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Kendal Inc. Member of the Board and Company Partner Faruk ECE

“WE LEARNED PRODUCTION IN CHINA, WE MADE 
INVESTMENT IN OUR COUNTRY”

Kendal AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Firma 
Ortağı Faruk ECE

“ÜRETİMİ ÇİN’DE 
ÖĞRENDİK, YATIRIMI 

ÜLKEMİZE YAPTIK”

After importing from China for nearly 20 years, Kendal AŞ started to produce its products in its 22.000m2 factory 
in Silivri, Istanbul. We had an interview with Faruk ECE, Board Member and Company Partner about their new 
investments and products.

Could you briefly tell us about yourself, Who is Faruk ECE? When 
did you enter the sector?
I started working in the electricity and lighting industry since 1984. 
After serving as marketing manager of an important brand, I joined 
the company that i am working for. As a member of the board of 
Directors of Kendal electric lighting and as a partner of the company, 
we carry out our activities together with Kendal Bey.

Could you tell us about the establishment of Kendal Electric 
Lighting and the point it has reached today?
Kendal Electric Lighting started to take part in the sector by 
importing in the early 2000s. We were importing electrical and 
lighting products from China. We have brought our products from 
China to our country for many years. We had our own production 
facility in China. We continuously contributed to the sector by 
closely following the developments in this country. We decided to 
carry our knowledge and experience to our country. Since 2018, we 
have decided to invest in production. We are currently producing 
domestic production in our facility in Silivri, Istanbul with an area of 
22.000 m2.

What was the biggest factor in your decision to make production 
in our country?
As a company, we have gained important knowledge and skills for 
many years at the production point in China. After we shared our 
thoughts with our Chinese partner by relying on this knowledge, 
we decided to invest in them by saying that they could support 
themselves. In 2018, we purchased the factory building in Silivri and 
started to produce with the necessary machinery investment. We 
believe that this investment will set an example for our country’s 
Lighting sector. With the proliferation of companies like us, our 
subsidiary industry will be strengthened. This will lead us to a more 
competitive position. We transfer our experience gained in China to 
our country for production.

What is the capacity and investment value of the facility now? 
Which product groups have you focused on?

20 yıla yakın Çin’den ithalat yaptıktan sonra İstanbul Silivri’de 
kurduğu 22.000m2’lik fabrikasında ithalatını yaptığı ürünlerin 
üretimini yapmaya başlayan Kendal AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Firma Ortağı Faruk ECE ile yeni yatırımlarını ve ürünlerini 
konuştuk. 

Kısaca Faruk Ece kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman oldu?
1984 yılından itibaren Elektrik ve Aydınlatma sektöründe çalışmaya 
başladım. Önemli bir markanın pazarlama müdürü olarak sektöre 
hizmet verdikten sonra şimdi ki firmamıza katıldım. Kendal Elektrik 
Aydınlatma Yönetim Kurulu üyesi ve firma ortağı olarak Kendal Bey’le 
birlikte faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Kendal Elektrik Aydınlatmanın kuruluşundan ve bugün gelmiş 
olduğu noktadan bahseder misiniz?
Kendal Elektrik aydınlatma 2000’li yılların başında İthalat yaparak 
sektörde yer almaya başladı. Elektrik ve Aydınlatma ürünlerinin 
ithalatını Çin’den sağlamaktaydık. Uzun yıllar Çin’den ürünlerimizi 
ülkemize getirdik. Çin’de kendimize ait bir üretim tesisi vardı. Sürekli 
olarak bu ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek sektöre 
katkı sunduk. Edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi ülkemize taşımaya karar 
verdik. 2018 yılından itibaren ise üretim için yatırım kararı aldık. Şu 
anda İstanbul Silivri’de 22.000 m2 ’lik alana sahip tesisimizde yerli 
üretim yapmaktayız. 

