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“WE PRODUCE LIGHTING CONTROL 
PRODUCTS, NOT LIGHTING”

“AYDINLATMA DEĞİL 
AYDINLATMA KONTROL 
ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ”

Could you briefly tell us about yourself? What is your story of 
starting lighting industry, your point in industry, your experiences 
in the sector and the position in Oliptek team?
I completed my undergraduate degree in Economics and my master’s 
degree in Auditing. My other partners are Musa Karslıoğlu is an 
electronic engineer and Engin Belen is a computer engineer.

Digital Engineering started its activities in 2008 as a combination of 
electronic engineering and computer engineering. After I took over 
the management of the company, the company came to a position to 
manage all its strategic areas with its partners. Mr. Musa assumed the 
responsibility of his own profession, electronic R&D and production, 
and Mr. Engin also assumed the responsibility of his own profession 
software department and software R&D. Since my profession is 
economy and management, I took over the management of the 
company and the responsibility of finance. Thus, our company was 
established with a solid division of labor.

Our company has become an engineering company that produces 
various hardware using electronic and computer software since its 
establishment. Digital Engineering, which manufactures all software 
and hardware with its own R&D team, reached its current position by 
producing turnkey products and services of domestic LED screens, 
centrally controlled information screens, meter systems, software 
and hardware with competition programs infrastructure, parking 
guidance (full-empty) systems, electronic industrial products and 
software for the infrastructure of the advertising industry. Especially 
since 2017, we have narrowed our working areas to focus on certain 
areas, and have gathered our products and services under two main 
headings and created the OLIPTEK brand. The first of these is media 
facade lighting systems, which are very popular in recent years, and 
the second is intelligent wired or wireless automation systems.
With the development of the lighting sector and its opening to the 

Ülkemiz Aydınlatma sektörünün ihtiyacı olan yazılım ve 
otomasyonun LED teknolojisi birlikte önemi arttı. Dijital 
şehirler projesi şehirler için artık vazgeçilmez hale geldi. 
Ayrıca aydınlatma ürünlerinin değişen şehircilik anlayışı 
ve enerji maliyetlerinin getirdiği yük ile akıllı ürünlere olan 
talep firmalarımızı bu konuda yeni girişimlere sevk etti. 
Dijital Mühendislik sektördeki uzun yılların tecrübesini 
Oliptek markası ile sektördeki  firmalarımıza çözüm ortağı 
olarak devam ediyor. Oliptek yönetici ortağı Özcan KARS ile 
yaptıkları çalışmaları konuştuk. 

Software and automation, which is needed by our country’s lighting industry, has become more important with LED 
technology. Dijital şehirler projesi şehirler için artık vazgeçilmez hale geldi. In addition, the demand for smart products with 
the changing urbanism understanding of the lighting products and the burden of energy costs led our companies to new 
initiatives in this regard. Oliptek brand continues as a solution partner to Digital Engineering companies with many years of 
experience in the sector. We talked about their work with Oliptek Managing Partner Özcan KARS.

Özcan Bey kimdir, aydınlatma sektörüne başlayış hikâyeniz, 
sektörde geldiğiniz nokta, tecrübeleriniz ve Oliptek ekip 
pozisyonunuz nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz?
Ben lisansımı Ekonomi alanında, yüksek lisansımı ise Denetim 
alanında tamamladım. Diğer otaklarım Musa Karslıoğlu elektronik, 
Engin Belen ise bilgisayar mühendisidir.

Dijital Mühendislik 2008 yılında elektronik mühendisliği ile bilgisayar 
mühendisliğinin bileşimi olarak faaliyetine başladı. Şirket yönetimini 
de benim üstlenmem ile şirketimiz tüm stratejik alanlarını kendi 
ortakları ile yöneten bir konuma geldi. Şöyle ki Musa Bey kendi mesleği 
olan elektronik Ar-Ge ve üretimin sorumluğunu, Engin Bey yine kendi 
mesleği olan yazılım bölümünün ve yazılım Ar-Ge sorumluluğunu 
üstlendi. Zaten benim de mesleğim ekonomi ve yönetim olduğu için 

 Oliptek Managing Partner Özcan KARS

Oliptek yönetici ortağı Özcan KARS
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world, Oliptek focused specifically on smart solutions for the value 
added products that this sector needs most.

