
www.aydinlatmateknik.comLIGHTING SMART BUILDING SYSTEMS ARCHITECH

T U R K I S H  L I G H T I N G  M A G A Z I N E

L i g h t i n g  Te c h n i c a l  M a g a z i n e
Haziran-Temmuz June-July 2020

File Subject Lighting Industry
After Pandemic Page:30th

https://www.arselelektronik.com.tr/


http://www.grupimaj.com/


Başta bahçe, teras, balkon benzeri açık yaşam alanlarınız olmak üzere
tüm yaşam alanlarınız sinek ampullerimiz ile daha keyifli.

turkiye@sylvania-lighting.com +90 216 227 29 79sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/offices/turkey/
http://www.grupimaj.com/


C o n t e n t s
İ Ç İ N D E K İ L E R

44

36

S Ö Y L E Ş İ  |  i n t e r v i e w

p r o d u c t  d e t a i l  |  ü r ü n  d e t a y

D O S Y A  |  F I L E

Dekaled Lighting Project Sales Manager Serhat Görmün

3N AYDINLATMA Firma Ortağı ve 

COO’su Engin ÖZEL

DEKALED LIGHTING POWER 
IS QUALITY AND THE 
ACCURATE LIGHTING IT 
PROVIDES

WE PROVIDED 
UNINTERRUPTED 
LIGHTING IN ALL FIELDS 
AT COVID-19 DAYS 

Dekaled Aydınlatma Gücü 
Kalite ve Sağladığı Doğru 
Aydınlatmadır 

Covid-19 Günlerinde 
Her Alanda Kesintisiz 
Aydınlatma Sağladık

Lighting Equipment 
Manufacturers 

Association President 
Fahir Gök 

Grup Imaj Lighting 
Deputy General Manager 

Pelin Grit Sarı

Chairman Of Buse 
Aydinlatma (Lighting) 

Board Of Directors, 
Mehmet Yüksel

Sylvania Middle East, 
Turkey and CIS Regional 

President 
Ayhan ŞIRINER, 

 

14

18

74

42

52

30

AUTHENTIC DALI SOLUTIONS 
FOR EMERGENCY LIGHTING 
PRODUCTS BY Beş A
“Acil Durum Aydınlatma Ürünlerinde 
Beş A’ nın Özgün DALI Çözümleri”

junejuly |  hazirantemmuz 2020 



S Ö Y L E Ş İ  |  i n t e r v i e w

 

 

A Y D I N L A T M A  |  l i g h t i n g

A Y D I N L A T M A  |  l i g h t i n g

H A B E R  |  N E W S

TAVCAM Olarak 
El İşi Cam Sanatı 
Ürünlerimizle Yıllardır 
Sizleri Aydınlatıyoruz.

Piksel Kontrollü Noktasal 
LED Armatürler 

 “LiPie”

12 HANDCRAFTED 
GLASS ART 
PRODUCTS WE 
HAVE BEEN 
LIGHTENING YOU 
FOR YEARS

Pixel Controllable 
LED Dots  

“ LiPie”

32

60

8

10

6

92

88

Interlight Russia 
respectively Intelligent 

Building Russia to be held 
in 2021 

Interlight Russia ve 
Intelligent Building 

Russia 2021’de 
yapılacak

C o n t e n t s
İ Ç İ N D E K İ L E R

ELIT CERTIFICATION 
General Manager 
ESRA YATÇI 

junejuly |  hazirantemmuz 2020 



editör’den

Dünya öyle bir dönem yaşıyor ki ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Önceki sayımızda 
yazdığımız birçok başlıkla karşı karşıya kaldık. Dünya’da her şeyin değişeceğini 
söyleyenler hiçbir zaman insan faktörünü göz önüne almıyor. Dünyamızda herkes 
aynı imkânlara sahip değil. Oluşturulmak istenen dünyanın şu hali ile bunun mümkün 
olmadığını oyun kurucular dahi bilmiyor. Ya da bilmek istemiyor.

Geçtiğimiz dört aylık süreç bizlere birçok tecrübeyi kazandırdı. Bu süreçte sektörle iç 
içe olmaya ve bu dönemi nasıl geçirdiklerini gözlemleme fırsatı buldum. Aydınlatma 
sektörünün üretim hatları hiç durmadı. Dünyada seyahat yasağının etkisini ileri ki 
dönemlerde daha fazla görmeye başlayacağız. Uzun yıllar yurtdışı fuar ve iş tecrübesini 
yaşayan birisi olarak bazı düşüncelerimizi paylaşırken şimdi bu haklılığımızı gördük. 

Dünyanın dijitalleşmesi adı altında büyük markaların ekseni etrafında toplanma 
sürecini yaşıyoruz. Dijital toplantılar, dijital iş görüşmeleri, dijital etkinlikler furyasını 
yaşadık ve yaşıyoruz. Oysa biz dijitalleşme dediğimizde ne anlıyoruz. Sosyal medya 
hesaplarına ve Google verilecek tanıtım reklamlarını dijitalleşme olarak mı anlıyoruz.
Bu kadar koparılan fırtınanın temel nedeni acaba tekelleşmenin yeni modelimidir. 
Dünya’da yerleşik olan global markalar işin neresinde? Bu soruların cevabını ileride 
daha net göreceğiz.

