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EEC ELECTRONICS Dış Ticaret Müdürü Boran SOYUYÜCE

“ACİL AYDINLATMADA STANDART İSTİYORUZ”

“WE WANT A STANDARD IN 
EMERGENCY LIGHTING”

We had an interview with Boran SOYUYÜCE who is 
Foreign Trade Manager of EEC ELECTRONICS about 
the importance of Emergency Lighting products before 
the Istanbul Light Fair. He started his words by saying 
“Our products come into play where buildings have no 
lighting and there is an increased risk of life safety” 

“Binaların aydınlatmasının olmadığı ve can güvenlik riskinin artığı yerde bizim ürünlerimiz devreye giriyor” diye 
sözlerine başlayan EEC ELECTRONICS Dış Ticaret Müdürü Boran SOYUYÜCE ile İstanbul Light 2019 fuarı 
öncesinde Acil Aydınlatma ürünlerinin önemi hakkında konuştuk…

-Firmanızı kısaca daha yakından tanıyabilir miyiz ?
-Elektronik cihazlar CE belgesine sahip acil aydınlatma ürünleri 
üretimi yapan bir firmadır. Yaklaşık 35 yıldır sektördeyiz ve şu anda 
tamamen acil aydınlatma ürünleri üretimi üzerine odaklanmış 
durumdayız. Firmamızın üretiminin %70’ini ihracat  olarak (özellikle 
Kuzey Avrupa, Batı Avrupa vb) gerçekleştirmekteyiz. Yurt içinde de 
ise kaliteli ürün isteyen prestijli projelerde olmaya çalışıyoruz.

-Ürünleriniz hakkındaki bilgileri biraz detaylandırabilir misiniz?
-Acil yönlendirme, acil aydınlatma ve acil durum kitleri üretiyoruz. 
Bu üç başlıkta ele aldığımız ürünlerimizin (hedef kitlemizi de dikkate 
alarak) kalitesine özellikle çok önem veriyoruz. Bunun yanında ürün 
gamımızı yenilemeye ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki 
bazı müşterilerimize kendi markalarımızla ODM ve OEM üretimi 
yapıyoruz. 

Could you briefly tell us about your company?
It is a company which produces emergency lighting products with CE 
certificate. We have been in the industry for almost 35 years and are 
now fully focused on the production of emergency lighting products. 
We export 70% of our production(Especially to North Europe and 
West Europe etc.). In our country, we try to be in prestigious projects 
that want quality products. 

Could you give us detailed information about your products?
We produce emergency guidance, emergency lighting and emergency 
kits. We give particular importance to the quality of our products, 
which we address in these three titles, by taking into consideration 
our target audience. In addition, we are trying to renew our product 
line and keep it alive. We produce ODM and OEM with our own 
brands for some of our customers abroad.

EEC ELECTRONICS branded DALI compliant Emergency Lighting 
products meet the following standards.
•EN 62386 (DALI System)
•EN 61347-2-7 (Driver for luminaire)
•EN 60598-2-22 (Luminaire)
•EN 61951 (Battery)
•EN 62384 (Photobiological Security)
As a company, our products are sold to the whole world comfortably 
with the documents and all tests.

Boran SOYUYÜCE 
Foreign Trade Manager of EEC ELECTRONICS 
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EEC ELECTRONICS markalı DALI uyumlu Acil Aydınlatma ürünleri 
aşağıdaki standartlara uygundur.
•EN 62386 (DALI Sistem)
•EN 61347-2-7 (Armatür içinde bulunan sürücü)
•EN 60598-2-22 (Armatür)
•EN 61951 (Batarya)
•EN 62384 (Fotobiyolojik Güvenlik)

Firma olarak ürünlerimizin belgeleri ve tüm testleri yapılmış 
olarak tüm dünyaya rahat bir şekilde satılmaktadır. 

-Acil aydınlatma denince ne anlıyoruz ya da ne anlamalıyız?
-Acil aydınlatma normal aydınlatmanın olmadığı ekstrem durumlarda 
devreye giren ve insanların binaları güvenli bir biçimde terk etmelerini 
sağlayan bir aydınlatma türüdür. 

Bu durumlar açıklarsak; normal aydınlatma sisteminin yangın, 
deprem, terör, sabotaj gibi nedenlerle devredışı kalması sonucu 
derhal devreye girerek insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini 
sağlayan ikincil bir aydınlatmadır.

