e-bülten
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TESİD Sohbetleri devam ediyor.
TESİD Sohbetleri-8
‘Akıllı Tarım Teknolojileri”
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)’in

dönemdeyiz. TESİD olarak en önemli

düzenlediği Dijital Dönüşüm dikeylerinin ele

hedeflerimizden biri elektronik sanayinde yer

alındığı çevrimiçi sohbetlerinin sekizincisi

alan firmalarımızı akıllı yaşam çerçevesinde

“Akıllı Tarım Teknolojileri” başlığı ile ve

ortak bir vizyon etrafında birleştirebilmek ve

Elektronik Mühendisi – Çiftçi Dr. Murat Salih’in

buradan ekosistemdeki tüm paydaşlara

katılımıyla gerçekleşti.

arasında iş birliği fırsatlarına imkan sağlamak.”
dedi.
Gazeteci Hakan Güldağ‘ın “Azı çoğaltma
tekniği” olarak da tanımladığı “akıllı tarım”a
yönelik sorularını yanıtlayan Dr. Murat Salih
akıllı tarım konusunda şunları söyledi:
Akıllı tarım teknolojileri temel olarak
sürdürülebilirlik amaçlanarak geliştiriliyor.

Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü

Çiftçimizin karlılığını sürdürebilmesi ve başta

üstlendiği etkinliğin açılışını TESİD Yönetim

su kaynakları olmak üzere tüm tarım

Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu yaptı.

girdilerimizin optimizasyonu için akıllı tarım

Tunaoğlu, konuşmasında dünyanın önemli

teknolojilerine gereksinim var. Bu teknolojileri

tarım ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin akıllı

geliştirebilmek için doğru strateji ve

yaşam çağı olarak adlandırdığımız bu yeni

politikaları üretmeliyiz. Elektronik sanayi bu

dönemde elektronik temelli yeni teknolojilerle

alanda çiftçinin üretim sürecini anlayarak

desteklenen hassas ve akıllı tarım

çözüm geliştirmeli. Bunu için çiftçilerimiz,

uygulamaları ile ulusal ve küresel pazarlarda

ziraat fakültelerimiz, TAGEM ve elektronik

önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip

şirketlerimiz arasında işbirliği yapılmalı, ihtiyaç

olduğunu vurguladı. Nesnelerin İnterneti,

doğru tespit edilmeli, geliştirilen ürünlerin

Yapay Zeka, Büyük Veri gibi yeni teknolojilerin

saha testleri birlikte yapılmalı. Türkiye

tüm sektörlere paralel olarak “Akıllı Tarım” için

savunma sanayinde benzer bir işbirliği ile çok

de temel teknolojiler olduğunu belirten

başarılı teknolojiler geliştirdi, sensörler, büyük

Tunaoğlu “Elektronik sanayi ise bu

veri, görüntü işleme, yapay zeka gibi alanlarda

teknolojilerin tamamı için gereken donanım ve

ciddi birikimimiz var. Bu birikimi akıllı tarıma

yazılımları üretiyor. Bugün dünyada tekil değil,

uyarlamak çok mümkün. Böylece yurtdışında

takım oyunu oynayanların başarılı olabildiği bir
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çok pahalı olan çözümlerin yerli üretimi
yapılabilir, ekonomik olur, yüksek katma

TESİD 32 . Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapıldı.

değerli ihracat potansiyeli yaratır.
Salih konuşmasında, akıllı tarım

TESİD’in 32. Olağan Genel Kurulu 23 Mart

teknolojilerinde çok sayıda IoT sensörlere

2022 Çarşamba günü ENTES Elektronik

ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu sensörlerin

tesislerinde yapıldı. Toplantıda 2021 yılı

iletişimi için ciddi bir altyapının kurulması

Faaliyet Raporu ve 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-

gereğini de vurguladı. Türkiye’de sürdürülebilir

Gider Tablosu görüşüldü, Yönetim Kurulu ve

tarım için planlamanın öneminin altını tekrar

Denetim Kurulu ibra edildi. 2022 yılı için

çizen Salih, akıllı tarım teknolojilerinin tarım

hazırlanan Faaliyet Planı ve Gelir-Gider

havzaları için iyi düşünülmüş üretim

Tahmini Bütçesi onaylandı.

planlamaları ile desteklenmesi gerektiğini
söyledi.
Etkinliği TESİD Youtube kanalından
izleyebilirsiniz.

