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Yavuz Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz

“YAN SANAYİSİ OLMAYAN HİÇBİR SEKTÖR 
AYAKTA DURAMAZ”

İthal ürünlere getirilen vergiler sonrası üretim tesisi kuran Yavuz Aydınlatma, yeni fabrikasıyla birlikte Aydınlatma 
Sektöründe yan sanayi oluşmasına katkı sunmaktadır. YAVUZ AYDINLATMA YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
Mustafa YAVUZ ile firmanın çalışmaları ve sektörde yaşanan gelişmeleri konuştuk.

Kısaca Yavuz Aydınlatmadan bize bahseder misiniz?
Yavuz Aydınlatma, Yavuz Metal tarafından 2015 yılında kuruldu. 
Yavuz Metal 1993 yılında, aydınlatma sektöründe bağlantı 
ekipmanları üretimiyle başladı. Dekoratif ve teknik aydınlatma 
ürünlerinin bağlantı ve metal aksamlarını, yoğun teknoloji makine 
parkıyla üretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2015 yılında 
Avrupa Menşeili ürünlerin haricindeki diğer ülkelerden, ithal edilen 
aydınlatma gereçlerine getirilen ek gümrük vergilerinden sonra Yavuz 
Aydınlatma şirketini kurmaya karar verdik. Yavuz Aydınlatma ürün 
bazında kendisini ihtisaslaştırarak, daha önce ithalatı yapılan ürünleri, 
yüksek kalite beklentisi olan ithalatçı firmalara, kendi markalarıyla 
yerli üretim konsepti ile üretim yapmaktadır.

Üretim hatlarınızın kapasitesi ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle şunu söylemek isterim ki Yavuz Aydınlatma bir montaj 
firması değildir. Hammaddeden nihai ürün haline kadar olan aşamaları 

Yavuz Lighting’s Chairman of the Board 
Mustafa Yavuz

“NO SECTOR WITHOUT A 
SUBSIDIARY INDUSTRY CAN 

SURVIVE”
Yavuz Aydınlatma, which established a production 
facility after the taxes imposed on imported products, 
contributes to the formation of a sub-industry in the 
Lighting Sector with its new factory. 
We had an interview with the Chairman of the Board 
Mustafa at Yavuz Lighting about the company’s 
activities and developments in the sector.

http://yvzlighting.com.tr/
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Can you briefly tell us about Yavuz Lighting?
Yavuz Aydınlatma was founded in 2015 by Yavuz Metal. Yavuz Metal 
started in 1993 with the production of connection equipment in the 
lighting sector. The company continues to manufacture decorative 
and technical lighting products’ connections and metal parts with its 
high technology machinery park. In 2015, we decided to establish 
Yavuz Lighting Company after additional customs duties imposed 
on imported lighting equipment from other countries other than 
European origin products. Yavuz Aydınlatma specializes itself on 
product basis and produces the products that were previously 
imported to importer companies with high quality expectation under 
the concept of domestic production with their own brands.

bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Şu anda hammadden ürüne dönüşüm 
yapabilen ender firmalardanız. Aydınlatma gereçleri mekanik, optik ve 
elektronik olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır. Yavuz aydınlatma, 
mekanik olarak adlandırdığımız alüminyum veya sac konstrüksiyon 
gövdelerin tamamını kendi tesisinde ham maddeden yarı mamule 
dönüştürmektedir. Optik bileşenler olarak adlandırdığımız, yansıtıcı 
görevi gören Difüzör, LGP ve Reflektör parçalarını ise plastik 
granül veya levha malzemelerden kendi tesisimizde istenilen 
forma dönüştürmekteyiz. Elektronik bileşenler de ise PCB üzerine 
LED ve mercek dizgilerini bünyemizde bulunan dizgi hatlarıyla 
gerçekleştiriyoruz. Aylık 30.000 m2 üretim kapasitesine sahip PCB 
üretim hattımız bulunmaktadır. LED sürücüleri ise üretim kalitesi 
sürekli kontrol edilecek şekilde, doğrudan ithalat edilerek tedarik 
etmektedir. 

