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TLS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş. TASARIM MERKEZİ 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIMIZIN 
ONAYI İLE HİZMETİNİZDE

TLS TEKNOLOJI SISTEMLERI A.Ş. 
DESIGN CENTER 

IS NOW IN YOUR SERVICE 
WITH THE APPROVAL OF 

MINISTRY OF INDUSTRY AND 
TECHNOLOGY

Elektronik , mekanik , optik tasarımcı mühendislerimiz ve teknikerlerimizden oluşan geniş teknik kadromuz ile sadece aydınlatma 
sektöründe değil elektronik, trafik, optik, otomotiv, aydınlatma otomasyonu, dikey tarım ve medikal sektörde faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. 
Bakanlık onaylı tasarım merkezimizde afişimizde yer alan tasarım, proje ve test faaliyetlerimizde siz değerli müşterilerimizin 
projelerini geliştirmek , küresel standartlara uygun olacak şekilde seri üretime uygun üretilebilir tasarımlar yapmak ve seri 
üretime hazır hale getirmek, proje çıktısı ürünün ilgili tip testlerini kendi bünyemizde ya da akredite kuruluşlarda test faaliyetlerini 
üstlenerek küresel rakiplerinizle rekabet edebilecek projeler ve ürünler tasarlamak için sizleri bekliyoruz.

TLS Teknoloji hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz.
Tasarım merkezimizin kayıtlı bulunduğu TLS Teknoloji 
şirketimizden önce TD Elektronik şirketimizi tanıtarak soruya 
cevap vermek isterim. 

TD  Elektronik AŞ   LED ışık kaynaklı aydınlatma 
komponentlerinin dağıtımını yapmak üzere 2008 yılında 
kurulmuştur.  Kısa süre içerisinde aydınlatma alanında yeni 
teknolojileri ülkemize getirerek pazar lideri ve öncü firma 
niteliğini kazanmıştır. TD Elektronik A.Ş. bugün itibari ile 
ürün gamını LED Aydınlatma, Kablosuz İletişim Sistemleri, 
PCB Tasarım ve Tedarik, LED bazlı reklam çözümleri alanında 
lider firma özelliğini koruma bilincinde hizmet vermeyi 
sürdürmektedir.

With our wide technical team including electronical, 
mechanical, optical design engineers and technicians we 
continue our business not only in the field of Lighting industry 
but also traffic, optical, automotiv, ligthing automation, 
vertical agriculture and medical industries.
With our  Ministry approved design center, we are waiting 
for you to provide our services, stated in our banner, for your 
projects either to develop, or design for mass production, 
or prodiving test services in our factories or in accredited 
testing bodies. We are here to support you in your projects 
or in your product desings for the competition with global 
competitors 

Can you please provide us a short summary about TLS 
Technology?
Before answering your question about TLS Technology, where 
our design center is registered, I would like to introduce you 
our other company TD Elektronics.
TD Electronics has been established in 2008 for the 
distribution of lighting components. In short term we have 
achieved to be market leader and Pioneer position by 
bringing new Technologies in Lighting area to our country. 

http://www.tdelektronik.com/
http://www.tdelektronik.com/
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2012 yılında, artan LED bazlı aydınlatma ihtiyaçlarındaki ara 
mamül çözümlerini daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde 
sunmak adına TD Aydınlatma Çözümleri- TLS Teknoloji 
Sistemleri firmasını kurmuştur. O tarihten bu yana tasarım ve 
üretim faaliyetlerini yürüten şirketimiz her geçen yıl yurt içi 
ve yurt dışı projeler gerçekleştirmekte sektörün büyümesine 
paralel olarak da personel nitelik ve niceliğini artırarak yoluna 
devam etmektedir. Tasarım merkezimizde tasarım ve üretimin 
yapıldığı TLS teknoloji bünyesinde kurulmuştur.  Müşteri 
memnuniyetini yükseltmek maksadıyla 2015 yılından bu 
yana ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına göre üretim 
ve satış sonrasına kadar uzanan tüm süreçleri takip edecek 
şekilde toplam kalite yönetim sistemi uygulamaktayız. Aynı 
zamanda üretimde ve ürünlerde çevreye, havaya ve doğaya 
olan sorumluluğumuzu yerine getirerek  ve bu alandaki 
faaliyetlerimizi kayıtlı şekilde yönetmek maksadıyla 2015 
yılından bu yana ISO14001:2015 Çevre yönetim sistemi 
belgesine sahibiz.