Can güvenliği ile ilgili olduğu için çok önemli olmakla beraber 
konuya ülkemizde hak ettiği önemin verilmediğini görüyoruz. Fakat 
bunun böyle olmaması gerekiyor. Yurt dışında yönetmelikle ve kalite 
standartlarıyla ele alınan acil aydınlatma konusunda biz firma olarak 
standartları karşılıyoruz hatta bu standartların üzerinde üretim 
yapıyoruz. 

Gün geçtikçe ihtiyaçlar daha komplike hale geliyor ve işin içerisine 
otomasyon da giriyor. Ürünlerin takip edilmeleri, bakımları, testlerinin 
yapılması manuel olarak çok zor. Bu noktada acil aydınlatmanın 
gerekliliklerinde her şeyi kendi kendine yapabilen otomasyon 
sistemleri devreye giriyor. Son yıllarda çok önemli can kayıplarının 

What should we understand when it comes to emergency lighting?
Emergency lighting is a type of lighting that is activated in extreme 
situations where normal lighting is not available and allows people 
to leave buildings safely.
In order to explain these situations; It is the secondary illumination 
that is activated immediately as a result of the normal lighting system 
being disabled due to fire, earthquake, terrorism and sabotage and 
enables people to be evacuated safely.

Although it is very important because it is related to life safety, we 
see that the issue is not given the importance it deserves in our 
country, but it shouldn’t be like this. We, as a company, meet the 
standards and even produce above these standards in the field of 
emergency lighting, which is dealt with by regulations and quality 
standards abroad. 

Day by day, the needs become more complicated and automation 
systems are also getting into the business. It is very difficult to 
monitor, maintain and test the products manually. At this point, 
automation systems that can do everything themselves in the 
requirements of emergency lighting come into play. In recent 
years, we have witnessed very significant casualties. In this respect, 
emergency lighting is crucial. Public and private sector structures, 
which are used collectively, should be monitored very carefully.

Is there an institution in our country that makes sanctions and 
inspections for the benefit of the public regarding emergency 
lighting?
Some permissions are required at the licensing stage, but I 
don’t think that’s enough. Hopefully, more serious supervisory 
arrangements will be made based on the importance of the issue 
without encountering an unwanted situation. In addition to this, we 
can say that big companies comply with standards and attach great 
importance to this issue.

Which institution (City Halls, Ministry of Environment, Ministry of 
Interior, etc.) should come to the forefront in this regard?
About this issue, there are models that applied at abroad can be 
used in our country. These models can be observed, examined and 
then implemented in our country. In many countries, standards are 
taken into account about entry to the country of the products. Even 
in our country to prevent the entry of poor quality products that do 
not comply with the standard can be an important step, I think.

What would you like to say about DALI compliant emergency 
lighting products?
As the buildings become complex, the needs become more complex. 
These emergency lighting products must be subjected to a number 
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yaşandığı olaylara şahit olduk. Bu açıdan acil aydınlatma çok önem 
arz ediyor. Toplu olarak kullanılan kamu ve özel sektör yapıların çok 
dikkatli takip edilmesinde fayda vardır. 

-Ülkemizde acil aydınlatma ile ilgili kamunun yararına olacak 
yaptırım ve denetlemeleri yapan bir kurum var mı?
-Ruhsat aşamasında bir takım izinler gerekiyor ancak bunun yeterli 
olduğunu düşünmüyorum. Umarım istemediğimiz bir durumla 
karşılaşmadan konunun ehemmiyetine binaen daha ciddi  denetleyici 
düzenlemeler yapılır. Bunun yanında büyük firmaların bu konuda 
standartlara uygun ve konuya büyük önem verdiğini de söyleyebiliriz.

-Bu konuda sizce denetleme konusunda hangi kurum (Belediye, 
Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb.) hangisi ön plana çıkmalıdır? 
-Bu konuyla ilgili özellikle yurtdışında başarıyla uygulanan modeller 
üzerinden hareket edilebilir. Bu modeller izlenir değerlendirilir ve 
o modeller ülkemizde de uygulanır. Birçok ülkede ürünlerin ülkeye 
girişinde standartlar göz önüne alınıyor. Bizim ülkemizde de standarda 
uygun olmayan kalitesiz ürünlerin ülkemize girişini engelleyebilmek 
bile önemli bir adım olabilir, diye düşünüyorum.

