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Elektronik
Sanayi’nde
yenilikçiliği
ve
yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen
TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin
19’uncusu
24
Haziran
tarihinde
gerçekleştirildi.

start-up’lara, girişim firmalarına kayıyor. Bu
nedenle ödül listesine yeni giren girişimci firma
kategorisine çok önem veriyoruz” dedi.

Tören açılışında konuşan TESİD Yönetim Kurulu
Başkanı
Yaman
Tunaoğlu
“İçinde
bulunduğumuz, “Toplum 5.0” olarak da
adlandırılan değişim döneminde teknoloji;
insan yaşamına sağladığı faydalar ile ön plana
çıkarak, her sektör için çok daha önemli bir
paydaş haline geldi. Bu dönemin doğal bir
sonucu olarak elektronik artık ayrı bir sektör
olmaktan çıkıp her sektör için dönüşümün
vazgeçilmez bir parçası oldu. TESİD olarak
Türkiye’nin teknolojik olgunluk yarışında hak
ettiği yere gelebilmesi için bu fırsatı doğru
değerlendirmenin gerektiğini her fırsatta dile
getiriyoruz. Elektronik sanayinin gelişiminin,
yenilikçi ve yaratıcı aynı zamanda ürünleşmeyi
başarmış projeler ile desteklenmesine katkı
bulunmayı önemli misyonlarımızdan biri olarak
görüyoruz” dedi.

“Fırsat

Ödüle iki yeni kategori eklendi
Bu yıl yeni kategoriler ile ödül programını
genişlettiklerini belirten Tunaoğlu; “1999
yılından bu yana teknoloji alanındaki yenilikçi
çalışmaları teşvik etmek amacıyla TESİD
Ödülleri veriyoruz. Uzun soluklu ödül
programımızı, açtığımız iki yeni kategori ile
genişlettik; KOBİ ve Büyük Firma kategorilerinin
yanına Girişimci Firma ve Doktora Tezi
kategorilerini ekledik. Doktora tezi ödülleri ile
Üniversite-Sanayi iş birliğinin öne çıkmasını ve
farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz.
Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde
yenilikçilik ve yaratıcılık büyük firmalardan

dönemindeyiz,
bunu
kaçırmayalım,
iş birliği
yapalım”
“Bir taraftan şirketlerimizi ve iş yapma
biçimlerimizi dönüştürürken, bir taraftan da
çok hızlı bir şekilde ürünlerimizi dönüştürmek
durumundayız” diyen Tunaoğlu; “Fırsatlar
dönemindeyiz, ancak fırsatlar ortaya çıktıkları
hızda kaçıyor. Bu nedenle kurumlar arası
iletişim ve iş birliği çok önemli. Belli uzmanlık
alanlarımız olmalı ancak son ürüne en hızlı
şekilde ulaşabilmek için yurt içi ve yurtdışı farklı
şirketlerle iş birliği yapmalı, bu olası iş birliği
fırsatlarını yaratabilmek için de eskisinden çok
daha fazla sosyal olmalı, iletişim yetkinliklerimiz
artırmalıyız” dedi.
Tunaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Büyük
değişimlerin yaşandığı dönemler daima geride
kalanların arayı kapamaları için bir fırsat
olmuştur. Eğer elektronik sektörümüzün
öncülüğünde, tüm sektörler ve ilgili kurumlar
arasında bundan öncesinde çok alışık
olmadığımız düzeyde bir iş birliği, güç birliği
ortamını yaratabilirsek ülkemiz bu yarışta hak
ettiği noktalara çok kısa sürede ulaşacaktır.”

Ödül Töreni’ni TESİD Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

VOICE
Sesli uyarı asistanıdır. Sürücüyü sesli
olarak uyarır.

VISIUM FARM
Mobil cihaz parkuru bulut sistemler
üzerinden mobil cihazları kontrol etmek ve
uzaktan hem manuel hem de otomatik
test yapabilmeye imkan sağlayan bir
platformdur.

Kara Taşıtları İçin Yeni Nesil Kamera
Destekli Akıllı Yan Görüş Sistemi
Araç üstüne yerleştirilen kameralarla arka
sağ ve sol görüntüyü araç içindeki
ekranlarda dış çevre koşullarından
etkilenmeden görülmesini sağlayan
projedir.

PLC Yöntemi ile Elektrik Sayaçları
Üzerinden Su, Isı ve Gaz Sayaçlarının
Yönetilmesini Sağlayan Uzaktan Sayaç
Okuma ve Yönetim Sistemi
Su sayaçlarının, kalorimetrin ve gaz
sayaçlarının, elektrik üzerinden uzaktan
okunması ve yönetilmesi ile ilgilidir.