Fuarlarda topladığımız kartvizitlere ne oldu?
Dünya’da hangi firmaların datası güçlüdür. İşte bu sorunun cevabını çok iyi bilmemiz 
gerekiyor. Uzun yıllar yurtdışı fuarlara giden firmalarımız vardı. Oralarda toplayıp işe 
yaramaz dedikleri kartvizitlere ne oldu. Hep işe yaramaz gözü ile bakılan şeylerin ya da 
gereksiz harcama dediğimiz etkinlikler, kongreler, fuarlar, dergi reklamlarının ne anlama 
geldiğini şimdi öğreniyoruz. Marka gücünüz nedir? ne kadar bir dataya sahipsiniz. 
Kimse canlı yayınlar ile yaptığınız bir saatlik etkinliklerden ürün satın alınacağını 
düşünmeyin. Şu anda kimse bunu yapmıyor. Herkes gücünü gösteriyor. 

Gelecek için mutlaka yazdıklarımızı bir yere not ediniz. Ülkemizde bir , en az üç ülkede 
fuara katılın ve sektör yayınlarında reklamlarınız mutlaka olsun. Elinizde data varsa 
dijitalde güçlüsünüz. Markanız biliniyorsa dijitalde güçlüsünüz. Yoksa dijitalleşme 
cebinize sokulan yeni model akrep diyebiliriz. Dijitalleşmeyi çok iyi analiz etmemiz 
gerekiyor. Sanal bir dünya olacak ama daha henüz kimse ne olduğunu bilmiyor. 
Firmalarımızın mutlaka yazılım mühendislerini şirketlerine dahil etmesi gerekiyor.

.........gelecek sayıda buluşmak üzere

Yusuf HIZARCIOĞLU

Kartvizit neydi?
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Interlight Russia ve Intelligent Building Russia 
2021’de yapılacak

Interlight Russia respectively Intelligent 
Building Russia to be held in 2021 

Korona salgınının Rusya’ da ve dünya genelinde neden olduğu durum göz önüne alınarak Messe Frankfurt RUS, 
aydınlatma ve inşaat hizmetleri teknolojisi Uluslararası Fuarı’nın 26.sını ertelemye karar verdi. Normalde 14-17 
Eylül 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Interlight Russia ve Intelligent Building Russia’nın sırasıyla 13-16 Eylül 
2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Hükümetin Corona salgınına verdiği uluslararası tepki 
deneyimine göre, etkinliklerle ilgili yasaklar ve bununla ilgili 
seyahat kısıtlamaları ilk olarak iptal edilecektir. Bu durumda 
herhangi bir tahmin yapmak zordur.

İkinci olarak, daha büyük bir salgın hastalık riski olduğu için 
önlemlerinin tekrarlanma potansiyeli yüksektir.

Üçüncü olarak, Interlight Russia ve Intelligent Building Russia 
uluslararası ticaret fuarının asıl ertelenme nedeni güvenli bir 
etkinlik düzenlemek için güvencenin olmamasıdır. Ülkedeki 
herkes gibi endüstri uzmanları da öncelikli olarak ailelerinin 
sağlıklı ve güvende olmasına özen gösteriyor. Organizatörler 
de bunu destekliyor.

In view of the world-wide and Russian situation caused by 
the Corona pandemic Messe Frankfurt RUS has decided to 
postpone the 26th edition of the International trade fair for 
lighting and building services technology – Interlight Russia 
respectively Intelligent Building Russia, originally scheduled 
for 14-17 September 2020, to the new date: 13-16 Septem-
ber 2021. 

First of all, according with international experience of gov-
ernment response to the Corona pandemic the prohibitions 
on events and travel restrictions associated with it will be 
cancelled еthe first. It is hard to make any forecast in the 
situation. 

Secondly, the potential for repeated prohibition measures is 
high, because there is still increased risk of further outbreak 
of diseases. 
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EMERGENCY 
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Endüstriyel Aydınlatma | Tüp Aydınlatma 

RL 70 LE
CNC makineleri, tekstil, baskı ve kereste işleme makinelerinin yanı sıra üretim, paketleme ve gıda sistemlerinde 
Waldmann yüksek kalite aydınlatma ürünleri ile doğru ışık ve aydınlatma sağlayabilirsiniz.

RL 70 LE Ürün Teknik Özellikleri
LED teknolojisi
Renk sıcaklığı nötr beyaz 5 000 K veya gün ışığı beyaz 5 700 K
Renk görüntüleme Ra> 80
Işık Şekillendirme Teknolojisi veya beyaz opal aydınlatma 
armatürü ile parlamayan
Borosilikat cam, akrilik veya PC armatür gövdesi
Aksesuarlardan çeşitli braketler vasıtasıyla monte edilir
LED servis ömrü (L70)> 50.000 saat
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı Ta 40 ° C
Koruma sınıfı IP67, koruma sınıfı III
Kablo rakoru veya hızlı bağlantı üzerinden bağlantı
Şebeke gerilimine bağlantı için aksesuar olarak çeşitli braketler 
ve çalıştırma tertibatı

RL 70 LE Ürün Genel Özellikleri
Bakım gerektirmeyen LED teknolojisi
Yumuşak geçişler ile ultra düşük parlaklıkta, homojen ışık
Optimum ışık sapması ve parlamayan aydınlatma için Işık 
Şekillendirme Teknolojisi
Geleneksel tüp aydınlatma armatürlerinin kolay değişimi için 
70 mm dış çap
Yüksek koruma derecesi
Uygulamaya uygun kullanım için farklı tüp malzemeleri
Yüksek mekanik ve termal stres için ideal
Makine voltajına doğrudan bağlantı

RL 70 LE as 70-mm tube luminaire is the traditional model of 
machine lights The construction proven for decades prom-
ises maximum reliability not only in terms of the housing 
technology – the LED equipment allows permanent opera-
tion without lamp replacement Moreover, an optimum length 
range allows a simple 1:1 replacement of conventional 
Waldmann tube luminaires.