-DALİ uyumlu acil aydınlatma ürünleri konusunda neler söylemek 
istersiniz?
-Binalar kompleks hale geldikçe ihtiyaçlar da daha karmaşık hale 
geliyor. Bu acil aydınlatma ürünlerinin sağlıklı bir şekilde devreye 
alınıp çalışabilmesi için bir takım testlere tabi tutulması gerekiyor. 
Dalinin özelliği, bu testleri (özel kit ve devreler aracılığıyla) kendisinin 
yapıp raporlaştırıp merkeze bildirmesiyle ön plana çıkıyor ve bunlar 
tablolaştırılıyor. Kendi testlerini kendi yapıp durumu bildiriyor olması 
açısından bu ürün önemli.
Sonuç olarak şirketimiz kendi uzmanlık alanı dolayısıyla DALI 
otomasyon sistemi ile uyumlu “Acil Aydınlatma” ürünleri üretmektedir.  
DALI veya KNX otomasyon işi başka bir uzmanlık alanıdır.

-Acil aydınlatma ile ilgili pazarlama konusunda DALİ ürünle ilgili 
yurt içi ve yurt dışı piyasaları bakımından kıyasladığımızda nasıl bir 
sonuca ulaşıyorsunuz?
-Kendi ürünlerimizi yurtdışına çok daha kolay satıyoruz. Çünkü 
bizim ürünlerimiz fiyat kalite performansı açısından yurtdışıyla çok 
daha kolay rekabet edebiliyor. Fakat kendi ülkemizde ciddi fiyat 
baskısıyla karşılaşıyoruz. Çünkü iç pazarda kalite yerine fiyat ön plana 
çıkıyor. Yurtdışında ise ürünün kalite sertifikası, bağımsız şirketlerce 
yapılmış test sonuçları isteniyor. Üretim yerini gezip görerek seçici 
davranılıyor. 

Bu ise bizim için avantaj teşkil ediyor. Çünkü hem tecrübemizle hem 
de ürün kalitemizle her türlü beklentiyi karşılıyoruz ve bu da yurtdışı 
pazarlarında bizi daha güçlü kılıyor.

of tests in order to operate in a healthy way. DALI’s feature comes 
to the forefront as it performs these tests (through special kits and 
circuits) and reports them to the center and these are tabulated. This 
product is important in terms of making its own tests and reporting 
the situation.
As a result, our company produces “Emergency Lighting” products 
which are compatible with DALI automation system due to its 
expertise. The DALI or KNX automation business is another specialty.

What kind of results do you get, when you compare the domestic 
and international markets regarding marketing of DALI products 
related to emergency lighting?
We sell our own products abroad much easier. Because our products 
can compete with abroad much more easily in terms of price quality 
performance. But we face severe price pressure in our own country. 
Because price comes to the fore instead of quality in the domestic 
market. Abroad, the quality certificate of the product, test results 
made by independent companies are required. It is selective by 
visiting and seeing the place of production. 
This is to our advantage. Because we meet all kinds of expectations 
with our experience and product quality and this makes us stronger 
in oversea markets.

How do you follow the guarantee of emergency lighting test and 
maintenance in projects abroad?
We’re manufacturers. We are not involved in the maintenance 
process abroad, but we guarantee our products for a minimum of 
five years (both domestic and international).
Our rate of reclamationization abroad is 0.4% , which is a very 
successful statistic. Four problems can be encountered in the 1,000 
products we sell abroad. This is often caused by a user error. The fact 
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-Yurtdışındaki projelerde acil aydınlatma test ve bakımlarının 
garantisini nasıl takip ediyorsunuz?
-Biz üretici firmayız. Yurtdışında bakımla ilgili sürecin içinde değiliz, 
fakat ürünlerimize minimum beş yıl boyunca garanti veriyoruz (hem 
yurtiçi hem yurtdışı).
Bizim yurtdışındaki reklamasyon oranımız %0,4 yani binde 4 bu da 
çok başarılı bir istatistik. Yurt dışında sattığımız 1.000 üründe dört 
tane problemle karşılaşılabiliyor. Bu da çoğu kez kullanıcı hatasından 
kaynaklanıyor. Biz hep bu konuda şikâyet anlamında bir geri dönüşün 
olmayışı da başarımızın kanıtıdır.

