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‘AirTies, girişimcilerle tekno girişim deneyimlerini
paylaştı’
AirTies, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın düzenlediği yeni iş
geliştirme programına katılan, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi doktora öğrencileri ve öğretim görevlilerine inovasyona
dayalı ürün geliştirme deneyimlerini aktardı.

Gelişmiş kablosuz çözüm teknolojilerinin önde gelen firması AirTies, Özyeğin
Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından düzenlenen yeni iş geliştirme
programına katılan Suudi Arabistan, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi girişimcilerini ağırladı. İş fikirleri yatırım almış ve bu iş fikirlerini
ticarileştirmek üzere çalışmaya başlayan doktora öğrencileri ve öğretim
görevlilerinden oluşan grup, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası iş geliştirme
programı kapsamında bölgesel en iyi uygulama örneği olarak AirTies Ar-Ge
Merkezi’ni ziyaret etti.
“AirTies, tekno girişim alanındaki tecrübelerini yeni girişimcilerle paylaşıyor”
AirTies Genel Müdürü Phillipe Alcaras, İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Zeynep Yoğurtçugil ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı
Müjdat Pakkan ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, girişimciler ile yeni girişim
şirketinin kurulum ve büyüme süreçleri ile ilgili deneyimler paylaşıldı. AirTies’ın
kuruluş sürecinde izlenen yol ve büyümenin ana motoru olan Ar-Ge sürecinin
yönetimi ile ilgili bilgiler verildi. Girişimciler, AirTies’ın 10 yıl içerisinde ‘yeni girişim’
şirketinden, teknoloji alanında bir dünya oyuncusu haline gelişinin de hikayesini
dinlediler.
Özellikle AirTies’ın inovasyona dayalı ürün geliştirme konusundaki
uzmanlığından faydalanmak isteyen girişimciler, Ar-Ge merkezine yaptıkları
ziyarette AirTies mühendislerinin deneyimlerini dinleme fırsatı buldular. Ayrıca
kablosuz teknoloji alanında dünyadaki yeni trendler ve AirTies’ın konuyla ilgili
gelecek öngörüleri ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aldılar.

AirTies Hakkında: 2004 yılında ABD Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir
ekip tarafından kurulan AirTies, elektronik cihazları birbirine, internete ve insanlara kablosuz olarak
bağlayan ürünler geliştiriyor. Ürün portföyünde kablolu-kablosuz yerel ağ ürünleri (LAN) internet
üzerinden telefon (VoIP), aksesuarlar ve internet üzerinden televizyon (IPTV) ürünleri yer
alıyor. AirTies, bugün geldiği noktada, başta Doğu ve Kuzey Avrupa olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinde ev kullanıcıları ve KOBİ’ler için çözüm geliştiriyor. Türkiye’deki tüm telekom operatörleri ile
işbirliği bulanan AirTies, başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen telekom operatörleri ile de
projeler gerçekleştiriyor. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 82 şirketten biri olan AirTies,
uzman Ar-Ge kadrosu ile çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine kendi ürünlerini tasarlayıp
geliştiriyor. Faaliyet gösterdiği pazarların altyapısı, dinamikleri ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak ürün geliştirme yapan AirTies, bu yaklaşımın sonucu olan yerelleştirme stratejisi ile
girdiği pazarlarda hızlı bir büyüme sergiliyor. IP ve Web TV projelerine yönelik çözümleri ile birçok
uluslararası ödüle layık bulunan AirTies, müşteri odaklı yaklaşımını Ar-Ge gücüyle birleştirerek
kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler geliştiriyor.
AirTies’ın dünya genelinde 10 milyon’dan fazla cihazı bulunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen
www.airties.com ziyaret ediniz.
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