As of today, TD Electronics with the product range including 
LED Lighting, Wireless Comm. Systems, PCB Design and 
Supply, LED based advertisement solutions, still provide 
services and keeps the Pioneer mindset all the time.

By the year 2012, TLS Technology – TD Lighting Solutions 
has been established, to provide semi-finished product to the 
market as a swift, reliable and quality company. Our company, 
providing design and production services for both local and 
abroad customers since then, keeps growing in terms of 
employee numbers and quality parallel to the industry. Our 
design center has been established under TLS Technology 
where design and production takes place. To increase 
customer satisfaction we have been managing our work 
and process’ according to total quality management systems 
and we have ISO9001:2015 certification. We also have ISO 
14001 certificate since 2015 to be responsible to air and 
nature and we have been recording our activies since then.

Mesut bey sizi tanıyabilir miyiz.
1982 Ankara doğumluyum. Erciyes Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 
2005 yılında mezun oldum. 2007 yılından bu yana aydınlatma sektöründe 
ürün ve üretim geliştirme, proje, tasarım, araştırma ve geliştirme 
birimlerinde çalıştım.  Sadece arge ve tasarım birimlerinde değil proje 
birimlerinden başlayarak sahada uygulanmasına kadar onlarca projede yer 
aldım. 2011 yılından bu yana ise araştırma, geliştirme ve tasarım odaklı 
çalışmaktayım. Aynı zamanda birden çok proje de Kosgeb ,Tubitak, Eureka 
gibi Arge projelerinin yürütücülüğünü de üstlendim. 2014 yılında Arge 
ve Uygulama müdürü olarak TLS Teknoloji& TD Elektronik bünyesine 
katıldım. O günden bu yana Arge ekibimizi güçlendirerek 15 kişiye ulaştık. 
Temmuz 2019 itibariyle de tasarım tescilimizi alarak araştırma, geliştirme 
ve tasarım faaliyetlerini hız kesmeden devam ediyor ve Tasarım Merkezi 
Müdürü olarak kariyer hayatıma yurt içi ve yurt dışı projeler geliştirerek 
devam ediyorum.

Mesut can you talk about yourself?
I was born in Ankara in 1982. I have graduated from Erciyes University, 
Electrical and Electronics Engineering in 2005. Since 2007 I have been 
working in Lighting Industry in product and production development, project, 
desing, research and development departments. I have participated a lot 
of projects not only in design but also in field applications. Since 2011 I 
have been working focused on R&D and design. I have also managed some 
KOSGEB, TUBITAK, EUREKA R&D projects. In 2014 I have joined TLS 
Technology & TD Electronics as R&D and Application Manager. Since then we 
have expanded our R&D team up to 15 people as well as being an approved 
Design Center. Since July 2019 I am continuing my career as Design Center 
Manager by developing local and abroad projects.
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Tasarım merkeziniz hakkında bilgi verebilir misiniz.
TD ve TLS şirketlerimizin bulunduğu Esenyurt/Akçaburgaz 
mahallesinde bulunan 6250 metre kare fabrikamız içinde 
350 metre kare alanda tasarım faaliyetlerini yürütmekteyiz. 
Alanında uzman yedi farklı Elektronik mühendisi, bir Fizik 
mühendisi, bir makine teknikeri ve 5 farklı elektronik teknikeri 
olmak üzere 15 kişilik geniş teknik kadromuz ve bakanlığa 
sunduğumuz yurt içi ve yurt dışı projelerimizle birlikte temmuz 
ayı itibariyle “Tasarım Merkezimiz” tescillenmiş oldu. Tasarım 
merkezimizde elektronik, aydınlatma, optik, trafik, bina 
otomasyonu, dikey tarım, medikal ve otomotiv yardımcı ışık ve 
far sektöründeki projelere hizmet sunmak için müşterilerimizi 
bekliyoruz.

