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“WE WILL MARKET THE PRODUCTS WE 
DEVELOPED ABROAD”

ALTEZ ELEKTRONİK Yönetim Kurulu Başkanı 
ALTAN EZER 

“GELİŞTİRDİĞİMİZ 
ÜRÜNLERİ YURTDIŞINA 

PAZARLAYACAĞIZ”

LED technology Moving the lighting industry to a different point increased the demand for imported products. In 
order to make our lighting sector more independent, we developed intermediate products that the sector needs 
as a result of our R&D studies. We talked about their work with Altez Electronic Chairman Altan Ezer, who started 
saying that we aim to open up to world markets with our more qualified products now.

Could you briefly introduce Altez Electronic Lighting Company 
and its products?
Altez Electronic initially started with the production of emergency 
lighting and Exit luminaires, but it strengthened its position in the 
sector with the production of component electronic equipments of 
the lighting industry. As a company, we are one of the companies 
that have the most assertive production band in the emergency 
kits of all lighting companies for about 15 years, making the most 
production and selling, and giving the most electronic components 
in this field.

Do these components belong to the normal DALI system or 
standard lighting?
DALI works are ongoing as a version of standard lighting used in 
emergency lighting. These studies took nearly two years and are 
about to finish. Although the software was difficult, we made our 
own software and I hope it will be on the market in 2021.

What do we understand when we say emergency lighting? Can 
we say that the emergency lighting sector is in its rightful place in 
Turkey? Can you make an overall assessment both in terms of the 
company and the world markets?
I certainly don’t think that emergency lighting is where it deserves to 
be in Turkey. We see that the value given to man is insufficient. In this 
regard, and that the importance given to fire in making the necessary 
controls in our country does not bear the same importance in 
emergency lighting. The most important organ of emergency lighting 
here is the battery. The battery is a consumable material. This battery 
must be controlled or changed decently within 3-5 years. Records 
must be kept in accordance with the standards. Building owners, 
project designers and practitioners are responsible.  One of the first 
assessments to be made under insurance after a fire is whether the 
batteries are alive and whether records are kept. This is the most 
important reason for the DALI system. DALI system; First of all, it is 

LED teknolojisi Aydınlatma sektörünü farklı bir noktaya taşıması 
ithal ürünlere olan talebi artırdı. Aydınlatma sektörümüzü daha 
bağımsız hale getirmek için AR-GE çalışmalarımız neticesinde 
sektörün ihtiyacı olan ara ürünler geliştirdik. Şimdi daha 
nitelikli ürünlerimiz ile Dünya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz 
diye sözlerine başlayan ALTEZ ELEKTRONİK Yönetim Kurulu 
Başkanı ALTAN EZER ile yaptıkları çalışmaları konuştuk.

ALTEZ Elektronik Aydınlatma firmasını ve ürünlerini kısaca 
tanıtabilir misiniz?
Altez Elektronik Aydınlatma başlangıçta Acil aydınlatma ve Acil 
çıkış armatürleri imalatıyla başladı ama ağırlıklı olarak aydınlatma 
sektörünün kompenent elektronik gereçlerinin imalatıyla da 
sektördeki yerini güçlendirdi. Biz firma olarak yaklaşık 15 yıldır bütün 
aydınlatma firmalarının acil durum kitleri konusunda en iddialı üretim 
bandına sahip, en çok üretim yapıp satan, piyasada en çok bu konuda 
elektronik kompenenti vermiş firmalardan biriyiz. 

Bu kompenentler normal DALI sistemine mi standart aydınlatmaya 
mı ait?
Standart aydınlatmanın acil aydınlatmada kullanılan versiyonu 
şeklinde olup DALI çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmalar 
iki yıla yakın sürdü ve bitmek üzeredir. Yazılımı zor olmasına rağmen 
kendi yazılımımızı yaptık ve inşallah 2021 yılı içerisinde de piyasada 
olacaktır.
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a system that allows you to group emergency lighting separately, to 
control them separately, and also to make automatic battery control 
required by emergency lighting. When we compare our country with 
abroad in this regard, we see that the DALI system unfortunately has 
a place in very few projects.

You emphasised that regular checks of fire tubes were carried out 
among the fire prevention measures, but the same sensitivity was 
not shown in terms of batteries. What do you think can be done in 
terms of raising public awareness about this issue?
I think that the Ministry of Environment and Urban Planning should 
take a hand in this issue in our country. Customs can be quotated 
and especially poor quality products entering from China can be 
prevented from entering our country.