Even under close scru-
tiny, you will see that we 
have not changed the 
visual appearance of this 
tube luminaire. Perhaps 
because there are some 
shapes that cannot be 
improved. And the same 
applies to a fair number 
of good functional prop-
erties. Good, powerful 
light for optimum visibility 
beside the machine tool 
– we could not improve 
on this. What we can do 
however is to ensure that 
even more locations can 
benefit from this.
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AVOLUX 
AVOLUX Multi 

Panda ST

Multi Panda ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its 
adjustability in both horizontal and vertical directions, illuminating 
capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, 
building surfaces, parks, statues etc. 

Pole installation with single and double flange. -- Corrosion resistant 
die-cast aluminium body. -- Silicon gasket. -- All exterior parts are 
stainless steel. -- Tempered safety glass. -- Mains voltage: 220-
240V / 50-60Hz. -- Clever thermal design. -- High visual comfort. 
-- Colour tolerance max. 3 SDCM. -- Recomended mounting height 
up to 6mt. -- DALI and 1-10V options available. –

Multi Panda ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. 
Yatay ve dikey düzlemde hareket kabiliyeti sayesinde 
aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, 
park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım 
alanlarına sahiptir

Tekli ve çiftli adaptör ile direğe montaj seçeneği. -- 
Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde. 
-- Silikon contalı. -- Dışarda kalan tüm metal parçalar 
paslanmaz çelikten. -- Tamperli cam. -- 220-240V / 50-
60Hz enerji girişli. -- Akıllı soğutma tasarımı. -- Yüksek 
aydınlatma konforu. -- Renk toleransı max. 3 SDCM. 
-- 6mt direk yüksekliğine kadar kullanımı uygundur. -- 
DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

A-Single and double flange 
to mount floodlight to 
the pole.
Projektörü monte etmek 
için tekli ve ikili adaptör.

B- 36W floodlight with 
different beam angle 
options. 
Farklı açı opsiyonlarına 
sahip 36W projektör.

C- Main pole with different 
height options.
Farklı yükseklik 
seçeneklerine sahip direk.

D- Adaptor between flange 
and pole connecting them 
to each other. 
Projektör adaptörü 
ile direk arası bağlantı 
sağlayan ara parça.



http://www.avolux.com/home-2/
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TAVCAM Olarak El İşi Cam 
Sanatı Ürünlerimizle Yıllardır 

Sizleri Aydınlatıyoruz.

HANDCRAFTED GLASS ART 
PRODUCTS WE HAVE BEEN 
LIGHTENING YOU FOR 
YEARS

Amerika’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye kendine ait 
tasarımları olan cam, avize ve aydınlatma ürünleri ihracatını 
yapmaktadır. 

Özel aydınlatma tasarımları ve el işi cam sanatı üretimiyle, 
sektöründe öncü olan TAVCAM, gerektiğinde zamanın en 
ileri teknik ve teknolojilerini kullanarak Türkiye’yi el işi cam 
ve dekoratif aydınlatma alanında büyük bir aşkla, gururla ve 
başarıyla temsil etmektedir.

TAVCAM exports glass, chandelier and lighting products with 
its own designs in more than 40 countries from USA to Japan. 

TAVCAM is a pioneer which has its special lighting designs 
and handcrafted glass art production in the industry, by 
using the most advanced techniques and technology of the 
time, it proudly and successfully represents Turkey with its 
handcrafted glass in the decorative lighting field.

link

https://www.tavcam.com/
https://www.instagram.com/tavcamistanbul/
https://www.youtube.com/tavcam
https://www.facebook.com/TavCamIstanbul
https://www.linkedin.com/company/tavcam-avize-ayd%25C4%25B1nlatma/
https://twitter.com/tavcamistanbul


https://www.tavcam.com/
https://www.tavcam.com/


| 16 |

H A B E R  |  n e w s

Üreticiler arz zincirini tekrar 
sorgulayacak ve bu sorgulama da 
Türkiye ve sektörümüz adına yeni 
fırsatlar doğacak

Lighting Equipment Manufacturers Association 
President Fahir Gök 

Reflections of the Process Starting with COVID 19 Virus on the 
Lighting Industry
We exchange information on the effects of the epidemic by ensuring 
effective communication with our members since the beginning of 
the epidemic period. Today, we know that our members, who are 
dated, continue to produce at a rate of 90 percent, 10% of our 
members who continue production are at full capacity, and 70% are 
working at fifty percent capacity.

As we follow from the meetings, we hold with LightingEurope, of 
which we are a member, we know that the situation is the same in 
the European Union member countries. For example; The impact of 
the epidemic on the sector in the UK decreased by 55% production 
capacity. Even though there is a decrease in capacity, we know that all 
our members are working and striving for continuity in production. It 
is our goal to protect employment and ensure work peace. When we 
review the current situation of the market as sales channels, we can 
say that the project sales channel is operating despite the epidemic, 
and the commercial channel has entered a stable period in April. 

Before the epidemic, the lighting sector was advancing rapidly in line 
with the momentum gained by the growth rates of 2019, especially 
in the export market. Again, the new opportunities created due to 
the fact that lighting is an integral part of energy efficiency and the 
implementation of national action plans in this regard contributed 
to this rapid progress in terms of the domestic market. Although 
this rapid progress was stopped due to the epidemic, we believe 
that this rise will continue after the epidemic. Especially as we have 
always said, Turkey Lighting Sector, with the geographical position of 
our country, logistics network advantages, production capacity, and 
human resources, will become more important in the future. In Europe, 
many countries, including China, questioning the manufacturers and 

Manufacturers will question the supply 
chain again, and this questioning 
brings forth new opportunities on 
behalf of our industry and Turkey.”