Who is your target in the value you add to the lighting industry 
with your products and how do you provide this value?
The lighting industry has experienced a change in the transition 
from convention lighting products to LED lighting products. This 
manifested itself both in the output of light and in the form and 
aesthetics of the product. In the past, it was posible to manufacture 
with only a mold for 20-30 years. Now, special products are made 
for every place, every geography, every project. And that’s not 
enough anymore. In the next step, people want to control lighting 
in the digitized world as well. We produce products for lighting 
manufacturers to manage lighting elements. Lighting manufacturers 
integrate our OLIPTEK branded products into their own products 
and turn them into value added products.

Our second method; If the company’s product is ready and it wants to 
add an automation system to this product, we give kits to be placed 
directly on the product, if there is room in the customer’s product. 
We provide kits that can be used on the product or inside the pole 
if there is no room in the product. Thus, they are directly involved in 
the smart system. As it is known, products with nema socket have 
started to become widespread. Nema socket eliminates the need to 
work with another company for automation. Accordingly, the lighting 
company produces its own product or works with the automation 
company. At this point, both companies (lighting and automation) 
can work together, produce separately and make independent sales. 

ben de şirketin yönetimini ve finansın sorumluğunu aldım. Böylece 
şirketimiz sağlam bir iş bölümü ile kurulmuş oldu.

Şirketimiz kuruluşundan bugüne elektronik ve bilgisayar yazılımlarını 
kullanarak çeşitli donanımlar üreten bir mühendislik firması oldu. 
Tüm yazılım ve donanımlarını kendi Ar-Ge ekibi ile üreten Dijital 
Mühendislik yerli  LED ekranlar, merkezi kontrollü enformasyon 
ekranları, sayaç sistemleri, yarışma programları altyapısı olan 
yazılım ve donanımların anahtar teslim ürün ve hizmetleri, otopark 
yönlendirme (dolu-boş) sistemleri,  reklam sektörünün altyapısı için 
elektronik endüstriyel ürünler ve yazılımlar üreterek geldi. Özellikle 
2017 yılından itibaren belli alanlarda odaklanmak için çalışma 
alanlarımızı daraltarak ürün ve hizmetlerimiz iki ana başlığa toplayıp 
OLIPTEK markasını oluşturduk. Bunların ilki son yıllarda çok popüler 
olan medya fasat aydınlatma sistemleri, ikincisi ise akıllı kablolu yada 
kablosuz otomasyon sistemler.

Oliptek aydınlatma sektörünün gelişmesi ve dünyaya açılması ile 
bu sektörün en büyük ihtiyacı olan katma değerli ürünler için akıllı 
çözümlere özellikle odaklandı. 

Aydınlatma sektörüne ürünlerinizle kattığınız değerde hedefiniz 
kimlerdir ve bu değeri nasıl sağlıyorsunuz?
Konvansiyol aydınlatma ürünlerinden LED aydınlatma ürünlerine 
geçişte aydınlatma sektörü bir değişim yaşadı. Bu, hem ışığın çıkışında 
hem de ürünün şeklinde ve estetiğinde kendini gösterdi. Eskiden bir 
kalıpla 20-30 yıl üretim yapılabilirdi. Artık her mekâna her coğrafyaya 
her projeye özel ürünler yapılıyor. Bu da yeterli değil artık. Bir 
sonraki adımda insanlar dijitalleşen dünyada aydınlatmayı da kontrol 
etmek istiyor. Biz aydınlatma üreticilerine aydınlatma elemanlarını 
yönetecek ürünler üretiyoruz. Aydınlatma üreticileri kendi ürünlerine 
bizim OLIPTEK MARKALI ürünlerimizi entegre ederek katma değerli 
ürün haline getiriyor. 

Burada iki şekilde çalışıyoruz. Birincisi ürün geliştirme sürecinde yer 
alıyoruz. Örneğin; sokak lambalarını üreten aydınlatma üreticileri 
ürünlerini bizim otomasyon ve akıllı sistemlerimizle geliştirerek 
bizimle üretiyorlar.

