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Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Kaç kişilik bir ekibe ve 
Makine Parkuruna sahipsiniz?
Merhaba. 2018 yılında kurduğumuz Tulpar Teknolojik Hizmetler 
San. Tic. Ltd. Şti olarak bulunduğumuz elektronik sektöründeki 
yenilikleri ve gelişmeleri her an takip ederek, en yeni ve 
gelişmiş teknolojileri müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
onlara sunuyor ve kesintisiz hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ülkemizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en 
uygun çözümleri bularak, hızlı ve kaliteli hizmet ile müşterilerimizi 
bir araya getiriyoruz. 2’si mühendis olmak üzere toplamda 11 
kişilik bir personel kadromuz bulunmaktadır. Şirketimiz pcb 
tasarım hizmeti ile birlikte  pcb, stencil, komponent,tedarik ve 
2 adet SMD dizgi hattında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir.

• Üretim gerçekleştirdiğiniz sektörler nelerdir?
Aydınlatma sektörü başta olmak üzere üretimini 
gerçekleştirdiğimiz diğer sektörler savunma sanayi, ev 

In this issue, we talked about the sector and the activities of the company with Onur Boyar, Founding Partner 
of TULPAR TECHNOLOGY, which was established in 2018 and provides PCB production design services to the 
Lighting industry.

Bu sayımızda 2018 yılında kurulan ve Aydınlatma sektörüne 
PCB Üretim tasarım hizmeti sağlayan TULPAR TEKNOLOJİ 
Kurucu Ortağı Onur Boyar ile sektörü ve firma faaliyetlerini 
konuştuk.

MANUFACTURING ELECTRONIC CARDS 
REQUIRES SPECIALIZATION

First, can we get to know your company? How many people 
and machinery do you have?
As Tulpar Technological Services Co. Ltd. company, which we 
established in 2018, we always follow the innovations and 
developments in the electronics sector we are in, offer them 
the latest and advanced technologies in line with the needs of 
our customers and continue our work with an understanding 
of uninterrupted service. By finding the most suitable solutions 
for the needs of our country and our customers, we bring our 
customers together with fast and quality service. We have a 
staff of 11 people in total, 2 of which are engineers. 
Our company meets the needs of our customers in PCB, 
stencil, component, supply and 2 SMD assembly lines 
together with PCB design service.

What are the sectors you produce in?
Other sectors we produce, especially the lighting sector, can 
be listed as defense industry, home automation systems, 
automotive, elevators, industrial electronics.

What kind of business and production model do you have 
for the lighting industry?
The main requirement in the lighting industry is the fast 
production demands of our customers. Considering this, we 
have a separate assembly line for lighting products. In this 
line, assembly of PCBs up to 1500mm can be made.

What are the issues to be considered in the PCB 
procurement process?
We have 20 years of experience in PCB production. We 
provide technical support services to our customers from the 
design stage.

You also have a design team. Can you explain the design 
parameters of the projects?
The main points to be considered while creating PCB design 
are as follows:

Bayram DİLMAÇ, 
Founding Partner of  TULPAR TECHNOLOGY,
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otomasyon sistemleri, 
otomotiv, asansör, 
endüstriyel elektronik olarak 
sıralayabiliriz.

•Aydınlatma sektörüne 
yönelik nasıl bir iş ve üretim 
modeliniz var?
Aydınlatma sektöründe ön 
plana çıkan başlıca ihtiyaç 
müşterilerimizin hızlı üretim 
talepleridir. Bunu göz önünde 
bulundurarak aydınlatma 
ürünleri için ayrı bir dizgi 
hattımız bulunmaktadır. 
Bu hattımızda 1500mm’ye 
kadar PCB’lerin dizgi üretimi 
yapılabilmektedir.  

•Pcb tedarik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir?
Pcb üretimi konusunda 20 yıllık bir tecrübemiz bulunmaktadır. 
Tasarım aşamasından itibaren müşterilerimize teknik destek 
hizmeti sunmaktayız. 