Covid 19 Virüsü İle Başlayan Sürecin Aydınlatma Sektörüne 
Yansımaları 
Salgın döneminin başladığı günden itibaren üyelerimiz ile etkin 
iletişimi sağlayarak salgının etkileri üzerinde bilgi alışverişinde 
bulunuyoruz. Bugün tarihli üyelerimizin yüzde 90 oranında üretime 
devam ettiklerini, üretime devam eden üyelerimizin %10 unu tam 
kapasite, %70 inin de yüzde elli kapasite ile çalıştıklarını biliyoruz.

Yine üyesi olduğumuz LightingEurope ile her gün gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerden de takip ettiğimiz üzere benzer durumun Avrupa 
Birliği üye ülkelerde de aynı olduğunu biliyoruz. Örneğin; İngiltere’de 
salgının sektöre etkisi %55 oranında üretim kapasitesi azalmıştır. 
Kapasite olarak bir azalma söz konusu olsa da tüm üyelerimizin üretime 
devamlılık için çalıştıklarını ve çabaladıklarını biliyoruz. İstihdamı 
korumak, çalışma barışını sağlamak dilek hedefimizdir. Pazarın 
mevcut durumunu satış kanalları olarak gözden geçirdiğimizde proje 
satış kanalının salgına rağmen faaliyette olduğunu, ticari kanalın ise 
Nisan ayı içinde durağan bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. 

Salgın öncesinde aydınlatma sektörü, 2019 yılının özellikle ihracat 
pazarında ortaya koyduğu büyüme oranlarının etkisi ile kazandığı 
ivme doğrultusunda hızla ilerlemekteydi. Yine aydınlatmanın enerji 
verimliliğinin ayrılmaz bir parçası olması ve bu konuda ulusal eylem 
planlarının uygulamaya başlanması sebebiyle oluşan yeni fırsatlar 
bu hızlı ilerlemeye iç pazar açısından katkı sağlamaktaydı. Salgın 
sebebiyle bu hızlı ilerlemeye kısa bir ara verilmiş olsa da salgın 
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the supply chain again, and this inquiry will also offer opportunities 
for Turkey and our industry. New habits, changing routines and new 
normals will change the production processes. We believe that the 
sector will grow stronger and reach our export targets easily, as our 
manufacturer sees and evaluates this change as an opportunity. 
Again, as in the whole world, an important effect of the epidemic 
on the sector will be the increase in domestic production. We are 
a foreign-dependent industry in the lighting sector. Although this 
dependency decreases as we watch from import data each year, we 
predict that this will decrease much more in the future. Due to the 
added value of lighting to human life in terms of safety, comfort and 
health, and being an indispensable element in daily life, the efforts 
of countries to afford lighting equipment will increase in the coming 
period. By doing our part in this matter, we will take important steps 
in the local production of high value-added components and parts. 
We can also herald that the important step taken with the adoption 
of LED chip production as a high-tech product in the country policy 
will come to life as a production very soon. 

As we mentioned above, we had the opportunity to closely follow the 
activities of our sector in other countries and exchange information 
through LightingEurope, of which we are a founding member. We can 
state that we are at the same stage with many European countries, 
especially England, in terms of decreasing production capacities. 
We know that global manufacturers have serious difficulties in the 
supply chain and logistics network with the outbreak starting and 
spreading primarily in the Far East. In this period, we know from our 
meetings with our members that our manufacturer made accurate 
and efficient planning for components and parts abroad. Although 
the process is different from all the crises experienced so far, it is 
an indisputable issue that the Turkish producer has competencies 
in crisis management. For example; We know that the payment 
terms are delayed in different countries today, Turkey is one of 
them, despite these delays, our producers are making efforts to take 
precautions and to generate timely solution suggestions by acting 
very quickly on cash management.

sonrasında bu çıkışın devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle her 
zaman söylediğimiz gibi Türkiye Aydınlatma Sektörü ülkemizin coğrafi 
konumu, lojistik ağ avantajı, üretim kapasitesi ve insan kaynağı ile 
gelecek dönemde daha da önem kazanacaktır. 

Çin dahil olmak üzere Avrupa’da pek çok ülke ve üreticileri arz 
zincirini tekrar sorgulayacak ve bu sorgulama da Türkiye ve 
sektörümüz adına fırsatlar sunacaktır. Yeni alışkanlıklar, değişen 
ezberler ve yeni normaller üretim süreçlerini değiştirecektir. Bu 
değişimi üreticimizin fırsat olarak görmesi ve değerlendirmesi 
ile sektörün güçleneceğine ve ihracat hedeflerimize kolayca 
ulaşabileceğine inanıyoruz. Yine salgının tüm dünya da olduğu gibi, 
ülkemizde de sektöre önemli bir etkisi yerli üretimdeki artış olacaktır. 
Aydınlatma sektörü olarak dışa bağımlı bir sanayiyiz, bu bağımlılık her 
sene ithalat verilerinden izlediğimiz üzere azalma gösterse de bunun 
gelecek dönemde çok daha azalacağını tahmin ediyoruz.  

Aydınlatmanın insan yaşamına güvenlik, konfor, sağlık konularındaki 
katma değeri sebebiyle günlük yaşamda olmazsa olmaz bir unsur 
olması sebebiyle aydınlatma ekipmanları konusunda ülkelerin 
kendilerine yetme çabası gelecek dönemde artacaktır, biz de bu 
konuda üzerimize düşeni yaparak katma değeri yüksek aksam ve 
parçaların yerli üretimi içinde önemle adımlar atacağız. Özellikle LED 
çip üretiminin ülke politikasında yüksek teknoloji ürün olarak kabul 
edilmesi ile atılan önemli adımın çok yakın bir tarihte üretim olarak 
hayat bulacağını da buradan müjdeleyebiliriz.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere kurucu üyesi olduğumuz LightingEurope 
aracılığıyla sektörümüzün diğer ülkelerdeki faaliyetlerini yakından 
takip etme ve bilgi alışverişinde bulunmak imkânımız oldu. Üretim 
kapasitelerinin azalması konusunda İngiltere başta olmak üzere pek 
çok Avrupa ülkesi ile aynı aşamada olduğumuzu belirtebiliriz. Global 
üreticilerin, salgının öncelikle Uzakdoğu da başlaması ve yayılması 
ile tedarik zincirinde, lojistik ağında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını 
biliyoruz. Bu dönemde üreticimizin aksam ve parçalarla ilgili yurt 
dışı tedariklerinde doğru ve verimli planlama yaptığını üyelerimiz ile 
yaptığımız görüşmelerden biliyoruz. 