Ülkemizde üretim yapma kararı almanızda en büyük etken ne oldu?
Firma olarak uzun yıllar Çin’de üretim noktasında önemli bilgi ve 
beceriye sahip olduk. Oluşan bu bilgi birikimine güvenerek Çin’li 
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In order to give a complete figure on the investment value of our 
factory, the investments to be added to the existing machinery park 
must be completed. We are currently working with full capacity for 
LED Bulb production. We will have an annual production capacity of 
over 100 million LED bulbs. We are already producing for important 
brands. In addition, our K2 brand LED Bulb products in the market 
that keeps production and sales continues. We carry out our 
production in three shifts without interruption.

Why did you start to produce LED bulbs?
First of all, our country did not have a production facility in this 
sense. The Ministry of Industry and Trade introduced certain criteria 
for the finished product. Taxes have been increased on many 
documents and finished products. In addition, there was a gap in the 
market in this direction in our country. Considering our annual bulb 
consumption, I do not think that three or five companies like us will 
respond to this demand. You need to have new companies about it. 
In addition, the production of LED bulbs has become even easier.

Can you provide information about your production team?
In our company we have a group of engineers who are constantly 
researching and developing. On the other hand, our R & D 
department makes important efforts in the production of new 
products. Several foreign engineers are also part of the team. We 
made significant investments in R & D. We have made our philosophy 
of quality our company philosophy. We have a staff with knowledge 
of production and sales of Electricity and Lighting which has been in 
the sector for many years. This knowledge and experience gives us 
great advantages.

Kendal Lighting takes part in important events abroad such as 
Frankfurt Light + Building fair? What are your overseas activities 
and export rates?

partnerimize düşüncemizi paylaştıktan sonra kendilerinin de destek 
olabileceklerini ifade etmeleri ile birlikte yatırım yapma kararımızı 
hayata geçirdik. 2018 yılında Silivri’de yer alan fabrika binasını satın 
alarak gerekli makine yatırımı ile birlikte üretim yapmaya başladık. 
Bu yatırımın ülkemiz Aydınlatma sektörü için örnek teşkil edeceğini 
düşünüyoruz. Bizim gibi yatırım yapacak firmaların çoğalması ile 
birlikte yan sanayimiz güçlenecektir. Bu da daha rekabetçi bir konuma 
gelmemizi sağlayacaktır. Biz Çin’de kazandığımız tecrübelerimizi 
üretim için ülkemize aktarıyoruz. 

Şu anda tesisin kapasitesi ve yatırım değeri nedir? Hangi ürün 
gruplarına yoğunlaştınız?
Fabrikamızın yatırım değeri konusunda tam bir rakam vermek 
için mevcut makine parkuruna ilave edilecek yatırımlarımızın 
bitmesi gerekiyor. Şu anda LED Ampul üretimi için tam kapasite 
ile çalışmaktayız. Yıllık 100 milyonun üzerinde LED Ampul üretim 
kapasitesine ulaşmış olacağız. Hali hazırda önemli markalara da 
üretim yapmaktayız. Ayrıca K2 markamız ile piyasada çok tutan LED 
Ampul ürünlerimizin üretimi ve satışı devam etmektedir. Üç vardiya 
halinde üretimimizi aksatmadan yürütüyoruz.