İkinci yöntemimiz; firmanın ürünü hazır olup bu ürününe bir 
otomasyon sistemi eklemek istemesi durumunda bizler eğer 
müşterinin ürününde yer varsa doğrudan ürüne yerleştirilecek kitler 
veriyoruz. Üründe yer yoksa da üzerinde veya direğin içerisinde 
kullanılabilecek kitler veriyoruz. Böylece doğrudan akıllı sisteme 
dâhil oluyorlar. Bilindiği üzere nema soketli ürünler yaygınlaşmaya 
başladı. Nema soket ile otomasyon için başka bir firmayla çalışmak 

WE WORK HERE IN TWO WAYS. FIRST, WE ARE 
INVOLVED IN THE PRODUCT DEVELOPMENT 

PROCESS. FOR EXAMPLE, LIGHTING 
MANUFACTURERS WHO PRODUCE STREET 

LIGHTS DEVELOP THEIR PRODUCTS WITH OUR 
AUTOMATION AND INTELLIGENT SYSTEMS AND 

PRODUCE THEM WITH US.
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The customer can purchase these products separately and combine 
them on the product.

What are the factors that distinguish Oliptek from its precedents 
when we compare them with their precedents?
If we set off from smart city lighting, it is primarily uninterrupted 
communication, which is the indispensable feature of wireless 
products. Our wireless products work both very steadily and 
communicate from a distance well above conventional distances. 
With our bidirectional communication feature, our products can 
be tracked instantly online. Thanks to the fact that the product 
information exchange is instant bidirectional, you can be instantly 
aware of both malfunctions and other behaviors of your products 
in the field. In addition, due to the very small size of our smart city 
lighting products, they can be easily mounted on every luminaire. 
Again, these products have an automation system that can adapt 
to any type of luminaire. Our products can control products with 
DALI, 0-10 V and PWM, as well as control the armatures that do 
not have DIMM feature with the role. Our smart city lighting control 
products can measure the consumption of the luminaire, adjust the 
brightness of the light (DIMM), turn on-off, and report a malfunction. 
They can also measure the mains voltage and report the fluctuations 
in the mains to the user. Since the system is considered modular, 
various sensors can be added in the same area, and the structure 
can be expanded with various different products. Nominately, while 

zorunluluğu ortadan kalkıyor. Buna göre aydınlatma firması ister kendi 
ürünü üretir satar isterse otomasyon firmasıyla çalışır. Bu noktada 
her iki firma (aydınlatma ve otomasyon) birlikte de çalışabilir, ayrı ayrı 
üretim yapıp bağımsız satış da yapabilirler. Müşteri bu ürünleri isterse 
ayrı ayrı alıp kendisi ürün üzerinde birleştirebilir. 

Diğer bir konu ise gerek iç meken gerekse dış mekan ürünler için 
DMX uç birim ve DMX Master kontroller üretiyoruz. Üreticiler DMX 
çözümlerimizi ister ürün ile üretiyor isterlerse de bitmiş ürünlerine 
entegre edebiliyorlar. 