Süreç bugüne kadar yaşanan tüm krizlerden farklı olsa da Türk 
üreticinin kriz yönetimi konusundaki yetkinliklerinin olduğu da 
tartışılmaz bir konudur. Örneğin; ödeme vadelerinde bugün farklı 
ülkelerde erteleme yaşandığını biliyoruz ki bunlardan biri de Türkiye, 
üreticimiz bu ertelemelere karşın önlemlerinin alınması ve nakit 
yönetimi konusunda oldukça hızlı hareket ederek, zamanında çözüm 
önerilerinin oluşturulması için gayret göstermektedir.  
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3N AYDINLATMA (3N LIGHTING) that is among the undisputed 
leader companies in Turkey in the lighting industry with its high 
technology and experience, continues to its services with solution-
oriented works that shed light on our bright future. “3N LIGHTING”, 
which is the symbol of Trust and Quality in the sector, continues 
its efforts to become a world brand with its investments in smart 
technology production systems.

It achieves successful business results targeting solution-oriented 
and unconditional high customer satisfaction in all areas of our 
lives such as retail, healthcare, supply chain, finance, automotive, 
logistics, fast consumption, transportation, food, merchandising, 
smart workplace/residential projects. While the number of sectors 
it provides service is increasing day by day with the importance 
it attaches to the customer experience, thanks to its strong R&D 
and innovation investments, it diversifies its design award-winning 
product patents day by day. 

In addition, 3N AYDINLATMA continues its investments by targeting 
its product portfolio 100% Domestic Product priority. By developing 
its national designs in R&D and Quality control laboratories, equipped 
with high-tech, with Turkish engineers without being dependent 
on foreign countries, it has an experienced and valuable team that 
offers a different experience in the lighting industry with its smart 
technology production systems, experienced employees who never 

COVID-19 
GÜNLERİNDE 
HER ALANDA 
KESİNTİSİZ 
AYDINLATMA 
SAĞLADIK

We Provided 
Uninterrupted 
Lighting In All 
Fields At 
Covid-19 
Days 

3N AYDINLATMA Firma Ortağı ve COO’su Engin ÖZEL firma hakkında dergimize 
açıklamalarda bulundu. 

Kullandığı yüksek teknoloji ve tecrübesi ile aydınlatma sektöründe 
Türkiye’nin tartışmasız lider firmaları arasında yer alan 3N 
AYDINLATMA, aydınlık geleceğimize ışık tutan çözüm odaklı 
çalışmaları ile hizmetlerini sürdürmektedir. Sektördeki Güven ve 
Kalite’nin timsali “3N AYDINLATMA” gerçekleştirdiği akıllı teknoloji 
üretim sistemleri yatırımları ile bir dünya markası olma yolunda 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Perakende, sağlık, tedarik zinciri, finans, otomotiv, lojistik, hızlı 
tüketim, ulaşım, gıda, mağazacılık, akıllı işyeri/konut projeleri gibi 
hayatımızın her alanında gerçekleştirdiği çözüm odaklı ve koşulsuz 
yüksek müşteri memnuniyetini hedefleyen başarılı iş sonuçlarına 
imza atmaktadır. Müşteri deneyimine verdiği önemle her geçen gün 
hizmet sağladığı sektör sayısı hızla artarken, güçlü Ar-Ge ve inovasyon 
yatırımları sayesinde tasarım ödüllü ürün patent yelpazesini günden 
güne çeşitlendirmektedir.

Bunların yanı sıra 3N AYDINLATMA ürün portföyünü 100% Yerli 
Ürün önceliğini hedefleyerek yatırımlarını sürdürmektedir. Dışa 
bağımlı olmadan Türk mühendisleri ile milli tasarımlarını yüksek 
teknoloji ile donatılmış Ar-Ge ve Kalite kontrol laboratuvarlarında 
geliştirerek, akıllı teknoloji üretim sistemleri ile kalite odağından asla 
vazgeçmeyen deneyimli çalışanları ile güçlü tedarik zinciri altyapısı 
ve sağladığı satış sonrası hizmetleri ile aydınlatma sektöründe farklı 
bir deneyim sunan tecrübeli ve değerli bir ekibe sahiptir. 
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Endüstri 4.0 ile ivme kazanan ve günümüzde dijitalleşmenin insan ile 
entegrasyonunda giderek daha da önemli hale gelen ve “süper akıllı” 
topluma işaret eden Toplum 5.0 olgusuna paralel hem yurt içi hem 
de yurt dışı pazarlarda standartlaşmış ürünlerden ziyade otomasyona 
dayalı, smart ve teknolojik montaj çözümüne sahip, kullanıcı dostu 
kontrol deneyimi sunan ürünler üzerinde çalışarak sektörde lider 
marka olmayı kendine misyon edinmiştir.

Türkiye’de nitelikli LED Tüp Aydınlatma üretimi ve satışında Lider 
firma ve sektörde ilk akla gelen marka olan 3N AYDINLATMA firma 
yetkilileri, yüksek performans ve verimlilik konusunda, LED Tüp 
Aydınlatma üretiminde ilk sırada olmak bizlere gurur veriyor diyerek 
bu başarıyı ifade etmektedirler.

