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ORGUN LIGHTING IS SAVING THE SECTOR FROM 
EXTERNAL DEPENDENCE

Örgün Aydınlatma Sektörü Dışa 
Bağımlı Olmaktan Kurtarıyor. 

We had an interview with Yakup Piraz, one of the founding partners of Örgün Lighting which has become one of 
the most important brands of Lighting sector with its hundreds of employees and thousands of products.

When and how did your company start its commercial activities?
Our company which was founded in 1977 by me Yakup Piraz, Sıdkı 
Piraz and Fahrettin Oymak, started its activities in a small shop in 
Beyoğlu Kuledibi. Then we moved to a shop on the municipality 
street and in 1992 we moved to our workplace, which we currently 
use as a center. After opening a new branch in the Küçükköy 
Avizeciler Site in 2004, we moved our production to our new factory 
in Ümraniye.

What are the product groups of your company?
Orgun Lighting supplies all the needs of chandelier and lighting 
industry. Especially socket group, plug cables, intermediate switched 
plug cables, plastic pendants are the products we are leading in 
manufacturing. In addition, we supply and sell metal accessories, 
transmission cables, decorative cables and electrical materials.

What are the characteristics of the products you produce and 
what are the different aspects of the products?
For 42 years we have been manufacturing socket groups that cover 
the majority of our production. All of the products we produce have 

Üç ortakla Beyoğlu’nda küçük bir dükkânda başladıkları 
üretime, bugün yüzlerce çalışanı, binlerce ürüne sahip 
Aydınlatma sektörünün önemli markalarından biri haline 
gelen Örgün Aydınlatma kurucu ortaklarından Yakup Piraz ile 
geçmişten günümüze firmalarını ve sektörün geldiği noktayı 
konuştuk. 
Firmanız ticari faaliyetlerine ne zaman ve nasıl başladı?
Firmamız Sıdkı Piraz, Fahrettin Oymak ve ben Yakup Piraz tarafından 
1977 yılında Beyoğlu Kuledibi Hacı Ali sokakta küçük bir dükkânda 
ilk olarak faaliyetimize başladık. Daha sonra belediye caddesinde bir 
dükkâna,1992 yılında da şu an merkez olarak kullandığımız işyerimize 
taşındık. 2004 yılında Küçükköy Avizeciler Sitesi’nde yeni bir şube 
daha açtıktan sonra imalatımızı Ümraniye’deki yeni fabrikamıza 
taşıdık.

Firmanızın ürün grupları nedir?
Örgün Aydınlatma avize ve aydınlatma sanayiinin ihtiyacı olan tüm 
parçaların tedarikini sağlamaktadır. Özellikle duy grubu, Fişli Kablolar, 
Arapuarlı fişli kablolar, Plastik Sarkıtlar imalat olarak öncü olduğumuz 
ürünlerdir. Bunun yanında metal aksesuarlar, iletim kabloları, dekoratif 
kablolar, elektrik malzemelerinin de tedariki ve satışını yapmaktayız.
 
Ürettiğiniz, ürünlerin özellikleri ve benzerlerinden farklı yanları 
neler?
Üretimimizin büyük çoğunluğunu kapsayan Duy gruplarının imalatını 
42 yıldır yapmaktayız. İmalatını yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimiz 
gerekli kalite normlarına ve kalite belgelerine sahiptir.42 yıllık bilgi 
birikimi ve tecrübeyi ürettiğimiz ürünlerimize yansıtmaktayız. 

Üretim tesisleriniz ve çalışanlarınızla ilgili neler söylemek                      
istersiniz?
2004 yılından itibaren Ümraniye’deki 2500 m2 kapalı alanda 
üretimlerimiz devam ediyor. Son teknolojiye sahip bir üretim 
parkuruna sahip firmayız. Enjeksiyon makinelerimiz Alman ARBURG 
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markasına aittir.   Son yıllarda 
yaptığımız otomasyon yatırımları 
ile günlük imalat kapasitemizi 
yükselterek, kaliteden taviz 
vermeden üretimimize devam 
etmekteyiz.

Firmanız AR-GE çalışmalarına 
bütçe ayırıyor mu? AR-GE 
çalışmalarınız ne durumda?
Aydınlatma parçaları imalatında 
firmamız dünyanın öncü markaları 
arasındadır. Firmamızın inovatif 
düşünce anlayışı sayesinde 
Aydınlatma sektörü dünyadaki 
yenilikleri yerli ürün kullanarak 
da takip edebilmektedir. Bu 

konuda ülkemize ekonomik bir katkı sağlayabilmek firmamız için bir 
övünç kaynağıdır. Sürekli yeni ürünler sunarak bu konuda oluşan 
yeni ihtiyaçları yurtdışından ithal etmeden hızlı bir şekilde sektör 
firmalarına sağlamaktayız. Gelişen yenilikleri takip eden ve bu yönde 
çalışmalar yapan bir üretim becerisine sahibiz 

Ürettiğiniz ürünlerin ihracatını yapıyor musunuz? Ağırlıklı olarak 
hangi ülkelere ürünlerinizi satıyorsunuz?
Ürünlerimiz; Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetlerine İhraç edilmektedir. Bunun yanında iç pazardaki 
müşterilerimizin bizim ürünlerimizi kullanarak yaptığı ihracatlar ile 
dolaylı olarak 7 kıtada ürünlerimiz kullanılmaktadır. Firma olarak bu 
konuda tecrübeli kadroya sahip durumdayız.