Emsalleriyle karşılaştırdığımızda OLIPTEK’i onlardan ayrıştıran 
unsurlar nelerdir?
Akıllı şehir aydınlatmalarından yola çıkarsak öncelikle kablosuz 
ürünlerin olmazsa olmaz özelliği olan kesintisiz iletişimdir. Bizim 
kablosuz ürünler hem çok kararlı çalışmakta hem de alışılmış 
mesafelerin çok üzerinde bir mesafeden haberleşmektedirler. 
Çift yönlü haberleşme özelliğimiz ile ürünlerimiz anlık online 
takip edilebilmektedir. Ürün bilgi alışverişi anlık çift yönlü olması 
sayesinde sahadaki ürünleriniz gerek arıza durumlarından gerekse 
diğer davranışlarından anında haberdar olabiliyorsunuz. Ayrıca 
akıllı şehir aydınlatma ürünlerimizin çok küçük olması sayesinde 
her armatüre her direğe rahatlıkla montaj edilebilmektedirler. Yine 
bu ürünlerimiz her tip armatüre uyum sağlayabilecek otomasyon 
sistemine sahiptirler. Ürünlerimiz DALI, 0-10 V ve PWM ile ürünleri 
kontrol edebildiği gibi DIMM özelliği olmayan armatürleri de role ile 
aç-kapa şeklinde kontrol edebilmektedirler. Akıllı şehir aydınlatma 
kontrol ürünlerimiz armatürün tüketimleri ölçebilir, ışığın parlaklığını 
ayarlayabilir (DIMM), aç-kapa yapabilir, arıza bildirimi yapabilirler. 
Aynı zamanda şebeke voltajını ölçüp şebekelerdeki dalgalanmaları 
kullanıcıya rapor edebilirler. Yine sistem modüler düşünüldüğü için 
aynı alan çeşitli sensörler eklenebilir, çeşitli farklı ürünler ile yapı 
genişletilebilir.  Şöyle ki; bir alanın ışığını kontrol ederken bu sahaya 
temiz hava sensörleri, meteorolojik sensörler, ısı sensörler, hareket 
veya varlık sensörleri, kuru kontaklar, tüketim ölçüm uç birileri gibi 
birçok ürünlerimiz de sisteme ekleyerek aynı sistem üzerinden 
kontrol etmek mümkün hale geliyor. Yani bir parkın ışıklarını kontrol 
ederken oradaki ısıyı ölçebilir, hava kalitesine bakabilirsiniz. Bu 
sistemin kurulumu ile hem müşteri tarafında ciddi tasarruf sağlanıyor 
hem de bakımla ilgili çok ciddi maliyetlerin önüne geçilmiş oluyor.
 
Üreticilerle çalışma sisteminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Oliptek zaten aydınlatma ürünleri üretmiyor, kontrol ürünleri 
üretiyor. Yani buradaki temel amaç üreticilere otomasyon üretmektir. 
Biz ürünün ilk Ar-Ge aşamasında birlikte çalışıp ürünü beraber 
geliştirebildiğimiz gibi  bitmiş ürüne otomasyon ürünleri sağlama 

ANOTHER ISSUE IS THAT WE PRODUCE 
DMX TERMINAL UNITS AND DMX 
MASTER CONTROLS FOR BOTH 
INDOOR AND OUTDOOR PRODUCTS. 
MANUFACTURERS CAN EITHER 
MANUFACTURE OUR DMX SOLUTIONS 
WITH THE PRODUCT OR INTEGRATE IT 
INTO THEIR FINISHED PRODUCTS.
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controlling the light of an area, 
it is possible to control this 
field over the same system by 
adding many products such as 
clean air sensors, meteorological 
sensors, temperature sensors, 
motion or presence sensors, 
dry contacts, consumption 
measurement terminals to the 
system. So while checking the 
lights of a park, you can measure 
the temperature there and 
look at the air quality. With the 
installation of this system, both 
serious savings are provided to 
the customer and serious costs 
related to maintenance are prevented.

Can you tell us about your system working with manufacturers?
Oliptek is not producing lighting products, it is producing control 
products. So the main goal here is to produce automation for 
manufacturers. We can work together in the first R & D phase of 
the product and develop the product together as well as provide 
automation products to the finished product. Thus, lighting 
manufacturers develop products in the field they are experts in, 
and we produce products in the field we are experts in, namely 
automation.

What kind of team does Oliptek have in its background?
As I mentioned at the beginning of our speech, we company partners, 
each of us manage the areas in which we are experts. I can describe 
the product development side in three main headings. These are 
computer engineering, electronic engineering and industrial design. 
This core development team works together on both the R&D, 
production and design sides. This team includes electrical engineers, 
electronic engineers, industrial designers, graphic designers, 
mechanical engineers and technicians. Our production staff also 
consists of highly qualified and experienced personnels. Some 
companies is strong on the electronic side and some of companies 
are strong on the software side. We think we are strong on both 
these issues. We also think that industrial design is very important. 
Thanks to our engineers working in this field, we get very positive 
feedbacks from the field experience of our products. Our products 
are very popular both in terms of visuality and functionality.

How do you transform the existing lamps?

şeklinde de çalışabiliyoruz. Böylelikle aydınlatma üreticileri uzman 
oldukları alanda ürün geliştiriyorlar biz de uzman olduğumuz alanda 
yani otomasyon tarafında ürün üretmiş oluyoruz. 