Türkiye’de aydınlatma sektöründe üretici olmak zor. Genellikle 
aydınlatma sektöründe montaja dayalı bir sistem bulunmaktadır. 
Siz de hammaddeden son ürüne kadar üretim sağlıyorsunuz. Peki 
aydınlatma üretiminde sizi en çok zorlayan kısım nedir?
Maalesef bu ülkenin kronik bir sorunu olmaktadır. Ciddi anlamda 
tedbirler getirilmesi gereken ve gün geçtikçe kangren haline dönüşen 
sorunlar yumağından bahsediyoruz. 2015 yılından itibaren devlet 
gümrük tarifelerinde, cari açığı düşürmek, istihdamı artırmak, yurt 
içi imalatçıları korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla 
birtakım tedbirler uygulanmaya başladı. Daha öncesinde, bitmiş veya 
de monte aydınlatma gereçlerinde uygulanan 8 USD olan gözetim 
vergisine ek olarak %20 denetim vergisi almaya başladı. Alınmış olan 
bu tedbir, bizim aydınlatma sektörüne yatırım yapmamız için ana 
etken oldu. Eğer bu koruma tedbiri olmasaydı, Yavuz Aydınlatma 
kurulamazdı. Yavuz Aydınlatma, 100’e yakın personeliyle ileri 
teknoloji üretim yapan bir firmadır. Yavuz Aydınlatma, doğrudan 
ithalatı engelleyerek, cari açığın düşürülmesine ve istihdam oranının 
artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kanun uygulama noktasında, 
aydınlatma gereçlerinin aksam ve parçalarının ithalatında, gözetim 
ve denetim vergisini kapsam dışı bırakmaktadır. İthalatçı firmalar 
bütün parçaları ithal edip, burada sadece montaj yapmaya başladılar. 
Esasında bir aydınlatma gerecinin de monte getirilmesi, gözetim ve 
denetim vergisinden muaf olmasına sebep değildir. İthalat esnasında 
firmalar bu durumu kendi lehlerine çevirmek için yasayı etkisiz hale 
getirmektedirler. Şöyle ki de monte ürün parçalarını, aksam ve 
parça olarak beyan edip, farklı yükleme veya farklı şirketler adına 
ülkeye getirip, gözetim ve denetimden kaçırıyor ve kamuyu zarara 
uğratıyorlar. Böyle yaparak gerçek yerli üretim yapan firmalara 
rekabet ortamı bırakmamaktadırlar. Ayrıca kalite gün geçtikçe daha 
da geriye gelmektedir. 

Bu konuya acil olarak bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Çünkü bir 
sektörün hayatta kalabilmesi için o sektörün güçlü bir yan sanayisinin 
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olması gerekiyor. Bir sektörün yan sanayisini haksız rekabete karşı 
korumadığınız zaman, ayakta kalma şansı kalmıyor. Sonuç olarak 
farklı sektörlerde uygulanan koruma tedbirlerinin, aydınlatma 
sektörü içinde uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Örneğin; 
mobilya sektöründe ya da küçük ev aletleri sektöründe olduğu gibi 
aydınlatma gereçleri içinde aksam ve parçalarına da gözetim denetim 
vergisi getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yavuz Aydınlatma olarak, 
ürettiğimiz ürünlerin aksamlarının %30 kadarını ithal ettiğimiz halde 
bu denetimin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Çünkü yan 
sanayisi olmayan hiçbir sektör, ayakta duramaz.

Firma olarak yurt dışında bu yazıyı okuyacak olan partnerlerinize, 
Türkiye’deki üretim şartları ile ilgili ve kalite ile ilgili ne söylemek 
istersiniz? Size yurt dışından gelecek talebe nasıl bir cevap vermek 
istersiniz?
Yavuz Aydınlatma olarak, kalite odaklı ürün üretimine önem 

Can you give us information about the capacity of your production 
lines?
First of all, I would like to say that Yavuz lighting is not an installation 
company. We perform the stages from raw material to final product. 
Currently, we are one of the rare companies that can convert raw 
materials into products. Lighting appliances consist of three main 
components, mechanical, optical and electronic. Yavuz lighting 
transforms all of the aluminum or sheet construction bodies, which 
we call mechanical, from raw material to semi-finished in its own 
facility. We convert the diffusers, LGP and reflector parts, which are 
called optical components, to the desired form in our own facility 
from plastic granules or sheet materials. Electronic components, 
LED and lens strings on the PCB are carried out with the lines of 
the typesetting within our structure. We have a PCB production line 
with a monthly production capacity of 30.000 m2. LED drives are 
imported directly to ensure the quality of production is continuously 
controlled.

