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“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği” ne 

zaman kuruldu? 

“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği”, kısa 

adı ile TESİD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

yetkililerinin teşviki ile Türk Elektronik 

Sanayi temsilcileri ve Elektronik ile ilgili 

öğretim üyelerinden oluşan yirmi dört üye 

ile 4 Ağustos 1989 tarihinde kurulmuştur. 

Derneğin başlangıçta ESİD olan adı 1992 

yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türk 

Elektronik Sanayicileri Derneği olarak tescil 

edilmiştir. 

TESİD’in amacı nedir? 

Oluşturduğu özel vizyon konuları 

kapsamında (örneğin “Akıllı Yaşam”) 

Elektronik sektöründe faal olan KOBİ ve 

yeni girişimciler ile büyük şirketlerin kendi 

aralarında ve diğer sektördeki firmalarla iş 

birliği imkanlarını yaratarak, yerli 

çözümlerin oluşturulmasına destek olmayı 

hedeflemektedir 

Kimler üye olabilir? 

TESİD’e, elektronik sanayii, bilgi 
teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet 
sektöründe Araştırma-Geliştirme ve/veya 
Üretim (Ar-Ge/ Ür-Ge) yapan kuruluşlar 
üye olabilmektedir.  
 
Üyelikler; KOBİ kapsamındaki, “Mikro 
İşletme”, “Küçük İşletme”, “Orta 
Büyüklükteki İşletme” üyeler ve “Büyük 
Firma” üye olarak sınıflandırılmaktadır. 
 
Üye firmaların ayrıca beş kişiye kadar 
çalışanını “şahıs üye” olarak TESİD’e dahil 
etme imkânı vardır. Aidatlar her yıl TESİD 
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir. 
 

TESİD nasıl çalışıyor, neler yapıyor? 

Dernekler Kanunu’na tabi olan TESİD’in 

hedefleri iki yılda bir yenilenen Yönetim  

Kurulu liderliğinde hayata geçirilmektedir. 

Bu doğrultuda, asil ve yedek Yönetim 

Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, İdari ve 

Mali İşler Yöneticisi, İcra Kurulu üyeleri 

takım olarak çalışmaktadır. Sektördeki söz 

sahibi kişilerin üye olarak katıldığı Yüksek 

Danışma Konseyi, TESİD’in vizyonu ve 

hedefleri için yol haritalarının 

belirlenmesinde rehber güç olmaktadır. 

TESİD, amaç ve faaliyetleri için internet, 

televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi 

yayım vasıtalarından faydalanır, 

toplantılar, kurslar, seminerler, 

konferanslar, kongreler ve paneller 

düzenler. Yerli, yabancı sergi ve fuarlara 

iştirak için gerekli girişimleri yapar. 

Araştırma-geliştirme faaliyetlerini 

desteklemek üzere, üye kuruluşlar, 

üniversiteler ve araştırma kuruluşları 

arasındaki iş ve güç birliğini destekler. 

Eğitimin genelde ve özellikle elektronik ve 

bilgi teknolojileri alanındaki önemini göz 

önüne alarak destekleyici faaliyetlerde 

bulunur. 

Türk elektronik sanayi ve bilgi 

teknolojilerinin güçlenmesi için sanayici, iş 

ve bilim insanlarının görüşlerini alarak 

resmi makamlara duyurur, gerekli koruma 

ve teşvikin sağlanması için temaslar ve 

çalışmalar yapar. 

Tüm bu çalışmalar üye firmaların desteği 

ve personelinin bilgi birikimi kullanılarak 

gerçekleştirilir. 
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TESİD’in başlıca projeleri nelerdir? 

TESİD ALMANAK:1  

Türk Elektronik sanayi ve alt sektörlerine 

ait rapor ve istatistik verilerini içeren yıllık 

bir yayındır Almanak, ilk kez yayınlandığı 

1990 yılından bu yana birçok çalışmada 

referans olarak kullanılan bir TESİD 

klasiğidir. Üye firmalarımız bu dokümanın 

ortaya çıkarılmasına bağış ve reklamlarıyla 

destek olmaktadırlar. 

TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri: 2  

1999 yılından beri  düzenlenen bu ödül 

projesi ile elektronik sanayindeki yerli ve 

özgün çalışmalar, “Büyük Firma” ve “KOBİ” 

ve “Doktora tezi” kapsamındaki çalışmalar 

değerlendirilerek     ödüllendirilmektedir.  

“Nesnelerin İnterneti – Akıllı Yaşam”: 3 

Sektörümüzün yeni teknolojilere 

hâkimiyetini ve rekabet edebilirliğini 

güçlendirmek hedefiyle “Nesnelerin 

İnterneti – Akıllı Yaşam” başlıklı uzun 

soluklu bir program devreye sokulmuştur. 