Neden LED ampul üretimine girdiniz?
Öncelikli olarak ülkemizde bu anlamda bir üretim tesisi yoktu. Bitmiş 
üründe Sanayi ve Ticaret bakanlığı bazı kriterler getirdi. Birçok 
belge ve bitmiş üründe vergiler artırıldı. Bunun yanında ülkemizde 
bu yönde pazarda bir boşluk da vardı. Yıllık ampul tüketimimizi göz 
önüne aldığımızda bizim gibi üretim yapan üç beş firmanın bu talebe 
cevap vereceğini düşünmüyorum. Bu konuda yeni firmalarında 
olması gerekir. Ayrıca LED ile birlikte ampul üretimi daha da kolay 
bir hale geldi. 
Kendal Aydınlatma olarak üretim ekibi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Firmamızda sürekli araştıran ve geliştiren bir mühendis grubu var. AR-
GE birimimiz ise yeni ürünlerin üretimi noktasında önemli çalışmalar 
yapmaktadır. Yabancı birkaç tane mühendis de ekipte yer almaktadır. 
AR-GE’ye önemli yatırımlar yaptık. Kalite anlayışımızı firma felsefesi 
haline getirdik. Çok uzun yıllardır sektörün içinde olan Elektrik ve 
Aydınlatma üretim ve satış bilgisi olan bir kadroya sahibiz. Bu bilgi ve 
tecrübe bize büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Kendal Aydınlatma Frankfurt Light + building fuarı gibi yurtdışında 
önemli etkinliklerde yer almaktadır? Yurtdışı çalışmalarınız ve 
ihracat oranlarınız nedir?
Evet, biz yerli üretim yapan ve yurtdışı pazarlara ürünlerini 
satan firmayız. Yurtdışında önemli bir orana ulaştık. Yüzde 50 iç 
pazarda yer alırken yüzde 50 de yurtdışına ürünlerimizin ihracatını 
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Yes, we are a company engaged in domestic production and selling 
its products to overseas markets. We have reached a significant rate 
abroad. While 50 percent are in the domestic market, we export 
our products to 50 percent abroad. Especially fairs provide great 
convenience in reaching the market customers. Our domestic 
distribution network is very strong. We have attached great 
importance to brand promotion since the day we were founded. 
Therefore, we continue to work abroad in this direction. We tell our 
foreign guests who will come to Frankfurt fair about our production 
power and the logistic advantages we provide. We are working with 
many European companies at the point of production. We supply 
and manufacture products for the world’s largest brands. We trust 
ourselves.

What kind of process do you experience with foreign lighting 
companies?
Kendal Electric and Lighting products continue to be sold especially 
to countries in the region and to the Middle East and African 
countries. Sometimes you can compete with big brands. These 
brands follow you after a while and knock on your door. You need 
to meet some criteria as a company. In a sense, they control you. If 
they find it successful, they agree with you for production. European 
companies visiting this facility are amazed. Providing every criterion 
they want gives you confidence. This also confirms your quality.

What are the plans of Kendal Lighting in the future?
As a company, it is very important to make production in your 
own country. This makes you happy with what you do. You create 

gerçekleştirmekteyiz. Özellikle 
fuarlar pazar müşterisine 
ulaşmanızda büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Yurtiçi 
dağıtım ağımız çok güçlüdür. 
Kurulduğumuz günden itibaren 
marka tanıtımına büyük önem 
verdik. Bu yüzden yurtdışında 
da bu yönde çalışmalarımızı 
devam ettirmekteyiz. Frankfurt 
fuarına gelecek olan yabancı 
misafirlerimize üretim gücümüzü 
ve sağladığımız lojistik 
avantajlarımızı anlatıyoruz. 
Birçok Avrupa firması ile üretim 
noktasında çalışmalar yapıyoruz. 

Dünyanın en büyük markalarına ürün tedariki ve üretimi sağlıyoruz. 
Biz kendimize güveniyoruz. 

Yabancı Aydınlatma firmaları ile nasıl bir süreç yaşıyorsunuz?
Kendal Elektrik ve Aydınlatma ürünlerinin -bölge ülkeleri başta olmak 
üzere- Ortadoğu ve Afrika ülkelerine satışı devam ediyor. Bazen 
büyük markalar ile rakip olabiliyorsunuz. Bu markalar bir süre sonra sizi 
takibe alıyor ve kapınızı çalıyor. Bazı kriterleri firma olarak sağlamanız 
gerekiyor. Bir anlamda sizi denetliyorlar. Başarılı buldukları takdirde 
sizinle üretim için masaya oturuyorlar. Şu anda bu tesisi ziyaret eden 
Avrupalı firmalar hayran kalıyor. Onların istediği her kriteri sağlamak 
size de özgüven kazandırıyor. Bu da sizin kalitenizi tescillemiş oluyor.