TESİD Web Sayfası Güncellendi.
Derneğimizin internet sayfası üzerinden sizlere
sağlanan faydalar konusunda yeni bir
uygulamaya geçiyoruz. “Üye Giriş” sayfamızı
yeniden düzenledik.

31. Genel Kurul’da iki yıl süre ile seçilen
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek
Danışma Konseyi üyeleri ile çalışmalara devam

www.tesid.org.tr adresindeki TESİD
Üyeliği/Üye Girişi bölümünden kullanıcı adı ve
paralonız ile ;
·
·
·
·

Derneğimizdeki kayıtlı bilgilerinize,
TESİD üyelerinin irtibat bilgilerine,
TESİD üyesi firmaların test cihaz
envanterine
TESİD üyelerinin müşterek IOT
projeleri yapmalarına olanak vermek
üzere, KAREL önderliğinde oluşturulan
TESİD "Living Lab" ortamı hakkında
bilgiye ulaşabileceksiniz.

edilmektedir.
YÖNETİM KURULU
Asil Üye
1. Yaman Tunaoğlu (KAREL), (YK Başkanı)
2. Vural Akman (EMPA), (YK Başkan Vekili)
3. Faik Erem (ENTES), (Sayman)
4. Sıddık Yarman (SAVRONIK)
5. Ömer AKDENİZ (DAİİCHİ)
6. Ömer Özkan (HAVELSAN)
7. Mustafa Karabağlı (LUNA)
8. İbrahim Uğurlu (UDEA)
9. Aziz SEVER (ULAK)
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Yedek Üye
1. Ece Demirkol (MULTİTEK)
2. Hürsel Kendir (ETA)
3. Erdem Güneş (LETTA)
4. Uran Tiryakioğlu (NETA)
5. İlkay Çelik (GESK)
6.Coşku Ispalar (EMKO)
7. Lütfi Yenel (KRON)
Genel Sekreter: Y. Suat BENGÜR

KOSGEB Destekleri bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
KOSGEB’in “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı” kapsamında; imalat,
bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge
sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha
fazla etkilediği bazı hizmet- ticaret
sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli
işletmeler ile yenilikçi genç işletmelere faizsiz

DENETİM KURULU

ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi
desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Asil Üye
1. Ahmet Tarık Uzunkaya (ENTES)
2. Nurşen Yıldırım (KAREL)
3. Volkan Akbıyık (EMPA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa
VARANK tarafından açıklanan ve KOSGEB’in
“AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı”
kapsamında açılmış olan, 2021-02 nolu

Yedek Üye

ve “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli

1. Muhittin Solmaz (HAVELSAN)

Üretimin Artırılması İçin Öncelikli

2. Ertuğrul Bilgiç (OME)

Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi

3. Aslı Yalçınduran (NETAŞ)

İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında
İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ

Projelerinin Desteklenmesi” konulu proje

1. Prof. Dr. Duran LEBLEBİCİ

teklif çağrısı ile de imalat sanayi sektöründe

2. Dr. Fikret YÜCEL

teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik

3. Dr. Orkun Hasekioğlu (TÜBİTAK)

artışının sağlanması, endüstriyel kapasitenin

4. Dr. Mete Çakmakcı (TTGV)

dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi

5. Prof. Dr. Ata Akın (ACIBADEM)

ve yüksek katma değerli ürün üretiminin

6. Mustafa Uğuz (ARÇELİK)

artırılması amaçlanmaktadır.

7. Tayfun Türkmen (KARSAN)

Bu doğrultuda KOSGEB Ankara Sincan Müdürü

8. Berrin Benli (NOVUSENS)

Dr. Ali SEVİNÇ ile KOBİ Uzman Yrd. Kaan
KIRAL’ın katılımlarıyla, derneğimiz
bünyesindeki işletmelere yönelik, 28 Ocak
2022 Cuma günü saat 10:00’da yukarıda
belirtilen her iki destek programına ilişkin
çevrimiçi bilgilendirme toplantısı
düzenlenmiştir. Toplantıda yapılan
sunuma buradan ulaşabilirsiniz.
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20. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Ödülleri süreci devam ediyor.
Geleneksel “TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Ödülleri”
başvuru süreci tamamlandı.
Değerlendirme süreci devam etmektedir.

➢ Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan
işletmeler.
➢ Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan
işletmeler.
➢ Orta büyüklükteki işletme: 250
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 125
milyon lirayı aşmayan işletmeler.