Program, sektörümüzde geleceği 

şekillendirecek teknolojileri tasarlayacak, 

üretecek ve başarıyla ticarileştirebilecek 

bir ekosistemin hayata geçmesini 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 

KOBİ’lerimizi büyük firmalarımızla bir 

araya getirmek üzere düzenlenen 

faaliyetler, Dünya Gazetesi iş birliği ile 20 

Mayıs 2019 tarihinde tarihinde ilki 

yayımlanan “Nesnelerin İnterneti – Akıllı 

Yaşam” Eki başlıca projeler arasında 

sayılabilir. 

 
1 TESİD ALMANAK’ları: https://tesid.org.tr/tesid-almanaklari 
2 TESİD Ödüllerini Kazananlar: https://tesid.org.tr/tesid-odullerini-kazananlar 
3 TESİD Akıllı YAŞAM ekleri: https://tesid.org.tr/akilli-yasam-ekleri-3 
 

"Büyük Sıçrama"Belgeseli: 4 

TESİD, elektronik sektörünün tarihçesini 

toplumsal hafızaya kazandırmak üzere çok 

kapsamlı bir sektör belgeseli hazırlamıştır. 

Bir STK tarafından bu kapsamda yapılan ilk 

belgesel olma niteliğini taşıyan bu proje, 

2013-2016 döneminde 50 duayen ile 

söyleşi ve TRT'nin resmi arşiv 

sponsorluğunda 15 firmanın desteği ile iki 

yıl süren bir çalışma neticesinde ortaya 

çıkmıştır. 2015-2016’da 12 üniversitede 

düzenlenen Büyük Sıçrama etkinliklerinde 

öğrencilerle buluşulmuş, belgesel izlenmiş 

ve duayenlerin katıldığı paneller 

düzenlemiştir.   

TESİD Sohbetleri:5  

 “TESİD Sohbetleri” 2020 yılından itibaren 
başlatılan bir projedir. Her birinde 
sektörümüzdeki kritik teknoloji 
alanlarından biri ele alınaran çevrim içi 
TESİD Sohbetleri Dünya Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı değerli gazeteci Hakan 
Güldağ moderatörlüğünde 
gerçekleştirilmektedir. Derneğin YouTube 
kanalından eş zamanlı yayınlanan etkinlik 
katılımcıların doğrudan konuşmacılara 
soru yöneltebilmelerine de imkan 
tanımaktadır. TESİD Sohbetleri ile; 
Elektronik sektöründe büyük, orta, küçük 
ve girişimci şirketlerin buluşabileceği 
iletişim platformları kurarak, sektörde iş 
birliği kültürünün artması, böylece yerli 
çözümlerin hızlı ve verimli bir şekilde 
geliştirilebilmesi hedeflenmektedir. 
 
 
 

4 Büyük Sıçrama Belgeseli: www.buyuksicrama.com 
5 TESİD Sohbetleri: https://tesid.org.tr/tesid-sohbetleri 

 

https://tesid.org.tr/tesid-almanaklari
https://tesid.org.tr/tesid-odullerini-kazananlar
https://tesid.org.tr/akilli-yasam-ekleri-3
http://www.buyuksicrama.com/
https://tesid.org.tr/tesid-sohbetleri
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TESİD Buluşmaları:  

2021 yılından itibaren başlatılan bu proje 

ile her hafta salı günleri elektronik 

ortamda gerçekleştirilen video konferans 

toplantılarıyla TESİD üye firmaları ile veya 

yeni üye olmak isteyen bir firmalar ile bir 

araya gelinerek fikir alışverişi 

gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmeler ile 

firmalar hakkında bilgi alınmakta, TESİD 

gelişmelerini paylaşılmakta ve birlikte 

TESİD ekibinde daha etkin çalışmalar için 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 

TESİD Bülteni:6 

TESİD faaliyetlerinin özetlendiği ve 

duyuruların üyelere aktarıldığı elektronik 

bülten çıkarılmasına 2018 yılından itibaren 

başlanmıştır. Elektronik bülten yılın her 

çeyreğinde çıkarılarak dönem içindeki 

faaliyetler hakkında kısaca bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

Diğer STK’lar ile Çalışmalar:7 

TESİD faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve 

hedeflenen iş birlikleri ile yerli üretimi 

artırma yönündeki çalışmaların 

çoğaltılması için   farklı platformlara da 

üye olunması hedeflenmiştir. 2011 yılında 

TBV ve TÜBİSAD ile birlikte Dijital Türkiye 

Platformuna, 2021 yılından itibaren de 

ASO Elektronik Komitesi ve İSO Elektrik, 

Elektronik Komitelerinin yer aldığı ESİP-

Elektronik Sanayi İş birliği Platformu’na 

üye olunmuştur. 

 

 
6 TESİD Bültenleri: https://tesid.org.tr/tesid-bultenleri 
7 Diğer STK’lar ile Çalışmalar:  https://tesid.org.tr/diger-stklar 
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