Kendal Aydınlatmanın bundan sonraki planları nelerdir?
Firma olarak kendi ülkenizde üretim yapmak çok önemlidir. Bu, 
yaptığınız işte mutlu olmanızı sağlıyor. Ülkenize katma değer 
oluşturuyorsunuz. Biz ithalat yapan her firmamıza bunu yapmasını 
tavsiye ediyoruz. Yerli ve milli üretime geçmediğiniz sürece ülke 
olarak başarılı olamazsınız. Mutlaka bir kısım da olsa üretim 
yapmalarında fayda var. Önümüzdeki günlerde RUSTİK LED AMPUL 
üretimine başlayacağız. Şu anda makinelerimiz geldi.2020 yılı 
içinde bu segmentte yer alan ürünlerin üretimine başlamış olacağız. 
Ülkemizde en fazla ithalatını yaptığımız ürünlerin üretimi noktasında 
yatırımlarımız hiç durmadan devam edecektir. 

Son olarak satıcı ve alıcıya neler tavsiye edersiniz?
Mutlaka Aydınlatma ürünü alırken kalitesine önem versinler. Ürünlerin 
dışında yazan değerleri mutlaka okuyup fiyat olarak pahalı ürünlerle 
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added value for your country. We advise each company to import 
it. You cannot be successful as a country unless you start domestic 
and national production. There is definitely some benefit to make 
production. In the coming days we will start to produce RUSTIC 
LED BULB. Our machines have arrived. In the year 2020, we will 
start to produce the products in this segment. Our investments in 
the production of the products we import the most in our country 
will continue unceasingly.

Finally, what do you recommend to the sellers and the buyers?
Always give importance to the quality of lighting product when 
buying. They must read the values written outside the products and 
compare them with expensive products. They should buy domestic 
products. It is useful for our companies that sell lighting products 
to be very careful when choosing a product. They should check the 
values of the products that they sell. They shouldn’t sell poor quality 
product to the customers. We do not currently have full knowledge 
of lighting. However, we spend a long part of our lives with lighting 
products. We do not know the damages caused by the lighting 
products we use at the bedside of our beds even during sleep. 
Currently, our government is conducting serious audits at this point. 
Some criteria will also pave the way for domestic production. For 
this, the necessary support must be provided to the new producers. 
When we look at the last point, they need to buy products from 
companies whose work is lighting. In addition, it will be more 
accurate for companies that know lighting to take part in the sector.

karşılaştırsınlar. Yerli üretim ürünleri satın 
alsınlar. Aydınlatma ürünü satan firmalarımız 
ürün seçerken çok dikkat etmelerinde fayda var. 
Sattıkları ürünlerin gerçek değerinin ne olduğuna 
baksınlar. Müşterilerine kötü ürün vermesinler 
Şu anda aydınlatma konusunda tam bir bilgi 
birikimine sahip değiliz. Oysa hayatımızın uzun 
bir kısmını aydınlatma ürünleri ile geçiriyoruz. 
Uykuda bile yataklarımızın başucunda 
kullandığımız aydınlatma ürünlerinin bize 
verdiği zararları bilmiyoruz. Şu anda devletimiz 
bu noktada ciddi denetimler yapmaktadır. Bazı 
kriterler yerli üretimin önünü de açacaktır. Bunun 
için de mutlaka yeni üreticilere gerekli desteğin 
sağlanması şarttır. Baktığımızda son noktada işi 
aydınlatma olan firmalardan ürün almaları gerekir. 
Ayrıca aydınlatmayı bilen firmaların sektörde yer 
alması daha doğru olacaktır. 