Firmanızın kısa ve uzun vadedeki hedefleriyle ilgili neler söylemek 
istersiniz?

the required quality norms and quality certificates. We reflect 42 
years of knowledge and experience to our products.

What would you like to say about your production facilities and 
employees?
Since 2004, our production continues in 2500 m2 closed area in 
Ümraniye. We have a production line with the latest technology. Our 
injection machines belong to the German ARBURG brand. With the 
automation investments we have made in recent years, we continue 
our production without compromising on quality by increasing our 
daily production capacity.

Does your company allocate budget for R & D activities? How is 
your R & D work?
Our company is one of the world’s leading brands in lighting parts 
manufacturing. Thanks to the innovative thinking of our company, 
Lighting sector can follow the innovations in the world by using 
domestic products. It is a source of pride for our company to make 
an economic contribution to our country. We continuously provide 
new products to the sector companies by rapidly importing new 
needs without importing them from abroad. We have a production 
ability that follows the innovations and works in this direction.

Do you export the products you produce? Which countries do you 
mainly sell your products to?
We export our products to Middle East, North Africa, Eastern 
Europe, Russia and Turkic Republics. In addition to this, our products 
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Firmamız imalat kapasitesini ve kaliteyi sürekli artırarak iç piyasanın 
ihtiyaçlarını karşılamayı bunun yanında da pazarlama ağını 
genişleterek ihracat oranımızı arttırmayı hedeflemekteyiz.

Satışını yaptığınız ürünlerle ilgili bir sorun yaşandığında teknik 
destek veriyor musunuz? Bu konuda ürettiğiniz çözümler nedir? 
Kendi imalatımız olan ürünler ile ilgili her türlü desteği veriyoruz ve 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı görev olarak 
kabul ediyoruz. Ürünlerimizin kalitesi bu yönde gelen ihtiyaçları 
düşük seviyede tutuyor. 

Firmanızın kalite politikası ile ilgili neler söylemek ister siniz?
Firmamız 2016 yılında itibaren TUV-SUD firması ile kalite sözleşmesi 
imzalayarak birlikte çalışmaya başladı. Bu ortaklık ile var olan 
kalitemizi daha da yükselterek, süreklilik sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bilgi ve tecrübenizle geçmişten günümüze sektöre baktığınızda 
gelinen nokta nedir? Sektörün dünya ile rekabet etme konusunda 
neler söylemek istersiniz?
90’lı yıllarda Avrupa merkezli olan Avize Parçaları imalatı 2000’li yıllar 
ile birlikte Çin e kaydı. Firmamız kurulduğu günden itibaren yüksek 
kalite-düşük fiyat politikası ile sektörümüzün İthalat yapmasına 
gerek bırakmamıştır. Bundan sonraki çabamız ülkemizin jeopolitik 
avantajlarını kullanarak içeride sağladığımız bu gücü diğer ülkelere de 
kabul ettiren bir marka olmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Sektör olarak yaşadığınız sorunlar neler ve bu sorunların çözümü 
noktasında önerileriniz nelerdir?
Sektörümüzdeki imalatçıların en büyük sıkıntısı denetimsiz yapılan 
ithalat ürünlerin girişidir. Düşük fiyatlarla giriş yapan kalitesiz ürünler 
sektöre ve ülkeye büyük zarar vermektedir.  Bu konuda yetkililerin 
alacağı basit önlemler ile kalitesiz ürünlerin ithalatı yasaklanmalıdır. 
Mutlaka kalite standardı olmalıdır. Ülke ekonomisine katma değer 
oluşturan yerli üreticilerin zor durumda kalması engellenebilir. Sektör 
firmalarımıza her konuda gerekli olan avantajları yerli üreticiler olarak 
sağlıyoruz. 

are used indirectly on 7 continents with the exports made by our 
customers in the domestic market on our behalf. As a company, we 
have experienced staff.

What would you like to say about your company’s short and long 
term goals?
Our company aims to meet the needs of the domestic market by 
continuously increasing its production capacity and quality, as well 
as expanding its marketing network and increasing our export rate.

Do you provide technical support in case of a problem with the 
products you sell? What are your solutions?
We provide all kinds of support for our own products and accept all 
the needs of our customers as a duty. The quality of our products 
keeps the needs in this direction low.

What would you like to say about your company’s quality policy?
Since 2016, our company has signed a quality agreement with TUV-
SUD. With this partnership, we aim to increase our existing quality 
and provide continuity.

When you look at the sector from past to present with your 
knowledge and experience, what is the point reached? What 
would you like to say about the sector’s competition with the 
world?
In the 90s, the European-based Chandelier Parts manufacturing 
moved to China in the 2000s. Our company since the day it was 
established with a high quality-low price policy has not required our 
sector to make imports. Our next endeavor is to become a brand 
that makes us accept this power in other countries by using the 
geopolitical advantages of our country and to contribute to the 
national economy.

What are your problems as a sector and what are your suggestions 
for solving these problems?
The biggest problem of the manufacturers in our sector is the 
introduction of uncontrolled import products. Poor quality products 
that enter at low prices cause great damage to the sector and the 
country. Imports of poor quality products should be banned with 
simple measures taken by the authorities. It must be the quality 
standard. Domestic producers, which create added value to the 
national economy, can be prevented from staying in a difficult 
situation. We provide our sector companies with the necessary 
advantages as domestic producers.