Ayrıca bir tasarım ekibiniz var. Projelerin tasarım parametrelerini 
anlatabilir misiniz?
•PCB tasarımı oluşturulurken dikkat edilen başlıca noktalar 
şunlardır:
•Komponent ve yolların genel olarak doğru yerleşimi,
•Analog ve dijital devrelerin birbirinden mümkün olabildiğince 
ayrı tutulması
•Akım taşıma kapasitelerine göre yol kalınlıklarının ve ground 
dağılımının doğru yapılması
•Elektromanyetik gürültülerin engellenmesine
•Elektrik çarpma riskini ortadan kaldırılması
•Kullanılacak komponentlerin güncel ve ekonomik olması

•Smd dizgi üretiminizden bahseder misiniz?
•2 adet SMD dizgi hattımız bulunmaktadır. Firmamız 201, 402, 
603, 805, 1206, 1210 ve TQFP240 arası tüm komponentlerle 
ve tüm led çeşitleriyle her türlü elektronik devre kartının 
SMD dizgi üretimini hızlı ve ekonomik olarak yapabilme 
kabiliyetine sahiptir. Saatte 25.000 chip smd dizgi kapasitemiz 
bulunmaktadır. 

• Generally correct placement of components and paths,
Keeping analog and digital circuits as separate as possible 
from each other
• Correct road thickness and ground distribution according to 
current carrying capacities
• Prevention of electromagnetic noise
• Eliminating the risk of electric shock
• The components to be used are up-to-date and economical
• Can you tell us about your SMD string production?
• We have 2 SMD assembly lines. Our company can produce 
SMD assemblies of all kinds of electronic circuit boards 
quickly and economically with all components between 201, 
402, 603, 805, 1206, 1210 and TQFP240 and all types of 
LEDs. We have 25.000 chip SMD assembly capacity per hour.

Onur Boyar, Founding Partner of  TULPAR TECHNOLOGY,





• Can you compare local 
lighting products with Far 
Eastern lighting products?
Our country has come a long 
way in this regard. The general 
culture of the companies in 
the lighting sector has been 
formed by following the 

technology closely and acting very quickly. Unfortunately, 
poor quality and inefficient Far Eastern products that enter 
the lighting industry are still acceptable in the eyes of 
consumers. Domestic and manufacturer lighting companies 
spend a lot of time in their production to produce higher 
quality products from the Far East and at the same time to 
prepare more economical products. In this regard, we believe 
that more measurements should be taken towards imported 
lighting products.

• What is your vision and goals?
We actively carry out continuous improvement activities 
to respond quickly to changing customer expectations. We 
aim to serve as a company that contributes positively to the 
responsible sector by providing quality and minimum cost 
service, using our resources in the most effective and efficient 
way, maximizing our performance and competitive power. 

The positive customer satisfaction we receive while continuing 
our work motivates us. In this direction, we want to follow 
the technology very closely and continue to produce with the 
latest technology machines in our SMD production line. 
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•Yerli aydınlatma ürünleri 
ile Uzakdoğu aydınlatma 
ürünlerini kıyaslamasını 
yapabilir misiniz?
Ülkemiz bu konuda kesinlikle 
önemli bir mesafe kat etmiştir. 
Aydınlatma sektöründe yer 
alan firmaların teknolojiyi 
yakından takip ederek ve çok 
hızlı bir şekilde aksiyon almak 
gibi genel kültürü oluşmuş 
durumdadır. Maalesef 
aydınlatma sektörüne giriş 
yapan kalitesiz ve verimsiz 

Uzakdoğu ürünlerinin tüketici gözünde hala kabul görür 
olması söz konusudur. Yerli ve üretici aydınlatma firmaları 
üretimlerinde Uzakdoğu dan daha kaliteli üretim yapmaya ve 
aynı zamanda daha ekonomik ürün hazırlanmasına çok fazla 
mesai harcamaktadır. Bu konuda ithal aydınlatma ürünlerinin 
önüne biraz daha fazla set çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

•Vizyonunuz ve hedefleriniz nedir?
Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek 
için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürüyoruz. 
Kaliteli ve minimum maliyetli hizmet sunarak, kaynaklarımızı en 
etkin ve verimli şekilde kullanarak, performansımızı ve rekabet 
gücümüzü en yüksek düzeye çıkararak sorumluluk sahibi 
sektöre pozitif katkı sağlayan bir şirket olarak hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken aldığımız olumlu 
müşteri memnuniyetleri bizleri motive etmektedir. Bu doğrultuda 
teknolojiyi çok yakından takip ederek SMD üretim parkurumuzda 
son teknoloji makineler ile üretim yapmaya devam etmek istiyoruz. 
Tüm bu bahsettiğimiz doğrultuda ilerlemekte kararlıyız. 