OLIPTEK’in arka planında nasıl bir ekip var?
Konuşmamızın başında da belirttiğim gibi biz şirket ortakları her 
birimiz kendi uzman olduğumuz alanları yönetiyoruz. Ürün geliştirme 
tarafını üç ana başlıkta tarif edebilirim. Bunlar bilgisayar mühendisliği, 
elektronik mühendisliği ve endüstriyel tasarımdır. Bu temel geliştirme 
ekibi gerek Ar-Ge gerek üretim gerekse tasarım tarafında birlikte 
çalışıyorlar. Bu ekibin içinde elektrik mühendisleri, elektronik 
mühendisleri, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar, makine 
mühendisleri ve teknikerler ile teknisyenler bulunuyor. Üretim 
kadromuz da çok uzman ve tecrübeli arkadaşlardan oluşmaktadır.  
Bazı firmaların yazılım tarafı bazı firmaların elektronik tarafı güçlüdür. 
Biz bu iki konuda da güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bunlarla 
beraber endüstriyel tasarımın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu alanda çalışan mühendislerimiz sayesinde ürünlerimizin saha 
deneyimlerinden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ürünlerimiz gerek 
görsellik gerekse işlevsellik noktasında çok beğeniliyorlar.

Mevcut lambalarda dönüşümü nasıl sağlıyorsunuz?
Mevcut dönüşüm için şu anda iki tip üzerinden değerlendirecek 
olursak konvansiyonel lambalar ve led lambalar var. Led dönüşümü 
çok önemli bir konu olmakla beraber her zaman çok hızlı dönüşüm 
olmayabiliyor. Dönüşüm olmasa bile bu halojen, metal halide, akkor 
lamba, florasan lamba gibi ürünleri de yöneterek ciddi enerji tasarrufu 
sağladığımız gibi envanter takibi ve arıza takibi yaparak da işletme 

 Oliptek Managing Partner Özcan KARS
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Considering the two types currently available for the current 
conversion, there are conventional lamps and led lamps. Led 
conversion is a very important issue, but not always fast conversion. 
Even if there is no conversion, we can reduce the operating costs by 
managing products such as halogen, metal halide, incandescent lamp, 
fluorescent lamp, as well as inventory tracking and failure tracking. 
Failure tracking of lamps without DIMM feature can be performed as 
well as opening and closing depending on the scenario.

In LEDs, we can divide the DIMMs into non-DIMMs. Non-DIMM 
LED lamps can be managed as conventional lamps, as I have just 
described. It is possible to manage DIMM LEDs directly with our 
products. Products can be DALI, 0-10 or PWM.
It can also manage not only lighting products but also other products 
in the field. Air conditioners, presence sensors, air sensors, dry 
contact, shutters, barrier etc. we can integrate other products into 
our system and manage them from a single system.

What benefits can the lighting manufacturers achieve in 
cooperation with OLIPTEK?
The most important gain of our manufacturers here will be to make a 
difference to their products. Standard products will become smarter 
with the integration of our products. You know, energy saving 
is a very focused issue in our country in recent years. The entire 
public is being directed in this direction. The private sector, on the 
other hand, has to take care of savings because energy costs and 
maintenance costs are already high. At this point, Oliptek products 
provide differentiation of lighting products to increase sales and 
customer satisfaction.

Can you tell us about the contribution of OLIPTEK products to the 
point of saving?
We witness serious initiatives in terms of savings. Since our energy 
costs are imported, we can prevent these losses with savings. For 
example, National parks. These parks should be illuminated, irrigated 
and managed at night. Strong lighting is needed during the event 
periods. There is no need for high light at other times. Such places 
need to be managed. Because high energy expenditure would not be 
correct. It needs to be adjusted to daylight, event schedules, security 
needs. We have seen and reported 58% energy savings thanks to 
the management of the lighting. The smart City Lighting products 
we have installed for the Istanbul Metropolitan Municipality have 
managed to save 58% energy by managing the light and other objects 
here, as well as operating costs. Besides, with the whole system 
paying off in a year, we wrote the next year as plus money to the 
house and secured the installation systems. Thanks to the system, 

maliyetlerini düşürebiliriz. DIMM özelliği olmayan lambaların arıza 
takibi yapılabildiği gibi senaryoya bağlı açma kapamaları da Oliptek 
ürünler ile yapılabilmektedir.

