlk 12

Karantina döneminin sosyal ve psikolojik etkilerini azaltmak için, iyi yaşam uzmanlarıyla yani mindfulness, meditasyon, psikoloji, koçluk,yoga ve fitness
uzmanlarıyla buna ihtiyacı olan insanları buluşturmak. Canlı 1/1 görüşme ve ders uygulaması. Yetişkinler ve çocuklar için özelleşmiş programlarımız var.

Coronathon - Sonuc- İlk 60.xlsx
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Web sitesi tasarlayarak hem COVİD-19 testi, hem de canlı vaka haritası oluşturduk.

Symptoms Radar
Karantina döneminde dezavantajlı gruplardan biri olan öğrenciler için akademik, sosyal ve psikolojik alanlarda kaliteli içerik sunan mobil uygulama
TEACH@HOME
"Kişilerin, evde kalma süresince sürdürdükleri faaliyetleri, arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri ve beraber yürütebilecekleri bir platform tasarladık
Together

TRUST-MASK

UV Punch

Wonder Workland- Zeynep Çifçili

Çözümü sağlayan mekanizma için ön koşullar, maskenin iletkenliği ve bu iletkenliğin ölçülmesi temeline dayanmaktadır. Havadaki, sanayideki partiküllerin,
bakterilerin ve virüslerin yüzeyleri genellikle negatif yüklüdür
UV-C ışınları kullanarak çok amaçlı dezenfeksiyon kapsülü tasarladık. Bu kapsül katlanıp kapalı bir kutu haline gelebilme ya da açık pozisyonda dik halde
durabilme özelliğine sahip. Bu ürün özellikle toplu taşıma ya da market alışverişleri sonrası temas edilen para gibi eşyaların temassız dezenfekte işlemini
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Yeni nesil öğrenim platformumuz ile öğretmen ve öğrencileri buluşturuyoruz. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavına hazırlanan adaylar için zaman ve
mekandan bağımsız soru çözüm tekniklerini iletebildiğimiz bir öğrenim sistemi altyapısı sunuyoruz.
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