WITH THE MONEY WE PAY ANNUALLY FOR POOR 
QUALITY PRODUCTS, THE FACILITIES NEEDED BY THE 
SECTOR CAN BE ESTABLISHED

You mentioned the production of component driver products. 
What is your investment-oriented target for this? How do you 
conduct the certification process? 
We have been in the industry for 15 years and we know what 

Acil aydınlatma dediğimiz zaman ne 
anlıyoruz? Acil aydınlatma sektörünün 
Türkiye’de hak ettiği yerde olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Hem firma hem de 
dünya piyasaları açısından da genel bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Acil aydınlatmanın Türkiye’de hak ettiği 
yerde olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. 
Bu konuda insana verilen değerin yetersiz 
olduğunu ülkemizde buna bağlı olarak da 
gerekli kontrollerin yapılmasında yangına 
verilen önemin acil aydınlatma konusunda 
aynı önemi taşımadığını görüyoruz. Burada 
acil aydınlatmanın en önemli organı şudur: 
Pildir. Pil bir sarf malzemesidir. Bu pilin 
3-5 yıl içinde mutlaka ara kontrollerinin 
yapılması veya değişmesi gerekir. 
Standartlar çerçevesinde kayıtlarının 
tutulmuş olması zorunludur. Müteselsil 
olarak bina sahipleri, projeyi çizenler ve 

uygulayıcılar sorumludurlar.  Allah korusun yaşanacak bir yangın 
sonrasında sigorta kapsamında yapılacak ilk değerlendirmelerden 
biri de pillerin canlı olup olmadığı ve kayıtların tutulup tutulmadığıdır. 
DALI sisteminin yapılma amaçlarından en önemlisi de bu sebeptendir. 
DALI sistemi; öncelikle acil aydınlatmayı gruplaştırabilme ayrı ayrı 
kontrol edebilme, aynı zamanda da acil aydınlatmanın gereği olan pil 
kontrolünün otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu 
konuda yurt dışı ile ülkemizi karşılaştırdığımızda DALI sisteminin ne 
yazık ki çok az sayıdaki projelerde yer bulduğunu görüyoruz. 

Yangınları önleyici tedbirler arasında yangın tüplerinin düzenli 
olarak kontrollerinin gerçekleştiğini ama piller açısından aynı 
hassasiyetin gösterilmediğini vurguladınız. Bu konuda kamuoyunda 
farkındalık oluşturma açısından sizce neler yapılabilir? 
Bu konuda ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu işe el 
atması gerektiğini düşünüyorum. Gümrükler kotalanabilir ve özellikle 
Çin’den giren kalitesiz ürünlerin ülkemize girişi engellenebilir. 

KALİTESİZ ÜRÜNLERE YILLIK ÖDEDİĞİMİZ PARALAR İLE 
SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN TESİSLER KURULABİLİR.

Kompenent driver ürünlerinin üretiminden bahsettiniz. Bununla 
ilgili yatırım ağırlıklı hedefiniz nedir? Sertifikasyon sürecini nasıl 
yürütüyorsunuz?



ELEKTRONİK AYDINLATMA
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needs are. We are continuing our studies on R&D, production and 
demands from the field regarding exit and kit types. After the excess 
of Exit and kit products, we went one step further than the variety 
of driver products. Because we can say that the driver products are 
quite wide. As a supplier of lighting manufacturers, we have been 
offering our products to the market for three years. But there is 
also before that. But there is also before that. Because we have 
been testing drivers in our products for 7-8 years. We attach great 
importance to the fact that the products 
we put on the market have undergone 
field and laboratory tests first. We also 
certify the products that have passed the 
tests in us and in the field after passing 
the -IMC and ENEC performance tests. 
Because our main target in this regard is 
foreign companies. We sell our products 
domestically, but we want to add added 
value to our country with our sales 
abroad, by keeping our target great and 
producing world-class products. We aim 
to be not only emergency lighting but 
also a complete lighting supplier.

Do you already have a driver exporter or 
are you satisfied with the domestic market?
We are now implementing our products in our own projects in the 
domestic market. With the arrival of the document, we will expand 
abroad. On the other hand, we do not neglect to participate in fairs 
by making our promotions. Especially Frankfurt fair we see a great 
advantage in this regard.

You will attend the fair to be held in Frankfurt. With which 
products do you aim to stand out in this fair?
We aim to stand out in the fair with our “Emergency Lighting kits 
and driver” products. We will provide information to the visitors by 