LED’lerde ise DIMM edilebilir olanlar ile DIMM edilebilir olmayanlar 
diye ikiye ayırabiliriz. DIMM edilemeyen LED lambalar az önce 
açıkladığım gibi konvansiyonel lambalar gibi yönetilebilir. DIMM 
edilebilir ledler ise doğrudan bizim ürünler ile yönetmek mümkün. 
Ürünler DALI, 0-10 veya PWM özellikte olabilirler. 

Aynı zamanda sadece aydınlatma ürünlerini değil de sahadaki diğer 
ürünler de yönetebilir. Klimalar, varlık sensörler, hava sensörler, kuru 
kontak, kepenk, bariyer vb. diğer ürünleri de sistemimize entegre 
edip onları da tek sistemden yönetebiliyoruz.

Aydınlatma ürünü üreticileri OLIPTEK ile iş birliğine giderse ne gibi 
kazanımlar elde edebilir?
Üreticilerimizin buradaki en önemli kazancı ürünlerine farklılık 
yaratmaları olacaktır. Standart ürünler bizim ürünlerin entegre 
edilmesi ile akıllı hale gelecektir. Biliyorsunuz enerji tasarrufu 
ülkemizde son yıllarda üzerinde çok durulan bir konu. Tüm kamu bu 
yöne yönlendiriliyor. Özel sektör ise zaten enerji maliyetleri ve bakım 
maliyetleri yüksek olduğu için tasarrufa mecburen özen göstermesi 
gerekiyor. Bu noktada Oliptek ürünleri aydınlatma ürünlerinin 
farklılaşmasını sağlayarak satışın ve müşteri memnuniyetinin 
artmasını sağlamaktadır.

OLIPTEK ürünlerinin tasarruf noktasındaki katkılarından 
bahsedebilir misiniz?
Tasarruf anlamında ciddi girişimlere şahit oluyoruz. Enerji 
maliyetlerimiz ithal olduğu için tasarruf ile bu kayıpların önüne 
geçebiliriz. Mesela Millet parklarını ele alalım. Bu parkların geceleyin 
aydınlatılması, sulanması, yönetilmesi lazım. Etkinlik dönemlerinde 
güçlü aydınlatmalara ihtiyaç var. Bunun dışındaki zamanlarda 
yüksek ışığa ihtiyaç yok. Böyle yerlerin yönetilmesi gerekiyor. Çünkü 

http://www.begusa.com.tr
https://www.oliptek.com
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your comfort and the life of the products increase, and you also 
significantly save maintenance costs. In addition to this, we measure 
the consumption of all lamps of the park, make notifications if there 
is a malfunction, we see the energy in the city network, we keep 
data backwards, we can turn the energy on and off when needed. 
We also measure weather conditions and air pollution in the parking 
area, we report the unauthorized interventions to the board of the 
park, we can turn all the energy of the park on and off remotely. We 
can integrate all of these into the skada system, which is the top 
software of the users, and we enable the maintenance personnel to 
perform remote control without leaving their desks. These are just 
part of a wide spectrum. We can provide an environment for these 
studies to be more diversified with smart city automation systems.

You said that there are projects that you have realized not only at 
home but also abroad. Could you briefly tell us about these projects?
Our projects that we have implemented in various European 
countries since 2012 were followed by the implementation of our 
project in the U. S. A Florida in 2015.  Later in 2018, we performed 
our project in Los Angeles. Our media facade system, which we 
first produced as meshled screen in 2011, was ported to the North 
African region in 2017 along with our projects in Morocco and 
Algeria. Following our reference projects in North Africa, we carried 
out projects in Europe using our mesh pixel products.