20ncisi gerçekleştirilecek olan “Yenilikçilik ve
Yaratıcılık Ödülleri” “KOBİ”, “Büyük Firma” ,
“Girişimci (Startup) Firma” ve “Doktora Tezi”
ödülleri dört kategoride verilmektedir.

Üyelerimizi yeniden grupladık
2022 yılı itibariyle “Büyük Firma”, “KOBİ” ve
“YeniGgirişim” (startup) kategorinde değişiklik
yaptık. “Büyük firma”, “Orta Büyüklükteki
Firma”, “Küçük İşletme” ve Mikro İşletme”
olarak yeni gruplandırma sağladık.
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➢ Büyük Firma: 250 kişiden fazla yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 125 milyon lira
üzerindeki işletmeler.

TESİD Buluşmaları ile sektör temsilcileri ile bir araya geliyoruz.
TESİD Buluşmaları serisi Mart 2021’den itibaren devam ediyor. Her hafta salı günleri KarelPort
ortamında gerçekleştirilen video konferans toplantılarıyla üye firmamız ile veya yeni üye olmak
isteyen firma veya bilgi almak/paylaşmak istediğimiz kuruluşlar 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; Yıldırım Elektronik, Kanada Konsolosluğu, Mess, Eliar, Vemus, Deico,
Mesan, Wholine, BeeNeo, Yasemin Akad, Devinno, Meteksan, Tualcom, Brensan,
ArksignerAytemiz/ Makelsan , ve Togitek ile görüştük. Önümüzdeki günlerde yeni firmalar ve
kurumlar ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Genel Müdür Süleyman Alkan ile görüşüldü.
1986 yılında kurulan Yıldırım Elektronik’te 50
çalışan test cihazları ve test/laboratuvar
masaları tasarlıyor, üretiyorlar. Kuzey Afrika,
Ortadoğu, Pakistan ve Vietnam’a ihracat
yapılıyor.
(11 Ocak 2022 )
Bilgi için tıklayınız.

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret
Müsteşarı ve Konsolos Sn. Richard DUBUC ve
Ticaret Müsteşarı Çiğdem Dönmez ile yapılan
görüşmede TESİD ve Konsolosluk arasında
olabilecek müşterek çalışmalar konuşuldu.
"Living Lab", 5G, AI, Elektrikli Araba konularında
işbirliği imkanları görüşüldü. Kanada NGO
(STK)’ları ile TESİD’in irtibat kurmasını için
talepte bulunuldu. (18 Ocak 2021)
Bilgi için tıklayınız.
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MESS Teknoloji Merkezi, kısa adıyla MEXT
Grup Direktörü Efe Erdem ile buluşmada,
projenin Ağustos 2020 tarihinde
Ataşehir’de hayata geçirildiği öğrenildi.
Dünyanın en büyük "Dijital Dönüşüm ve
Yetkinlik Gelişim Merkezi" olarak çalışan
merkezin; Dijital Fabrika, Dijital Olgunluk
Değerlendirme, Yetkinlik Gelişim
Programları, Ekosistem gibi bileşenleri
mevcut. Olgunluğun ölçümünde Alman
Faraunhofer ve Singapur "Smart Industry
Readiness Index" (SIRI) kurumları ile ortak
çalışılıyor. (25 Ocak 2022)
Bilgi için tıklayınız.

Eliar Elektronik San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mehmet Taygun ile görüşme
yapıldı. 1984 yılında kurulan ve 2015
itibariyle ARGE Merkezi olmuştur. Eliar cam
ve tekstil alanlarında
otomasyon/mekatronik/elektronik
konularında faaliyet gösteriyor. Tekstil
alanında tamamen kendi çözümlerini ve
özgün kontrol yazılımlarını geliştiriyorlar.
Türkiye'deki tekstil sektörünün %70’ine satış
yapılıyor. (8 Şubat 2022)
Bilgi için tıklayınız.
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VEMUS kurucu ortaklarından Mustafa
Dayanıklı ile yapılan görüşmede, 1989
yılında Bursa’da kurulan firmanın,
elektronik kilit konusunda uzmanlaştığı
öğrenildi. Özel çalışmaları ile 10 yıl pil
değiştirmeden çalışan, Amazon’da da
satılan ürünleri ile satışlarının %45’ni
ihraç ediyor. Mustafa Dayanıklı,
VEMUS’un ürünlerine kattığı IoT
özelliği ve bulut üzerinden bağlanan
uygulamaları ve sağladıkları pil
tasarrufu ile fırıncılık ve otomotivde en
çok tercih edilen ürün hedefine
ulaştığını belirtti . (15 Şubat 2022)
Bilgi için tıklayınız.