15 yıldır sektörün içindeyiz ve ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz. Acil 
çıkış armatürleri ve kit çeşitleri konusunda devamlı Ar-Ge, üretim 
ve sahadan gelen talepler üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Acil çıkış armatürleri ve kit ürünlerinin fazlalığından sonra bunun bir 
adım ötesine driver ürünlerinin çeşitliliğine yöneldik. Çünkü driver 
ürünlerinde yelpaze oldukça geniş diyebiliriz. Bu konuda aydınlatma 
üreticilerinin tedarikçisi olarak piyasaya üç yıldır ürünlerimizi 
sunuyoruz. Ancak bunun öncesi de var. Çünkü biz driverı 7-8 
yıldır ürünlerimizde test ediyoruz. Piyasaya süreceğimiz ürünlerin 
önce saha ve laboratuar testlerinden geçmiş olmasına büyük 
önem veriyoruz. Bizdeki ve sahadaki testlerden geçen ürünleri de 
-IMC ve ENEC performans testlerinden geçtikten sonra mutlaka 
belgelendiriyoruz. Çünkü bizim bu konudaki asıl hedefimiz yurt dışı 
firmalarıdır. Ürünlerimizi yurt içinde bir şekilde satıyoruz ama biz 
hedefimizi büyük tutup dünya standartlarında ürünler ortaya koyarak 
yurt dışında yaptığımız satışlarla ülkemize katma değer kazandırmak 
istiyoruz. Biz bu konuda yalnızca acil aydınlatma değil komple 
aydınlatma tedarikçisi olmayı hedefliyoruz.

Halihazırda driver ihracatçısı var mı yoksa iç piyasayla mı 
yetiniyorsunuz?
Şu an iç piyasada kendi projelerimizdeki ürünlerimizde uygulamasını 
yapıyoruz. Belgenin gelmesiyle birlikte yurt dışına da açılacağız. 
Yalnız biz bir yandan da tanıtımlarımızı yapıp fuarlara katılmayı da 
ihmal etmiyoruz. Özellikle Frankfurt fuarı bu konuda bizler için büyük 
bir avantaj görüyoruz

Frankfurt’ta düzenlenecek fuara katılacaksınız. Bu fuarda hangi 
ürünlerle ön plana çıkmayı hedefliyorsunuz?
“Acil Aydınlatma kitleri ve driver” ürünlerimizle fuarda ön plana 
çıkmayı hedefliyoruz. Ön tanıtımlarımızı yaparak, ziyaretçilere bilgiler 
sağlayacağız. Çin segmentine düşmeden piyasayı bu ürünlerimizle 
domine etmeyi düşünüyoruz.  
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making our preliminary promotions. We are considering to dominate 
the market with these products without falling into the Chinese 
segment.

Can you evaluate the years 2019-2020 in terms of the point where 
the lighting industry has reached and in terms of your goals?
When we look at the monthly basis, we are talking about a big 
market of approximately 10 million lira. Unfortunately, a large part 
of this is poor quality products. I think it will be beneficial for the 
future of the market if the controls are more frequent and regular. 
I also think that classical lighting will maintain its current position 
regarding the future of the sector, but technological development 
will further develop with the contribution of LED products in 
architectural lighting and technical lighting.

Public institutions must be in contact with the manufacturing 
companies in order to ensure trust in local products. It is beneficial 
for the people in institutions to be intertwined with the sector in 
order to express the certified products. In our country, seminars 
and congresses are held on this subject. AGID and ATMK carry out 
information studies. These are the institutions where the public side 
and the tenderers can obtain independent information. It is beneficial 
for them to participate in sectoral congresses and seminars. At least 
it can be better understood what poor quality products are.

2019-2020 yıllarını aydınlatma 
sektörünün geldiği nokta 
itibariyle ve hedefleriniz açısından 
değerlendirebilir misiniz?
Aylık bazda baktığımızda yaklaşık 
10 milyon liralık büyük bir pazardan 
bahsediyoruz. Ne yazık ki bunun 
da büyük bir kısmı kalitesiz ürünler 
oluşturuyor. Denetimlerin daha 
sık ve düzenli olmasının piyasanın 
geleceği açısından yararlı olacağını 
düşünüyorum. Ayrıca sektörün 
geleceğiyle ilgili olarak klasik 
aydınlatmanın mevcut konumunu 
koruyacağını ancak mimari 
aydınlatma ve teknik aydınlatmada 
LED’li ürünlerin katkısıyla teknolojik 
olarak sektörün daha da gelişeceğini 
düşünüyorum.  

Kamu kurumlarının yerli ürünlere olan güvenin sağlanması 
için mutlaka üretici firmalarla iletişim halinde olması gerekiyor. 
Belgelendirilmiş ürünlerin tam ifade edilmesi için kurumlardaki 
kişilerin sektörle iç içe olmasında fayda vardır. Ülkemizde bu konuda 
seminer ve kongreler yapılmaktadır. AGİD ve ATMK bilgi amaçlı 
çalışmalar yapmaktadır. Kamu tarafının ve ihale sahiplerinin bağımsız 
bilgi alabileceği kurumlardır. Yapılan sektörel kongre ve seminerlere 
katılım sağlamalarında fayda vardır. En azından kalitesiz ürünlerin ne 
olduğu daha iyi anlaşılabilir. 