What would you like to say about smart building systems?
We have narrowed down our field of study as Digital Engineering 
and have specialized in two main subjects as OLIPTEK. The first 
is intelligent automation systems and the other is media facade 
systems. By media facade systems, we mean light animation 

sürekli yüksek enerji harcaması doğru olmaz. Gün ışığına, etkinlik 
programlarına, güvenlik ihtiyacına göre ayarlanması gerekiyor. 
Biz aydınlatmanın yönetimi sayesinde %58 enerji tasarrufunu 
yaşayarak gördük ve raporladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
için kurduğumuz akıllı Şehir Aydınlatma ürünleri buradaki ışığın ve 
diğer nesnelerin yönetilmesi ile % 58 enerji tasarrufu yaptığı gibi 
işletme maliyetlerinden de ciddi tasarruf ettirdik. Hem de bir yılda 
tüm sistemin kendini amorti etmesiyle gelecek yılları da haneye artı 
para olarak yazıp kurulum sistemlerini güvence altına aldık. Sistem 
sayesinde konforunuz ve ürünlerin ömrü artıyor, aynı zamanda 
bakım masraflarından da ciddi anlamda tasarruf ediyorsunuz. Bunun 
yanında parkın tüm lambaların tüketimlerini ölçüyoruz, arıza varsa 
bildirimlerini yapıyoruz, şehir şebekesindeki enerjiyi görüyoruz, 
geriye doğru datalar tutuyoruz, ihtiyaç olduğu durumlarda enerjiyi 
açıp kapatabiliyoruz. Yine park alanında hava durumlarını, hava 
kirliliğini ölçüyoruz, parkın panosuna izinsiz müdahaleleri ekiplere 
bildiriyoruz, parkın tüm enerjisini uzaktan açıp kapatabiliyoruz. Bütün 
bunları da kullanıcıların üst yazılımı olan skada sistemine entegre 
edebiliyoruz ve bakım tarafındaki personele masalarından kalkmadan 
uzaktan kontrol yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu anlattıklarımız 
geniş bir yelpazenin yalnızca bir parçası. Biz akıllı şehir otomasyon 
sistemleriyle bu çalışmaların çok daha çeşitlendirebilmesine ortam 
sağlayabiliyoruz.  
Sadece yurtiçi değil yurtdışında da gerçekleştirdiğiniz projeler 
olduğunu söylemiştiniz. Kısaca bu projelerinizden bahseder misiniz? 
2012 yılından itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinde uyguladığımız 
projelerimizi 2015 yılında U.S.A Florida’daki projemizin uygulaması 
takip etti.  Daha sonra 2018’de Los Angeles’daki projemizi 
gerçekleştirdik. İlk olarak 2011’de meshled ekran olarak ürettiğimiz 
medya fasat sistemimiz 2017 yılında Fas ve Cezayir’deki projelerimizle 
birlikte Kuzey Afrika Bölgesi’ne taşıdık. Kuzey Afrika’daki referans 
projelerimizi takiben Avrupa’da mesh pixel ürünlerimizi kullanarak 
projeler gerçekleştirdik.

Akıllı bina sistemleri konusunda neler söylemek istersiniz?
Biz Dijital Mühendislik olarak çalışma alanımızı daralttık ve 
OLIPTEK olarak iki ana konuda uzmanlaştık. Birincisi akıllı 
otomasyon sistemleri, diğeri de medya fasat sistemleri. Medya 
fasat sistemlerinden kastımız yeni nesil binalardaki ışık animasyon 
teknolojisidir. Burada da iki şekilde ürünlerimiz var: Birincisi; ışık 
sistemlerinin kontrolcüsünü üretiyoruz, aynı zamanda bu sistemlerin 
(medya fasat sistemlerinin) ürünlerini üretiyoruz. Burada birkaç çeşit 
ürünümüz var. LEDBAR, binaları çizgisel olarak renkli veya tek renk 
olarak kontrollerini yapıyoruz. İkinci olarak, bunları bir araya getirerek 
ekranlar oluşturuyoruz. MESHBAR, bina yüzeylerine iki bina 
arasına veya iki direk arasına özel olarak ürettiğimiz meshled ekran 
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ürünümüz olup dünyadaki en büyük örneklerinden birini biz yaptık. 
Full RGB olarak ürettiğimiz DMX kontrollü bu ürünümüz cephelerde 
sınırsız animasyon seçeneği sunuyor. Ürün IP67 dış mekan seçeneği 
ile de üretilebildiği için tüm sahalarda güvenle kullanılabilmektedir.
MESHBAR ürünümüzün Dünyada farklı şekilleri var ancak bizim 
ürettiğimiz bu yapıyla tek sistemdir. Ürünleri üstten özel kablo ve 
soketlerle besliyoruz. Binaları mimari yapıya göre ekrana çeviriyoruz. 
Gündüz hiçbir şekilde bir görüntü olmadan gece animasyon sayesinde 
ekran görüntüsü sergiliyoruz. Ürünler ince ve özel üretim olduğu 
için mimari yapıyı bozmuyor.  Burada profesyonel olarak aydınlatma 
tasarımı yapan tasarımcılarla görüşüyoruz. Ön satış ve pazarlama 
aşamasında animasyonları çalışıyoruz. Müşteriye gönderiyoruz, 
müşteri beğendikten sonra satış sözleşmeleri yapıp ürünü üretiyoruz. 
Daha sonra montajı yapıp animasyonları hazırlayıp müşteriye teslim 
ediyoruz. Dolayısıyla baştan sona kadar bütün aşamalar kendi 
bünyemizde takip ediliyor. 