3N AYDINLATMA Firma Ortağı ve COO’su Engin ÖZEL firma 
hakkında dergimize açıklamalarda bulundu. 
Son 15 yılda artarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız sayesinde 
yaptığımız başarılı çalışmalarımız, dahil olduğumuz her alanda 
sağladığımız katma değer ile pazar payımızı hızla büyütmemize 
olanak sağlamaktadır. Özellikle pandemi döneminde stratejik rol 
oynayan perakende sektörüne özel aydınlatma çözümleri satışımız 
70% pazar payı seviyelerine ulaşmıştır. Söz konusu aydınlatma 
çözümleri olduğunda başta perakende sektörü olmak üzere, sağlık, 
tedarik zinciri, finans, otomotiv, lojistik, hızlı tüketim, ulaşım, gıda, 
mağazacılık, akıllı işyeri/konut projeleri gibi hayatımızın her alanında 

give up quality focus, strong 
supply chain infrastructure and 
after-sales services it provides.

It has adopted the mission of 
being a leading brand in the 
sector by working on products 
that are automation based, 
smart, and technological 
assembly solutions, and offer a 
user-friendly control experience 
rather than standardized 
products in both domestic 
and international markets 
parallel to the Community 5.0 
phenomenon, which has gained 
momentum with Industry 4.0 
and is becoming more and more 
important in the integration of 
digitalization with people today 
and points to the “super smart” society. 

The officials of 3N AYDINLATMA company, that is the first brand 
that comes to mind in the sector and a leading company in the 
production and sale of Qualified LED Tube Lighting in Turkey, 
express this success by saying that we are proud of being in the first 
place in LED Tube Lighting production in terms of high performance 
and efficiency. 

3N AYDINLATMA Company Partner and COO (Chief Operating 
Officer) Engin ÖZEL made a statement about our company to our 
magazine.
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gerçekleştirdiğimiz çözüm 
ve verim odaklı yaklaşım 
sayesinde sektörde 
pazar hakimiyetimiz, 
oldukça yüksek bir başarı 
grafiği çizmektedir. 3N 
AYDINLATMA olarak 
sadece perakende 
sektöründe 25.000’den 
fazla mağazayı aydınlatmak 
bizlere haklı gurur ile 
birlikte özel bir mutlulukta 
vermektedir.

3N AYDINLATMA 
olarak ulaştığımız bu 
başarının arkasında, 
müşteri odaklı ve 
verimliliği önemseyen 
yönetim anlayışımız 
mevcuttur.
Vereceğimiz hizmetin 
projelendirme ve tasarım 
aşamasından montajına 

ve satış sonrası hizmetlerimize kadar müşterilerimizin her daim 
yanında bulunuyoruz. 3N AYDINLATMA olarak aydınlatmaya dair 
aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlara, verimli ve nitelikli şekilde cevap 
verebilecek tecrübeye ve donanıma sahip bir markayız.

Tamamladığımız her projede koşulsuz müşteri memnuniyeti 
önceliği ile verimlilik noktasındaki tüm fırsatları kararlılıkla tasarrufa 
dönüştürüyoruz. Projelerimizi başarıyla, zamanında ve bütçe dahilinde 
tamamlamak için müşterilerimize yenilikçi fikirler, güncel teknolojiler 
ve uygun ekipman çözümleri sunmak için 3N AYDINLATMA ekibi 
olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz.

“Başarılı iş sonuçlarımızı mutlu çalışanlarımızla ve mutlu 
müşterilerimizle yapmış olmanın gururu ile ülkemize 100% 
Yerli Ürün üretme hedefi ve motivasyonu ile hareket ediyor 
olmamız, başarımızın arkasındaki bir diğer unsurdur.” 

3N AYDINLATMA FİRMA ORTAĞI VE COO’su ENGİN 
ÖZEL “ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ.” dedi.
Giderek çevresel sürdürülebilirliğin önemli hale geldiği günümüzde 
bizlerde ürünlerimizin kullanım süresince enerji tüketimini ve kaynak 

Thanks to our increasing investments in the 
last 15 years, our successful works enable 
us to rapidly increase our market share with 
the added value we provide in every field we 
are involved in. Our sales of special lighting 
solutions, which played a strategic role 
especially in the pandemic period, reached 
70% market share levels. When it comes to 
lighting solutions, our market dominance 
in the industry, thanks to our solution and 
efficiency-oriented approach in all areas 
of our lives such as the retail industry, 
healthcare, supply chain, finance, automotive, 
logistics, fast consumption, transportation, 
food, merchandising, and smart workplace/
housing projects, draws a very high success 
rate. As 3N AYDINLATMA, lighting more than 
25.000 stores only in the retail sector gives us 
a special happiness with justified pride. 

As 3N AYDINLATMA, behind this success we 
have reached, we have a customer-oriented 
and efficient management approach.
We are with our customers all the time from 
the project and design stage to the installation of our service and 
our after-sales services. As 3N AYDINLATMA, we are a brand with 
experience and equipment that can meet all the needs you may have 
regarding lighting, efficient and qualified. 

In every project we complete, we are resolutely converting all 
opportunities in efficiency point to savings with unconditional 
customer satisfaction priority. As 3N LIGHTING team, we work with 
all our strength to offer our customers innovative ideas, up-to-date 
technologies and suitable equipment solutions to complete our 
projects successfully, on time and within budget.

It is another factor behind our success that we act with 
the goal and motivation to produce 100% Local Products 
for our country with the pride of having made our 
successful business results with our happy employees 
and happy customers. 