-Yurtdışı pazardaki yapılanma sürecinizden bahseder misiniz?
-Yurtdışına ürün satmak dünden bugüne olacak bir şey değil bir 
birikim meselesi. Biz 2000 li yılların başından itibaren yurt dışına 
ürün satıyoruz. Bu her yıl üzerine koyarak büyümektedir. Dünya 
artık küçüldü, internet ortamı ve özellikle fuarlar bu konuda ön 
plana çıkıyor. Ancak burada en önemli olan etken doğru ve kaliteli 
ürün üretmektir. Biz 55 farklı ülkeye ürünlerimizi satıyoruz. Yurtdışı 
satışlarımız büyük oranda batı Avrupa ve kuzey Avrupa üzerinde 
gerçekleşiyor. Hollanda ve Norveç’te ihracatta birinci sıradayız. 
Kuzey Afrika bizim için büyük bir Pazar haline geldi. Özellikle orta 
Asya’da büyüyen pazar, ayrıca Portekiz, Belçika, Malta vb. ülkelerde 
de satışlarımızın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 

-Firma olarak bundan sonraki süreçte ülkemizde üretilmeyen ama 
üretmeyi düşündüğünüz bir ürün var mı?
– Firma olarak Ar-ge’ye çok büyük bir önem veriyoruz. Yatırımlarımızın 
büyük kısmı Ar-ge olarak gerçekleşmektedir. Teknoloji artık çok hızlı 
gerçekleşiyor ve biz de bu yeniliklere acil aydınlatma sektöründe ayak 
uydurmayı ve öncü olmayı planlıyoruz.

 – 2018 yılını sektörel anlamda değerlendirebilir misiniz?
– 2019 yılı yurtiçi pazar açısından biraz zorlu geçti ama sektörel 
anlamda umutluyuz. Bu konuda da inşaat sektörünün ve turizm 
sektörünün gelişmesinin kaynak açısından önemli bir etken olduğunu 
düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıl ihracat ithalat dengesi %60’a %40 iken bu yılın ilk altı 
ayında %70’e %30 olduğunu görüyoruz. Burada dengenin %60–65 
bandında olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak sektörün 
geleceği için ümitliyim.

Doğru ürün ve doğru strateji sizi çok daha farklı noktalara taşımaktadır. 
Firma olarak bunun takipçisi ve uygulayıcısı olmaktayız. 2018-2019 
yılının bizlere yaşattığı tecrübeler oldu. 
Özellikle firmanın bu ortamlarda fuar ve basın yoluyla desteklenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte global pazarlarda 
ihracatta yaşadığımız bu büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz.

that we always have no feedback in terms of complaints is proof of 
our success.

Can you tell us about your structuring process in overseas market?
Selling products abroad is not something that will happen from 
yesterday to today, it is a matter of accumulation. We sell products 
abroad since the beginning of 2000’s. It is growing by putting on 
it every year. The world has shrunk, the internet environment and 
especially the fairs come to the fore in this regard. However, the most 
important factor here is to produce the right and quality products. 
We sell our products to 55 different countries. Our overseas sales 
are mainly in western Europe and northern Europe. We are in the 
first place in exports in the Netherlands and Norway. North Africa 
has become a great market for us. North Africa has become very 
important market for us. We can say that our sales come to the fore 
Especially in the market which keeps expanding in Central Asia, also 
Portugal, Belgium and Malta etc.
As a company, is there a product that is not produced in our 
country but you intend to produce?
As a company, we attach great importance to R & D. Most of our 
investments are realized as R & D. Technology is now taking place 
very quickly and we plan to keep pace with these innovations in the 
emergency lighting sector and to be a pioneer.

Can you evaluate 2018 in sectoral terms?
The year 2019 has been a bit challenging in terms of domestic 
market, but we are hopeful in terms of sector. I think that the 
development of the construction sector and the tourism sector is an 
important factor in terms of resources.

Last year the balance of exports and imports was 60% to 40%, 
while in the first six months of this year it was 70% to 30%. I think 
the balance here should be around 60-65% band. As a result I am 
hopeful for the future of the industry.
The right product and the right strategy take you to many different 
points. As a company, we are the follower and enforcer of this. 
2018-2019 has given us experiences. In particular, we believe that 
the company should be supported through the fair and the press 
in these environments. We will continue to support this growth in 
exports in global markets in the coming period.
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