GÖRDES - GPS sinyalinin çalışmadığı,
karıştırma ve yanıltma durumlarında, hava
aracı üzerinde bulunan kameralar ve sahip
olduğu görüntü işleme teknolojisi ile anlık
konum, yönelim ve hız bilgisi üreterek
hava aracının güvenli şekilde uçuşuna
devam etmesini sağlayan bir seyrüsefer
sistemidir.

MAYA SD-WAN
Geniş alan ağlarını daha güvenli, kolay
yönetilebilir ve düşük maliyetli hale
getirmek için yazılım tanımlı yaklaşımla
geliştirilen yenilikçi çözümdür.

Akıllı Telefon ile Kontrol Edilen, Ekransız,
Yenilikçi Araç İçin Bilgi Eğlence Sistemi
Proje ile her araca özel tasarlanmış yüksek
maliyetli sistemlere karşı yenilikçi bir
alternatif oluşturulmuştur.

SpiroHome Personal Spirometre
Akciğer değerlerinin ev ortamında klinik
hassasiyetle ölçülmesine olanak sağlar.

Celal Avcı
Simetrik Kafes Yapılı Geniş Bantlı-Geniş
Faz Aralıklı Özgün Sayısal Faz Kaydırıcı
Tasarımı

Serkan Yıldız
Çoklu Band ve Eş Zamanlı Empedans
Uydurma Devresi Tasarımı

Tasarlanan faz kaydırıcı devresi,
literatürdeki var olan yapılardan çok daha
geniş bantta faz kaydırma işlemini
gerçekleyebilmektedir.

RF devre tasarımı için iki yeni analitik
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler
pratik uygulamalarla ispatlanmıştır. Tezin
içeriğinden çok sayıda makale
yayınlanmıştır.

Metin Öztürk
Ev Türü Endüksiyonlu Ocaklar için yeni bir
AC- AC dönüştürücünün tasarımı ve
gerçekleştirilmesi
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Ev türü endüksiyonlu ocaklar için çok çıkışlı
AC- AC dönüştürücü çalışılmış ve
tasarlanmıştır.

TESİD, teknoloji geliştirmenin, üretmenin, bu
sayede; yerel, bölgesel ve küresel oyuncu
haline gelmenin ne kadar zor ancak elektronik
sektörünü geleceğe taşımak ve sürdürebilirlik
için ne kadar gerekli olduğunun
bilinciyle “Değişim Çağında Türkiye için
Fırsatlar” başlığını verdiği yeni bir proje
başlattı.
Çalışma kapsamında, içinde bulunduğumuz
dönemin sunduğu fırsatları yakalamak için
liderlikleri ile öne çıkmış fikir önderlerinin
elektronik sektöründen beklentileri kayda
geçiriliyor ve çeşitli etkinliklerde elektronik
sektörü temsilcileri ile paylaşılıyor. Proje beyaz
eşya, sağlık, eğitim, e-ticaret, tarım, iletişim ve

bilgi teknolojileri, otomotiv, siber güvenlik
sektörleri ile başladı. İlk etapta AB
MikroNano Genel Müdürü Prof. Dr. Ekmel
Özbay, Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği
Dekanı Prof. Dr. Ata Akın, Akgün Teknoloji
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi
Atalay, Arçelik Ar-Ge Merkezi-IoT Platform
Yöneticisi Bülent Efecik, Hepsiburada Ticari
Grup Başkanı Mutlu Erturan, ION Academy
Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Sabancı Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, ULAK Genel
Müdür Yardımcısı Aziz Sever ve Vestel İcra
Kurulu Başkanı Turan Erdoğan görüşlerini
TESİD 19. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödül
Töreni’nde paylaştı.

_________________________________________

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
(TESİD), ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık,
iletişim ve tarım başlıklarında Dijital
Dönüşüm dikeylerini ele aldığı TESİD
Sohbetleri’nin altıncısını 27 Mayıs 2021
günü gerçekleştirdi.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri
A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü Esat
Temimhan, Akıllı Şehir vizyonu ve başta
İstanbul olmak üzere şehirlerin yaşam
kalitesini artırma hedefiyle sürdürdükleri
başlıca projeleri anlattı.
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Gazeteci Hakan Güldağ’ın
moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğin
açılış konuşmasını TESİD Yönetim Kurulu
Başkanı Yaman Tunaoğlu yaptı.