ENGİN ÖZEL, the partner and COO of 3N LIGHTING COMPANY, 
said, “We care about energy efficiency.”
Nowadays, environmental sustainability is becoming more and more 
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important. We have a special focus to prevent damage to nature and 
waste of energy by trying to increase our environmental performance 
and energy efficiency by reducing energy consumption and 
resource use during the use of our products. For 3N AYDINLATMA, 
environmentally friendly and low energy consumption awareness is 
not only a duty we give to our employees but also a sensitivity we 
expect from our business partners. 

As 3N AYDINLATMA, we owe our success to offer the most qualified 
lighting products and solutions at the most affordable prices, to stand 
by our customers at every stage of our service, and to manufacture 
our smart technological products by considering energy saving and 
environmental sustainability. 

In order to become one of the leading lighting brands both in 
Turkey and in the world, with our Future Lighting Solutions and 
human resources that are dynamic, quality, and creative, we work by 
giving the highest value to unconditional customer satisfaction and 
environmental awareness.

Our commercial activity, which we carry out by adhering to our 
ethical values we have built with our long years of experience, also 
gives us pride and happiness.

kullanımını azaltarak çevresel 
performansımızı ve enerji 
verimliliğimizi sürekli arttırmaya 
çalışarak; doğaya verilecek olan 
zararı ve enerji israfını önlemek 
için özel bir odağımız mevcuttur. 
3N AYDINLATMA için; çevre 
dostu ve az enerji tüketimi 
bilinci, sadece çalışanlarımıza 
verdiğimiz bir görev değil, aynı 
zamanda iş ortaklarımızdan da 
beklediğimiz bir duyarlılıktır.

3N AYDINLATMA olarak 
en uygun fiyata, en nitelikli 
aydınlatma ürün ve çözümlerini 
sunmak, hizmetimizin her 
aşamasında müşterimizin 
yanında yer almak ve akıllı 

teknolojik ürünlerimizi enerji tasarrufunu ve çevresel sürdürülebilirliği 
gözeterek imal etmek başarımızı borçlu olduğumuz başlıca unsurlardır. 

Gelecekteki Aydınlatma Çözümlerimiz (FLS – Future Lighting 
Solutions), yüksek kalite ve tercübeli, yaratıcı, dinamik insan 
kaynağımızla hem Türkiye’nin hem de Dünya’nın önde gelen 
aydınlatma markalarından biri olmak adına, koşulsuz müşteri 
memnuniyetine ve çevre bilincine en yüksek değeri vererek 
çalışıyoruz. 

Uzun yıllarda tecrübemizle inşaa ettiğimiz etik değerlerimize bağlı 
kalarak gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetimiz bizlere ayrıca gurur ve 
mutluluk vermektedir.
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iPie is an individually controllable RGB pixel LED luminaire 
designed for creating cost effective LED video walls with 
minimum effort.

LiPie, also used for decorative lighting, has a 120 degrees 
viewing angle achieved by its clear diffuser, which also gives a 
powerfull radiation without any attenuation.

LiPie is manufactured as strings of luminaires that are 
connected to each other via flexible flat cables. Customizable 
pixel pitch, string length and the number of luminaires per 
string make LiPie a perfect solution for creating LED Video 
Walls on any surface without any constraints on luminaire size 
or shape.

Auto-addressing feature of LiPie makes addressing and 
mapping easier and less time consuming. Creating visual 
effects or mapping video on LiPie strings is easily achieved by 
AIM-VMX-EVO or any DMX based LED controllers.

LiPie, büyük ölçekli şeffaf görüntü duvarları oluşturmak 
amacıyla tasarlanmış renk değiştirebilen noktasal LED 
armatürdür. Dekoratif aydınlatma uygulamalarında da 
kullanılabilen LiPie, difüzörsüz mekanik yapısı ile 120° 
izlenme açısı sunmaktadır. 

LiPie, esnek yassı kablolarla birbirine bağlı olarak dizi 
halinde üretilmektedir. Kablo uzunlukları uygulamaya 
özel olarak belirlenebilmektedir. Esnek ve uygulamaya 
özel kablolaması sayesinde zorlu uygulama yüzeylerine 
kolaylıkla uyum sağlayacak şekilde montaj imkanı 
sunulmaktadır. 
26 cd/nokta parlaklık şiddetine ve 1.2W güce sahip olan 
LiPie ile mega görüntü sistem çözümleri sunulmaktadır. 

LiPie, tek kablo SPI veri hattı ile çalışmaktadır ve DMX512 
protokolü üzerinden kontrol edilebilmektedir. Diziyi 
oluşturan her bir armatür DMX uzayında 3 adres yer 
kaplayıp ayrı ayrı kontrol edilmektedir. 

2013 yılında kurulan AIMTECH, cephe tipi LED ekran 
sistemleri, piksel kontrollü LED armatürler , dış mekan 
dekoratif LED armatürler ve DMX512 kontrol sistemleri 
tasarımı ve üretimi konularında uzmanlaşmış bir firmadır. 
ODTÜ Teknokent Ostim Yerleşkesi’nde konuşlanan 
firmamız, tecrübeli mühendis ve teknik kadrosuyla tasarım 
ve üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tamamen ye-
rli ve özgün  tasarım yapan AIMTECH, tüm ürünlerini ve 
tasarımını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.             