Diğer yandan akıllı binalar için Oliptek ürünleri gerek merkezi 
yönetimde gerekse uç birimlerde güvenle kullanılabilmektedir. 
Kablosuz iletişim seçeneği ve genişleyen yapısı akıllı binalar 
için iyi alternatifler oluşturmaktadır.

Son olarak söyleşi içerinde değinmediğimiz ve eklemek istediğiniz 
düşünceleriniz varsa öğrenebilir miyiz?
 Kısaca toparlamak gerekirse, biz OLIPTEK olarak Ar-Ge ve teknoloji 
üreten bir şirketiz. Üreticilerin ürünlerini katma değerli hale getiren 
akıllı nesneler üretiyoruz. Ayrıca son olarak söyleşi içerisinde az 
değindiğim DMX ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. DMX ürün 
grubu medya cephe sistemlerinde kullanılan ürün grubumuzdur. 
Medya cephe sistemleri için DMX Master Controller ürünleri 
ürettiğimiz gibi DMX repeater, DMX decoder gibi uç brimler de 
üretiyoruz. Dünya standartlarında üretilen bu ürün grubumuz bu 
alandaki dışa bağımlılığı azaltacağı gibi ciddi ihracat potansiyeli de 
taşımaktadır. 

technology in the next generation of buildings. We also have two 
kinds of products here: first, we produce the controller of light 
systems, but also we produce the products of these systems (media 
facade systems). We have several kinds of products here. LEDBAR, 
we control buildings as linearly colored or monochrome. Second, 
we put them together to create screens. MESHBAR is our meshled 
display product that we produce specially for building surfaces 
between two buildings or between two pillars, and we have made 
one of the largest examples in the world. This DMX controlled 
product, which we produce as Full RGB, offers unlimited animation 
options on the facades. Since the product can be produced with 
IP67 outdoor option, it can be used safely in all fields.

Our MESHBAR product has different forms in the world, but it is 
the only system with this structure we produce. We supply the 
products with special cables and sockets from the top. We turn the 
buildings on the screen according to the architectural structure. We 
display screenshots thanks to animation at night without any image 
during the day. Since the products are thin and special, they do not 
spoil the architectural structure. Here we meet with designers who 
professionally design lighting. We are working on animations during 
the pre-sales and marketing phase. We send it to the customer, 
after the customer likes it, we make sales contracts and produce the 
product. Then we assemble and prepare the animations and deliver 
them to the customer. Therefore, all stages from the beginning to 
the end are followed in our own structure.

On the other hand, Oliptek products can be used safely both 
in central management and in terminals for smart buildings. 
Wireless communication option and expanding structure are 
good alternatives for smart buildings.

Finally, can we find out if you have any thoughts that we haven’t 
mentioned in the interview and want to add?
To sum up briefly, we, as OLIPTEK, are a company that produces 
R&D and technology. We produce smart objects that make 
manufacturers’ products value added. In addition, I would like to 
talk about our DMX products that I mentioned a little bit in the 
interview. DMX product group is our product group used in media 
facade systems. We produce DMX Master Controller products for 
media façade systems, as well as end units such as DMX repeater 
and DMX decoder. This product group, which is produced at world 
standards, will reduce foreign dependency in this field and also has 
a serious export potential.