It is difficult to be a producer in the lighting industry in Turkey. 
Usually there is an assembly-based system in the lighting industry. 
You provide production from raw material to the final product. So 
what is the most challenging part of lighting production?
Unfortunately, this country has a chronic problem. We are talking 
about a ball of problems that need serious measures and are turning 
into gangrene day by day. As of 2015, a number of measures have 
been implemented in the state tariffs in order to reduce the current 
account deficit, increase employment, protect domestic producers 
and prevent unfair competition. Previously, the authority began 
to receive a 20% inspection tax in addition to the $ 8 supervision 
tax imposed on finished or disassembled lighting equipment. This 
measure was the main factor for us to invest in the lighting sector. If 
it were not for this protection measure, Yavuz lighting could not be 
installed. Yavuz lighting is a high-tech manufacturing company with 
nearly 100 personnel. By preventing direct imports, Yavuz lighting 
contributes to reducing the current account deficit and increasing 
the employment rate. This law excludes inspection and inspection 
tax on imports of parts and parts of lighting equipment at the point 
of application. Importing companies import all the parts, here they 
just started to make Assembly. In fact, the installation of a lighting 
appliance does not cause it to be exempt from inspection and 
inspection tax. During imports, companies neutralize the law in order 
to turn this situation to their advantage.

In other words, they declare assembled product parts as components 
and parts, bring them to the country on behalf of different companies, 
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evade supervision and inspection and harm the public. By doing 
so, they do not leave a competitive environment for real domestic 
production companies. In addition, quality is becoming more and 
more backward.

A solution to this issue is urgently needed. Because in order for 
a sector to survive, that sector needs to have a strong subsidiary 
industry. When you don’t protect an industry’s subsidiary industry 
against unfair competition, there’s no chance of survival. As a result, 
we think that protection measures applied in different sectors 
should be applied within the lighting sector. For example, as in the 
furniture sector or small household appliances sector, I think that the 
supervision and supervision tax should be imposed on the parts and 
parts of lighting appliances. As Yavuz Lighting, we want this audit to 
be implemented in a healthy way even though we have imported up 
to 30% of the components of the products we produce. Because no 
sector without a subsidiary industry can survive.

What would you like to say to your partners who will read this 
article abroad as a company, about the production conditions in 
Turkey and about the quality? How would you like to respond to 
the request from abroad?
As Yavuz Lighting, we attach importance to quality oriented product 
production. With the aim of producing our products in accordance 
with CE norms and to be long-lasting, we have carried the laboratory 
investment to a higher level this year. In our laboratory, we are able 
to perform LVD and EMC tests of the products manufactured in 
our factory. It can perform temperature, IP, IK, plastic and metal 
parts tests, Conducted and Radiated Emission, Surge, Burst / EFT 
and ESD tests under EN 60598 and gonyo photometer and sphere 
light tests. We have added the equipments that can make our 
own factory. In this context, we plan to increase our investments 
for qualified products. With the increase of our qualified products 
and the increase in quality, we aim to fully respond to the demands 
coming from abroad. As Yavuz Aydınlatma, we are working with all 
our efforts to fulfill our duty as an import and export country.

vermekteyiz. Ürünlerimizin CE normlarına uygun olarak üretilmesi ve 
uzun ömürlü olması amacı ile bu yıl içerisinde laboratuvar yatırımı 
bir üst seviyeye taşıdık. Laboratuvarımızda, fabrikamızda üretilen 
ürünlerin LVD ve EMC kapsamındaki testlerini gerçekleştirebilecek 
durumdayız. Daha önce dışarıdan hizmet olarak satın aldığımız, EN 
60598 kapsamında LVD testlerinden sıcaklık, IP, IK, plastik ve metal 
aksamları testlerini, EN 55015 kapsamında Conducted ve Radiated 
Emission, Surge, Burst/EFT ve ESD testlerini yapabilecek ve gonyo 
fotometre ve küre ile ışık testlerini yapabilecek ekipmanları kendi 
fabrika bünyemize kattık. Bu kapsamda nitelikli ürün yatırımlarımızı 
arttırmayı planlıyoruz. Nitelikli ürünlerimizin artması ve kalitenin 
yükselmesi ile yurt dışından gelecek olan taleplere de tam anlamı ile 
cevap vermeyi hedefliyoruz. İthal eden bir ülke olmaktan çıkmak ve 
ihraç eden bir ülke olma yolunda Yavuz Aydınlatma olarak üzerimize 
düşen görevi yapmaya bütün gayretimizle çalışıyoruz. 
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Yapışkan Not
resimlere tıkladığınızda firma web sitesini ziyaret edebilirsiniz...http://yvzlighting.com.tr/