Tasarım merkezinizde gerçekleştirdiğiniz hizmetler 
hakkında bilgi verir misiniz.
TD Elektronik ve TLS Teknoloji şirketlerimiz aydınlatma 
sektörüne odak hizmetler vermek için kurulmuş 
şirketlerimizdir. Ancak elektronik sektöründe faaliyet 
göstermekte olduğumuzdan ve genellikle mühendislerimizin 
çoğu elektronik ağırlıklı olduğundan elektronik devrenin 
bulunduğu tüm sektörlere hizmet verebilecek durumdayız. 
Her projemizde üretilebilir tasarım anlayışı ile isterler analizi ve 
bütçe analizi ile başlayarak düşünceden , son ürünün ortaya 
koyulmasına kadar her aşamada mühendislik yaklaşımından, 
analizlerden, geçmiş tecrübelerimizden hareketle hızlı, 
güvenilir ve sorunsuz tasarımlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Ön seri üretim yapıp sonuçları değerlendiriyor varsa hatalar 
sebepleri ve etkilerini inceleyerek sorunsuz üretim için gerekli 
faaliyetleri yürütüyoruz. Bu aşamadan sonra da gerekli bilgi 
ve belgeler hazırlanıp seri üretime aktarılmış oluyor. Bakanlık 
onaylı tasarım merkezimiz ile her kesimden müşteriye ulaşmak 
için hizmet kalemlerimizi ayrı başlıklarda anlatmak isterim 
şöyle ki;

Baskı Devre Tasarımı
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda her türlü 
uygulama için baskı devre kartı tasarımı gerçekleştirebiliyoruz. 
Basit bir LED devre kartından işlemcili baskı devre kartlarına 
kadar senede ortalama 250 farklı baskı devre tasarımı ile 
öncelikli olarak Aydınlatma Sektörü, Trafik Sinyalizasyon 
Sektörü, Otomotiv Sektörü ve talepte bulunan diğer sektörlere 
proje bazlı hizmet sağlamaktayız. Müşterilerimiz dilerse 
sadece tasarım, dilerlerse baskı devre kartının tedariği ya da 
anahtar teslim proje şeklinde paket hizmet alabilmektedirler.

Can you please provide information about your design 
center?
We are continuing our design activities in our 350 sqm area 
reserved in our 6250 sqm factory, in Esenyurt / Akcaburgaz 
where TD and TLS companies are located together. With 
our 14 tehcnical personnel, which includes 7 Electronics 
Engineers, 1 Physics Engineer, 1 Mechanical Technician, 
5 Electronical Technicians and with our local and abroad 
projects presented to the ministry, we have been granted 
Design Center status since July 2019. We are waiting our 
customers to develop projects in the industries of electronics, 
Lighting, optics, traffic, building automation, vertical 
agriculture, medical, automotive Lighting.

Can you please provide information about services you 
provide in your design center?
TD Electronics and TLS Technology has been establised 
focused on providing services to Lighting Industry. However, 
as we are in electronics industry and our engineering staff is 
mostly electronics engineers we are capable of serving to all 
industries which includes electronics. We are trying to realize 
fast, reliable and trouble-free designs in every project starting 
from engineering approach, analysis and past experience 
starting from thought, to final product, starting with design 
parameters&requirements and budget analysis. We generally 
do preliminary mass production and evaluate the results then 
investigate the causes and effects of errors and carry out 
necessary activities for trouble-free production. After this 
stage, necessary information and documents are prepared 
and transferred to mass production. To reach customers 
from all industries I would like to talk about our services in 
seperate topics;

PCB Design
We are capable of providing PCB designs for all kinds 
of applications according to our customers needs. Every 
year we are designing 250 different PCBs on average 
on project basis, from simple LED circuit boards to the 
boards with microprocessors mainly to Lighting Industry, 
Traffic Signalization Industry, Automotiv Industry and other 
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Elektronik Devre Tasarımı

Proje bazlı müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
DC-DC besleme kartları, sabit akım sürücü kartları, doğrudan 
şehir şebekesi ile çalışan (220V AC) beslemeli LED Modül 
tasarımları ile başladığımız elektronik tasarım birimimizde, 
gerek geniş ve deneyimli teknik kadromuzun gerekse artık 
tasarım merkezi olmamızın verdiği özgüven ile bugün itibariyle 
aydınlatma, trafik, güneş enerjili ürünler , küçük ev aletleri, 
otomotiv ve medikal sektörüne kadar hizmet vermekteyiz. 
Üretilebilir  ve rekabet edebilir tasarım düşüncesiyle 
çıktığımız yolda kavramsal tasarım,  tasarım,  prototip ve birim 
entegrasyon testleri sürecinden geçen tasarımlarımız, ilgili 
sektörün standardına uyumluluk ve seri üretime uyumluluk ön 
planda tutularak müşterilerimize sunulmaktadır.
  