Tunaoğlu, açılışta şunları
söyledi; “Dünyanın en önemli
metropollerinden biri olan İstanbul yeni
nesil teknolojilere dayalı, sürdürülebilir
projeler ile Akıllı Şehirler alanında da da
örnek oluşturacak bir potansiyele sahip.
İSBAK’ın uluslararası rekabet gücü yüksek,
sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile bu
potansiyeli ortaya çıkarmak yolundaki
çalışmalarını takdirle izliyoruz. “Nesnelerin
İnterneti, Yapay Zeka, Derin Öğrenme,
Makina Öğrenmesi gibi teknolojik
gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi
Akıllı Şehirler’i oluşturmada da etkin ve
yaygın olarak kullanılıyor. Elektronik sanayi
ise bu teknolojilerin tamamı için olmazsa
olmaz bir konumda, gereken donanım ve
yazılımları üretiyor. Bugün dünyada tekil
değil, takım oyunu oynayanların başarılı
olabildiği bir dönemdeyiz. TESİD olarak en
önemli hedeflerimizden biri elektronik
sanayinde yer alan firmalarımızı ISBAK gibi
kurumlarımızla bir araya getirerek ortak
bir vizyon etrafında birleştirebilmek.
Buradan doğacak iş birliklerinin,
ekosistemdeki tüm paydaşlara ve ülkemize
çok değerli katkıları olacağına inanıyoruz.
Bu noktada aynı yaklaşım ve inançla
TESİD’in konuğu olan İSBAK Genel Müdürü
Esat Temimhan’a katılım ve katkılarından
dolayı çok teşekkür ediyorum. “
Gazeteci Hakan Güldağ‘ın sorularını
yanıtlayan İSBAK Genel Müdürü Esat
Temimhan Akıllı Şehirler konusunda
şunları söyledi: “Akıllı şehir kavramı
dünyada çok farklı şekillerde
değerlendirilebiliyor. En yaygın tanım, bilgi
ve iletişim teknolojilerini; şehrin
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operasyonel verimini, bilgi paylaşımını,
kamu hizmetlerini ve vatandaş refahını
artırmak için seferber edildiği bir şehir
yönetim yaklaşımı etrafında şekilleniyor.
Bu sayılanların yanı sıra İSBAK olarak akıllı
şehir tanımını, teknoloji ile insan hayatını
rahatlatacak, kolaylaştıracak, konforunu
artıracak çözümlerin bütünlüğü olarak
tanımlıyoruz. Bizim temel yaklaşımımız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu
olan ‘İstanbul’u ortak akılla yönetme
anlayışıdır.’ Ortak akılla yönetme
anlayışının temeli ise veriye dayanıyor.
İstanbul özelinde 35 yıllık bir iştirak olan
İSBAK olarak odaklandığımız alan ise
ulaşım çözümleridir. İstanbul’da
oluşturulmuş ve sahada kurulmuş olan
sistemlerimiz ve cihazlarımız mevcuttur.
Temelde odaklandığımız alan; sahadaki
araçlarla veriyi toplayıp işleyerek, yapay
zekadan faydalanmaktır. Örneğin;
ulaşımda belirli noktalarda tıkanmalar
meydana geliyor. Bu noktalardaki
tıkanmalar için yapay zeka kullanarak önce
sahadan veriyi toplayıp sonrasında veriyi
analiz edip çözümler geliştirmeliyiz. Buna
bağlı olarak sahada, ulaşım çözümleri
konusunda geliştirdiğimiz cihazlarımızı ve
sistemlerimizi daha akıllı, bilgi ve iletişimle
donanmış hale getiriyoruz, çünkü İSBAK
olarak görevlerimizden biri de mevcut
duruma daha akıllıca çözümler geliştirmek
ve bunu yaparken de olabildiğince
teknolojinin olanaklarından
yararlanmaktır.”
Etkinliği TESİD Youtube kanalından
izleyebilirsiniz.

TESİD Mart 2021’den itibaren başlatılan TESİD Buluşmaları serisi devam ediyor. Her hafta
salı günleri KarelPort ortamında gerçekleştirilen video konferans toplantılarıyla üye firmamız
ile veya yeni üye olmak isteyen bir firma ile bir araya gelerek fikir alışverişi gerçekleştiriyoruz.
Bu görüşmeler ile yeni firmaları tanımaktan ve onlarla birlikte TESİD ekibinde daha etkin
çalışmalar yapabilmek için sektöre yönelik görüşlerini almaktan memnuniyet duyuyoruz.
Geçtiğimiz dönemde; ULAKHaberleşme, Tüm Elektronik, GENTEK; ARÇELİK, ELEKTRA ve
PAVOTEK ile görüştük. Önümüzdeki günlerde yeni firmalar ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

ULAK HABERLEŞME Genel Müdür
Yardımcısı Aziz Sever ile yaptığımız toplantıda, ticari
faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin kullandığı
mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanında
çalıştıklarını anlattılar. (11 Mayıs 2021)
Bilgi için tıklayınız.

