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Proje Tanıtımı

Fotosintez projesi ile gece yapıların dış cepheleri, devasa boyutlarda animasyon 

ve medya reklamcılığı ile mükemmelleşiyor.

Proje, binaların dış cephe üzerinde devasa boyutlarda reklam gösterimini 

içermektedir.

Teknoloji tabanlı patenti alınmış benzersiz olan bu proje, soğuk duvarları üç 

boyutlu dünyanın parlak bir parçası haline getirebiliyor. 

Bir duvarı tüm bina büyüklüğünde TV’ye çevirmek ve toplumu lehimize etkilemek 

mümkün olmaktadır.

Binaların dış cephe üzerinde devasa boyutlarda iyilik ve reklam mesajları 

gösterimini içeren proje, 2017 yılında Başakşehir Living-lab İnovasyon ve Teknoloji 

Merkezine seçilmiş olup teknolojik ve teknik çalışmalarını bu platform üzerinden 

yürütülmektedir.
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Tanıtıcı Görseller

Alışveriş merkezleri, hastaneler gibi karayolları  ve meydanlar üzerindeki tüm 
bina ve yapılarda kullanılabilir.
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Proje ile projeksiyon cihazları gösterim için duvara 0 derece kurularak, cihazların 

senkron şekilde çalışması sonucunda tüm bina cephelerinde ve duvarlarda

gösterim yapılmaktadır.

Projenin Sağladığı Faydalar; 

Fotosintez projesinde, projeksiyon cihazlarının önünde yansıtmayı engelleyecek 

hiçbir engel yoktur. 

Bu sebele proje, tüm duvar ve yüksek binaların dış cephelerinde kullanılabilecek 

olup alternatif olabilecek uygulamalara göre benzersizdir.

Büyük binaların dış cepheleri üzerinde, 20 x 24 metrelik  bir alanda gösterim 

yapılabilecektir. 

Ayrıca gösterimin uygulanmasında, bina dış cephesindeki yapıya ve mimari 

özelliğe zarar verilmemektedir.
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PROJEKSİYON CİHAZI 2

(Duvara paralel olarak 

yerleştirilmiş) 

PROJEKSİYON CİHAZI 1

(Duvara paralel olarak 

yerleştirilmiş) 

Bina Dış Cephe 

(20m x 24m vb. ebatlar) 
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Bu Güne Kadar 
Neler Yapıldı 

Fotosintez Medya Yansıtma Projesi, fikri olarak 2016 yılında hayata geçirildi.

Proje, 2017 yılında ‘Her alanı yayın haline getiren projeksiyon sistemi’ adıyla 

uygulamalı model olarak patent ile koruma altına alındı.

Proje, 2017 yılı sonu itibariyle, Başakşehir Living-lab İnovasyon ve Teknoloji 

Merkezine seçilmiş olup teknolojik ve teknik çalışmalarını bu platform üzerinden 

yürütmeye başladı. 

kullanılacak projeksiyon cihazları

gösterim maksatlı bir prototip ürün geliştirilmesi,

projede kullanılan özel yazılım

bilgisayarların projeye uygunluğu

binaların dış cephelerinde kullanılacak perde sistemleri

dış cephede kullanılacak projeksiyon cihazları

gerçek test ortamlarda test edilmesi ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması   

Epson Türkiye ana distribütör fırması (Tecpro) ileortak çalışmalarımızı 

tamamlayarak Başarşehir Living-lab de dış cephede büyük bir gösteri yapıldı. 

Satış için Türkiye’nin önde gelen reklam firmalarından ‘fikirevim‘ ve ‘citywalls’ ile 

projenin kullanımı konusunda ortak mutabakata varıldı.  

Diğer büyük reklam firmaları ile görüşmeler devam etmektedir. (Squaregrup vb.)



Yeni bir reklamcılık anlayışı

Dış cephe reklam gösterimlerinde, şehrin karanlık duvarlarına devasa boyutlarda 

ortak gösterim yaparak, insanların ilgisini çeken reklamlar ve iyilik gösterimleri

sunmak temel stratejimizdir.

Toplum üzerinde etkisi yüksek olan belirlenen gösteri alanlarında ve belirli 

takvim aralıklarında gösterim yapılacaktır.

Gösterim gece karanlığında 10 saat süre ile yayınlanacaktır.

Belirlenen alanlarda yapılacak reklam gösterimleri haftalık, aylık ve yıllık takvim 

aralıklarıyla yapılacaktır.

Ayrıca alternatif uygulamalar değerlendirildiğinde; 

Topluma vermek istediğiniz mesajı,

• ışıklı veya led billboard ile verebilir,

• reklamınız için küçük ebatlarda dış cephe led tv yaptırabilirsiniz

• hatta reklamınız için televizyona başvurabilirsiniz.

Hiçbiri bu proje kadar benzersiz, ilgi çeken ve etkin maliyetli olmayacaktır.
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Pazar Hakkında

Türkiye Reklamcılar Derneği Raporuna göre;

2017 yılında Türkiye’de açık hava medya yatırımlarının değeri 805 milyon TL dir. 



Fotosintez, 

• orta ve büyük ölçekli firmaların ürün satışı ve marka tanıtım süreçlerinde;

• kamu kuruluşlarında ise faaliyetlerinin tanıtımı süreçlerinde maliyeti uygun ve 

uzun süreli dış cephe reklam ve iyilik mesajları sunmaktadır. 

Tüm dış cephelerde uygulanabilir olması sebebiyle; ürünlerin pazarlanmasında, 

yapılan faaliyetlerin, marka ve değerlerin tanıtımında devasa boyutta gösterimle 

insanlar üzerinde çok etkili olacaktır.

Reklam Projeleri

Patenti tarafımıza ait proje ile, gece şehir duvarları ortak veya tek taraflı  reklam, 

animasyon ve tasarım gösterimine sunulacaktır.

Fotosintez gösterimleri değerlerinize; gece karanlığında sıradan bir arka plana 

göre benzersizlik ve şehir manzarasında ise çekicilik sağlar.

Binalarınız veya dış cepheleriniz için proje çalışmamızı yapalım, gece soğuk 

duvarlarınız renkli bir dünyaya dönüşsün.
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Sosyal Sorumluluk Projeleri

'Fotosintez ile iyilik gösterimleri yapılabilecek olması sebebiyle sosyal sorumluluk 

projelerinde yeni bir anlayış getirmektedir. 

Şehirlere güzellik katan gösterimler ile gece binalar canlı bir dünyaya dönüşecek 

ve topluma iyilik ve kültürel gösterimler sunmak mümkün olacaktır.

Fotosintez, insanlara iyilik hallerini ve gülümsemelerini sağlayacak gösterimleri 

mümkün kılmaktadır. 

Değerlerimizin, kültürümüzün ve yapılan faaliyetlerin anlatımı ve de topluma 

verilecek iyilik gösterimleri ile devlete saygı artacaktır. 

Bu sebeple  projeyi, devlet kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler, kurumlar ve 

üniversiteler kullanabilecektir.
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• Şehir duvarlarının ortak gösterime açılması

• Şehir duvarının tamamen özel tasarlanması

• Kullanımda olmayan dış cephelerin reklam gösterimine açılması
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info@fotosintez.net

+90 212 963 53 13

+90 533 658 90 21

Başakşehir Living Lab İnovasyon

ve Teknoloji Merkezi

Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No:5 

Başakşehir/İSTANBUL ,tel: + 90 212 777 86 93

İdari Ofis

Cumhuriyet Mah. 1993.Sk. Sağlam Rezidans No: 13   Beylikdüzü/İSTANBUL
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