Optik Tasarım
Fizik Mühendisliği ve mekanik konusunda uzman teknik 
personellerimiz ile uygulama özelinde optik lens tasarımı 
gerçekleştirebilmekteyiz. Sektörde kabul görmüş yazılım 
altyapımız, üretim ve ölçüm kabiliyetimiz ile kendi fabrikamız 
içerisinde düşünceden tasarıma, tasarımdan üretime kadar 
tüm faaliyetleri kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz. 
Tasarım merkezimizden optik ölçümleri ve karşılaştırmaları 
yapabildiğimiz, LM-79-08 standartına ait ölçümleri 
yapabildiğimiz bir optik ölçüm laboratuvarımızda mevcuttur.
   
LEDLİ Armatür Tasarımı

12 yıldır sektörün önde gelen yarı mamul tedarikçilerinden biri 
olarak sektör gereksinimlerini ve standartlarını son derece iyi 

industries. Our customers may take services for just design, 
design and supply or as a turnkey solutions.
   
Electronical Circuit Design
In our electronical design unit, where we have started with 
DC-DC feeding designs, constant current driver designs, 
direct AC feeded LED module Designs, we are now able to 
provide services to Lighting, solar, home appliances, automotiv 
and medical industries with our wide technical team and self-
reliance provided by being a approved Design Center.
In this road, where we have started with the motto of 
producible and competitive designs, we are providing 
designs going through theoritical design, design, prototype 
and unit integration test process’ and we are giving priorty 
to compability of related standards and compability to mass 
production.
  
Optical Design

With our expert staff on Physics Engineering and mechanical 
design, we are able to provide optical lens designs for different 
applications. We are able to do all activities in our integrated 
facilities from thought to design, from design to production 
with our machinery and software infrastructure. We also have 
and labratory where we can conduct optical measurements 
and tests in the scope of LM-79-08 standart.
 
LED based Lighting Fixture Design
Being a Pioneer and market leader in Lighting industry about 
semi-finished products for 12 years, we are well aware of 
industry needs and standards. We are closely following 
following standarts; TS EN 60598 LED based Lighting 
fixture standart, TS EN 60529 endurance against enviroment 
standart, TS EN 62031 LED module standart, TS EN 61347, 
TS en 61000-4-4 to 11 driver standart, TS EN 55015, TS 
EN 61547 and we are designing our projects according to 
them. We are designing future proof, energy efficient, globally 
competitive products and projects with our wide know how 
and following global trends closely.
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bilmekteyiz. LED ışık kaynaklı armatür standartı TS EN 60598 
olmak üzere , çevresel koşullara dayanıklılık TS EN 60529, 
LED modüllerin karşılaması gereken standart TS EN 62031, 
sürücülerin karşılaması gereken standart olan TS EN 61347, 
TS EN 61000-4-4’ten 11e kadar, TS EN 55015, TS EN 
61547 standartları takip ediyor ve projelerimizi bu doğrultuda 
tasarlıyoruz. Müşterilerimize geçmiş bilgi birikimizi kullanarak 
ve sektör trendlerini yakından takip ederek geleceğe dönük , 
enerji tasarruflu, fiyat avantajı oluştururken her bir komponenti 
ile küresel rekabet edebilecek , ihracaat odaklı armatürler ve 
pojeler geliştiriyoruz.
  