Tüm Elektronik Kurucusu olan Kenan
İstanbullu, 1995 yılından bu yana sektörde tartı
teknolojileri alanında faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Yetiştirdikleri Ürün geliştirme ve test ekipmanlarını
ihtiyaçları olan firmalar ile paylaşıyorlar. (18 Mayıs
2021)
Bilgi için tıklayınız.

Genel Müdür Muhammet Gökgöl ile yapılan
görüşmede su ölçüm cihazlarının Devlet Su İşleri
tarafından yurtdışı projelerinde kullandıklarından
bahsetti. Yerli ürün geliştiren ve üreten firma
olarak devlet projelerinde tercih edilmek
istediklerini belirtti. (1 Haziran 2021)
Bilgi için tıklayınız.
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ARÇELİK, Satın Alma Direktörü Koray Derman ile
yapılan toplantıda TESİD ile ortak çalışma
konuları üzerinde duruldu. Üyelerimizin satın
alma ekiplerinin yer aldığı sohbet toplantıları
yapmasının sektördeki sorunları konuşmak için
etkili olacağı değerlendirildi. (8 Haziran 2021)
Bilgi için tıklayınız.

1980 yılında transformatör tasarımı ve üretimi için
kurulmuş olan firmanın Genel Müdürü Armağan
Şakar elektronik alanında ‘’Aktif Harmonik Filtre’’
yaptıklarını ve bu ürünün yerli ürün olarak bir çok
yurtiçi projede kullanılması için çalıştıklarını anlattı.
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne de ihracatlarının
olduğunu paylaştı. (15 Haziran 2021)
Bilgi için tıklayınız.

1983 yılında kurulan firma İstanbul Teknopark’ta
faaliyet gösteriyor. Genel Müdür Yardımcısı Metin
Erdoğan, otonom sistemler, haberleşme, siber
güvenlik, NW çözümleri, güç elektroniği, enerji
sistemleri, askeri ürünler, komuta kontrol ve
güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösterdiklerini
belirtti. (22 Haziran 2021)
Bilgi için tıklayınız.

8

Yenilikçi Otonom ve İletişim Kuran Araç Teknolojisi Geliştirme ve
Kümelenme Merkezi’nin işlevselliğini artırarak bir endüstriüniversite-KOBİ inovasyon ve işbirliği ekosistemi oluşturma
hedefiyle hayata geçirilen Opina Proje’sinin 1nci ve 2nci Yürütme
Kurulu toplantıları yapıldı. Proje hakkında ayrıntılı bilgi içeren
WEB sayfası www.opinaproject.com/tr adresinde faaliyete geçti.

_________________________________________

www.tesid.org.tr sitesinde “Üyelere Özel” bölüm hazırlıkları son aşamaya geldi.
TESİD olarak elektronik sektörümüzün kendi içinde ve diğer sektörlerle güçlü bir işbirliği ve dayanışma
ortamını oluşturma hedefimiz doğrultusunda öncelikle üyelerimizin kendi aralarında verimli bir bilgi
paylaşımını sağlamak üzere, sadece üyelerimizin girebileceği bir bölüm hazırladık.
Sonbaharda uygulamaya açılacak sayfamızı üyelerimizden KAREL’in yazılım (IT) tasarım ve iletişim
ekiplerinden aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz.
www.tesid.org.tr, web adresinden özel bir şifre ile girilecek olan bu sayfalarda derneğimize kayıtlı üye
firmalarımızın bilgileri, temsilcilerinin irtibat bilgilerinin yanısıra “test cihazları envanteri” de yer
alacak. TESİD üyelerinin envanterinde yer alan test cihazlarına ait bir veri bankası oluşturmak amacıyla
hazırladığımız bu bölüm üyelerimizin test yatırımlarının verimli kullanılmasına destek olmak, özellikle
"Startup" ve KOBİ üyelerimizin ihtiyaç duyabilecekleri test cihazlarına izin verildiği takdirde kısa süreli
erişimini sağlamak.
Bölümde yer alacak, TESİD üyelerinin müşterek IOT projeleri yapmalarına olanak vermek üzere, KAREL
önderliğinde oluşturulan TESİD Canlı Laboratuvar (Living Lab) ortamı hakkında ayrıntılı bilgi
paylaşımının da değer yaratmasını amaçlıyoruz.
Üyelerimizin katkılarıyla zenginleşecek olan bu uygulamamızın, üyelerimiz arasında iletişimi ve bilgi
paylaşımını artırarak yeni iş birliklerine fırsat yaratacağı inancıyla size özel sayfaların güncel tutulması
konusunda ilginizi ve desteklerinizi bekliyoruz.

9