Genel Müdür Sedat Alantar ile yapılan
görüşmede TESİD ile müşterek
yapılabilecek çalışmalar ele alındı. 2013
yılında kurulan firma yurtdışında
otomotiv sektörüne yönelik test sistemi
geliştirme konularına odaklı. Volkswagen
AUDI grubu için sistem geliştiriyorlar.
(22 Şubat 2022)
Bilgi için tıklayınız.
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MESAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Erol
ile görüşüldü. Mesan 1991 yılında temsilcilik
alarak başlayan çalışmalarına, ARGE/Üretim
kabiliyeti de eklemiş. Bugün Saha Güvenliği-Trafik
Güvenliği konularına odaklı faaliyet gösteriyor.
Metal mayın dedektörü temsilciliğini özgün
geliştirme faaliyetleri ve üretim ile
büyütmüşlerdir. (Mayın detektörü haricinde
Mobil Hız Tespit radarı ürünleri de vardır.
(1 Mart 2022) Bilgi için tıklayınız.

Kurucu ortaklar İskender Korkut (Genel Müdür)
ve Birkan Oruz ile görüşüldü.
2018 yılında kurulan Whilone Akıllı Şehir
konularına odaklanarak, gömülü yazılım,
donanım ve güç elektroniği konusunda çalışıyor.
Roketsan, Havelsan, AselsansNet, SAGE gibi
kurumlara tersine mühendislik ile IP haklarını
koruyarak destek veriyorlar. (8 Mart 2022)
Bilgi için tıklayınız.
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CEO Ayhan Önal ile görüşüldü. 2016 yılında
kurulan BeeNeo İstanbul şirketi Siemens ile
çalışıyor, TOGG ile temas içerisindeler.
EE tasarım ve PCB montaj hedefliyorlar.
(8 Mart 2022) Bilgi için tıklayınız.

Sürdürülebilirlik Konusunda Sohbet
40 yıl İnsan Kaynakları konusunda çalışan ve
şirketlere yönetim danışmanlığı yapan Yasemin
Akad ile görüşüldü.
Cambridge Üniversitesi’nden Sürdürebilirlik ve
Döngüsel Ekonomi (Circular Economy and
Sustainable Strategies) konusunda eğitim alan
Yasemin Akad sürdürülebilirliği çevre, toplum ve
ekonomi alanlarını içinde barındıran üç boyutlu
bir olgu olarak anlatıyor. 2030 yılına kadar
şirketlere gelecek yükümlülüklerle, küresel ticaret
yaparken karşı kurumlarda ve tedarik zincirlerinde
aranan ön koşullar ve düzenlenmiş yaptırımlar
olacağını, bunların karşılanması banka kredileri
tahsisini olumlu yönde etkileyecek ve uluslararası
finansman ve teşviklerden yararlanmayı
sağlayacağını vurguluyor. Bilgi için tıklayınız
(15 Mart 2022)
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Yönetim Kurulu Başkanı Kutsal Anıl ile görüşüldü.
Devinno 2022 yılında teknoloji yatırımları şirketi
olarak kurulmuş, yeni alanlardaki ihtiyaçlara
elektronik çözüm sunuyor. (22 Mart 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Genel Müdür Selçuk Alparslan görüşmede
2006 yılında kurulan Meteksan’ın Veri Linki,
EH, Lazer uygulamaları, radar, sonar gibi
projeleri 330 çalışanı ile geliştirdiği öğrenildi.
Öz kaynakları ile insansız deniz sistemi yapan
şirket, sivil kullanıma yönelik çalışmalar da
yapıyor. (5 Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Tualcom Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Salih Erdem ile görüşüldü.
Ürün portföylerinde Anti Jam, Uçuş
sonlandırma, Data Link vb. ürünler
yer alıyor. Kendi tasarımları ürünler
ile büyüyen şirkette 120 kişi
çalışıyor.
(5 Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Genel Müdür Ekin Uçar ile yapılan
görüşmede 2017 yılında Türkiye'de BrenTronics ABD'nin ortak girişimi olarak
kurulan firmanın askeri ve sivil güç
sistemleri için yenilikçi ve güvenilir
çözümler sunduğu öğrenildi. Konsept
tasarımından başlayarak, geliştirme,
prototip üretim, kalifikasyon ve üretim
süreçlerinin tamamını bünyesinde ve iş
ortakları ile birlikte yürüterek
müşterilerine tek adreste tüm geliştirme
ve tedarik sürecini yönetme imkanı sunan
Brensan, askeri, güç elektroniği, batarya
şarj cihazı ağırlıklı faaliyet gösteriyor. (12
Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Arksigner kurucularından ve Genel
Müdür Yasin Kahramaner 2015 yılında
kurulan şirket faaliyetlerini anlattı.
Kimlik doğrulama ve elektronik imza
konusunda çalışan şirket kendi yazılımları
ve Smart Card okuyucularını tasarlıyor.
Ürünleri ile 10 Milyon kullanıcıya çözüm
sunanmaktadır. (12 Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Aytemiz – Makelsan Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aytemiz ve Genel Müdür Orhan
Ortaç ile görüşüldü. AYTEMİZ Grubu’nun
1976’da kurulan Makelsan’ı satın aldığı
öğrenildi.
2009 yılında 28 kişi olarak alınan
Makelsan’da bugün 300 kişi ağırlıklı olarak
UPS ve Jeneratör üzerine faaliyet
gösteriyor, güç elektroniği konularında
teknoloji geliştiriyorlar. Elektrikli araçlar için
şarj sistemleri, sitelerde enerji depolama ile
araç şarj işini ilgi alanlarının içinde yer
alıyor. (19 Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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2015 yılında kurulan TOGİ Teknoloji’nin
kurucusu Tolga Baykal ile görüşüldü. İstanbul
Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknokentte
faaliyet gösteren şirket gömülü sistemler,
elektronik ürün tasarımı ve prototipleme,
lityum batarya paket ve güç sistemleri
tasarımları, elektrikli araçlar ve yenilenebilir
enerji sistemleri için standart veya isteğe özel
batarya yönetim sistemi tasarımları,
endüstriyel tartım ve kontrol sistemleri
geliştirmek üzere çalışıyor.
(19 Nisan 2022)
Detaylı bilgi için tıklayınız.