Proje Faaliyetleri

Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız genellikle 
LED armatür üretimi, tasarımı ve aydınlatma projelerinin 
satışına odaklanmış durumdadır. Büyük çoğunluğa baktığımızda 
ise genellikle projelerin teknik mühendislik gereksinimlerini 
hizmet alım şeklinde yapmaktadırlar. Otomasyon tarafında ise 
gidebileceğiniz çok firma yoktur. Otomasyon odaklı şirketler 
ise aydınlatma sektörünün ihtiyaçlarını bizim gibi bilmemekte 
ve sektörün ihtiyacına odak çalışmamaktadır.
 
Ekibimizdeki mühendislerimizin geçmiş tecrübesi ve 
müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz nitelikli projeler sayesinde 
sektördeki bu açığı doldurmak üzere otomasyon ve aydınlatma 
uygulamaları konusunda bilgisayar simülasyonlarıyla başlayarak 

Project Activities
The Lighting companies are usually focused on LED 
fixture production, design and sales of Lighting project. 
And majority of those companies usually outsources the 
technical engineering needs of their projects. When it comes 
to Lighting automations there are not many companies to 
provide services and even if they do, they do not know the 
needs of the Lighting industry like us and they do not provide 
services focused on Lighting.

With the past experiences of our engineers and quality 
projects we have completed with our customers, we are able 
to provide services on Lighting and automation applications, 

with softwares such as Dialux for factories and buildings, 
Relux for tunnels and underpasses, Autocad for electrical 
infrastructure as well as ETS software for KNX building 
automations using them wether for simple product placement 
or complex project Works. In addition to those services we 
are capable of providing field supervisor services for DALI, 
DMX and KNX applications.
  
Testing and Analysis Activities
With our wide labratory facilities and expert technicians 
we are able to conduct lumen, corelated color temperature 
(CCT), color rendering index (CRI), power (W), power factor 
(PF), total harmonic distortion (THD), flicker tests in the 
scope of LM 79-80 standart as well as TS EN 60598 tests, 
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fabrika ve binalar için Dialux, tünel ve alt geçit uygulamaları için 
Relux, ürünlerin elektrik alt yapısını kullanmak üzere Autocad, 
ve KNX bina otomasyonu alt yapısı ve programlaması için ETS 
gibi programları kullanarak projelendirme ve ürün yerleştirme 
hizmeti verebilmekteyiz. Bunlara ek olarak DALI, DMX ve 
KNX uygulamalarında süpervizörlük hizmeti kapsamında 
profesyonel saha desteği sağlayabilmekteyiz.
   
Test ve Analiz Faaliyetleri

Geniş laboratuvar imkanlarımız ve uzman teknikerlerimiz ile 
LM 79-08 stamdardına göre ışık akısı(Lm), renk sıcaklığı (CCT), 
renk geri verim indeksi (CRI),  güç(W), güç faktörü (PF), toplam 
harmonik bozulma (THD), fotometrik titreşim (Flicker) gibi 
LED’li armatür performans testlerini,  EN60598 testlerini, 
Optik karşılaştırma ve Işık çıktı oranı (LOR) hesaplama 
ve testlerini , Difüzör ile ilgili testlerini yapmaktayız. Yine 
bünyemizde yaşlandırma labaratuvarımızda bulunan -25/+80 
iklimlendirme kabinimizde termal testleri yaparak LED ışık 
kaynaklı armatürler ile ilgili LM-82-12’ye göre ışık akısı ile ilgili 
ürün ömür ön görüsü ile birlikte ısı dağılımı konusunda testler 
yaparak raporlar oluşturmakta ve sunmaktayız. 

Müşterilerimize aynı zamanda TSE, ENEC vb. belgelendirmeler 
öncesinde ürünlerin testi geçebilmesi adına tasarım 
iyileştirmeleri ve tip testler hakkında bilgi vererek geliştirmeye 
açık noktaları standartlara atıfta bulunarak  raporluyor , 
müşterilerimizi ihracaat yapma konusunda destek vermeye 
çalışıyoruz.

optical comparison tests, light output ratio (LOR) tests and 
tests related to diffusers. We are also able to conduct life time 
projections and thermal tests and providing reports with our 
thermal chamber between -25/+80°C according to LM82-12 
standart.

In addition to above, we also provide reports reffering to 
standarts for our customers to improve their products before 
certification process’ with accredited bodies such as TSE, 
ENEC for their products to be succesfull in the tests and 
contribute to their export power.