TESİD “Living Lab” Projesi Tamamlandı

TESİD girişimi ve KAREL Liderliğinde
“Fabrika’da Güç Yönetimi” konusunda
kurulması planlanan “Living Lab” çalışmaları
devam ediyor.
“Living Lab” projesinde sensörlerden elde
edilen verilerin merkezi bir noktada
değerlendirilmesi mümkün olup, bağımsız
sensörlerden elde edilen verilerin
kullanılmasını sağlayacak alt yapı Karel Bulut
üzerinden haberleşiyor.
Üyelerimiz kendi projeleri ile Living Lab’e katılabilirler. Üyelerimizin de katılımları ile çalışmaların daha
da büyümesi ve yaygınlaşması hedefleniyor. Halen projeye KAREL, ENTES, EMPA, GESK, EMKO,
MULTITEK destek veriyor.
Proje hakkındaki detaylı bilgilere üyelerimiz TESİD WEB sayfasından ulaşabiliyor. Bilgi için tıklayınız.
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Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu (ESİP) faaliyetleri devam ediyor.
Geleceğimizin bağlı olduğu elektronik sektörün temsilcileri
olarak bir araya gelmek, eksiklerimizi tespit etmek,
karşılaştığımız tehditleri irdelemek ve çözüm önerileri
geliştirmek üzere Elektronik Sanayi İş Birliği Platformu (ESİP)
bünyesinde İSO, ASO, TESİD olarak güç birliği yapıyoruz. Bilgi için tıklayınız.
Bu çerçevede ortak ilgi konuları olan üyelerimizi bir araya getirmek, tanışmak, görüş paylaşımını
artırmak, serbest bir düşünce platformu yaratmak üzere ESİP olarak çevrimiçi öğle sohbeti toplantıları
düzenliyoruz. Her ayın ikinci Perşembe günü, sanal ortamda sohbet gerçekleştiriyoruz. Şubat ayında
başladığımız toplantılarda; Yetişmiş İnsan Kaynağı Göçü’nü konuştuk. Önümüzdeki günlerde Güç
Elektroniği’ni ve bu alanda sektördeki firmalarımızın yapabilecekleri iş birliklerini konuşmaya devam
edeceğiz.
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