Piksel Kontrollü Noktasal 
LED Armatürler 

 “LiPie”

Pixel Controllable 
LED Dots  

“ LiPie”

http://www.aimtech.com.tr
http://www.aimtech.com.tr/index
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● Esnek kablo yapısı ile zorlu uygulamaya yüzeylerine 
kolay montaj imkanı
● Uygulamaya özel piksel aralığı ve dizi uzunluğu
● SPI protokolü üzerinden kontrol
● AIM-VDMX-Evo, AIM-FVID-Pro ve diğer 3. parti DMX 
tabanlı kontrolcüler ile kontrol imkanı
● UV dayanımlı polikarbon gövde
● Dış ortamda güvenilir kullanım için IP67 koruma sınıfına 
uygunluk

● String based, flexible, direct view LED luminaires
● Customizable pixel pitch and the number of luminaries per string
● IP67 rated for outdoor use
● Can be controlled via any DMX based controller
● Easy mapping and addressing with its auto addressing feature
● Brighter output with clear diffuser

LiPie, IP67 toz ve su 
koruma sınıfına uygun 
mekanik gövdeye sahiptir 
ve UV dayanıklılığına 
sahip malzemelerden 
üretilmektedir. Bu sayede 
dış mekan uygulamalarında 
uzun yıllar sorunsuz 
çalışabilmektedir. LiPie, 
vida ile monte edilmeye 
müsait mekanik yapısı ile 
de kullanım kolaylığı
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To protect the health of our employees;
For this, we changed our seating arrangements in the office. We 
initiated social distances between employees by turning two of our 
3 meeting rooms into offices. 

We arranged the meal times according to departments and made the 
dining hall seating arrangements suitable for social distance. 
We postponed meetings for any non-urgent situation or held all our 
meetings online. We did not accept any visitors without a mask at the 
factory entrances. However, we accepted them into the factory only 
by giving them masks and using disinfectants. In our large meeting 
room, meetings were held in accordance with the social distance. No 
visitors were accepted into the office.

We let the stuff, who did not use their annual leaves, use their annual 
leaves. In this way, since some of the personnel used leave, personnel 
density and social working distance were implemented more easily 
within the factory.

Çalışanlarımızın sağlığını korumak için;
Bunun için ofisteki oturma düzenlerimizi değiştirdik.
3 toplantı odamızdan ikisini ofis haline getirerek çalışanlar arası sosyal 
mesafe uygulamasını başlattık.

Yemek saatlerini departmanlara göre düzenledik ve yemekhane 
oturma düzenlerini sosyal mesafeye uygun hale getirdik.
Acil olmayan her durum için tüm toplantılarımızı ya erteledik ya da 
online yaptık.

Fabrika girişlerinde maskesi olmayan hiçbir ziyaretçiyi kabul etmedik. 
Kendilerine maske vererek ve dezenfektan kullanımından sonra 
fabrika içine kabul ettik. Büyük toplantı salonumuzda sosyal mesafeye 
uygun olarak görüşmeler yapıldı. Ofis içerisine hiçbir ziyaretçi kabul 
edilmedi.
Yıllık iznini kullanmak isteyen tüm personelin yıllık izinleri kullandırıldı. 
Bu şekilde personelin bir kısmı izin kullandığı için fabrika içinde 
personel yoğunluğu azaldı ve sosyal çalışma mesafesi daha kolay bir 
biçimde uygulandı.

Dijitalleşme
Covid-19’un bizlere kattığı en önemli avantaj firmaların dijital 
dünyaya daha çabuk adapte olması sağlandı. Online toplantı yapma 
kültürümüzü geliştirdik. Online eğitimler aldık.

Sistemimizi uzaktan yönetmek için bir takım araçlar geliştirdik.
Bilgi güvenliği için yeni yazılım ve donanım ihtiyaçlarımızı keşfettik ve 
güvenlik uygulamalarımızı güncelledik.
Yapılamayanları yapmak
Bu süreç boyunca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı 
nedeniyle, bayilerimizin mağazalarını ziyaret eden müşterilerde 

“We Adapted to the 
Digitalization Process.”
The Covid-19 Pandemic process has profoundly 
affected both our health and our economic processes 
worldwide.

Like all businesses in the world, we have changed our 
behaviour and ways of working during this process. 
We had to change. I can summarize the changes made 
in a few articles.

Covid-19 Pandemi süreci tüm dünyada hem sağlığımızı 
hem de ekonomik süreçlerimizi derinden etkiledi.

Dünyadaki tüm işletmeler gibi bizlerde bu süreç boyunca 
davranışlarımızı ve çalışma şekillerimizi değiştirdik. 
Değiştirmek zorunda kaldık. Yapılan  değişiklikleri birkaç 
maddede özetleyebilirim.

Dijitalleşme Sürecine 
Adapte olduk.

Avonni Aydinlatma (Lighting) General Manager 
Mustafa Hastaoğlu

http://www.kendalelektrik.com.tr
http://www.kendalelektrik.com.tr/
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Digitalization
The main advantage of Covid-19 offered to us is that companies 
became able to adapt to the digital world faster. 
We have developed our online meeting culture.
We received online trainings.
We have developed a number of tools to manage our system 
remotely. We discovered our new software and hardware needs and 
updated our security applications for information security.

To do what cannot be done 
Due to the lockdown applied on weekends during this process, there 
was a great decrease in customers visiting our dealers’ stores, and 
this decrease came back to us as a decrease in orders. During this 
period, we have completed our activities such as maintenance and 
change, which must be done at the factory, but have been delayed 
from the workload. 

Preparation after the pandemic 
No epidemic lasts forever.
We sell decorative lighting products used in homes. There are some 
social activities that increase our sales. Some of these are new 
homes established by marriage, relocations, visits to the holiday 
region, new home purchases. These activities were suspended 
during the pandemic process. However, these are activities that can 
be postponed. We all know that these events, which cannot be held 
in the spring period, will start after the pandemic.
We know that deferred marriages will be made, home sales will 
increase with new credit facilities and the move to the holiday 
region will begin. We motivated our stuff by telling them that when 

büyük azalma oldu ve bu azalma bizlere de sipariş azalması olarak 
geri döndü. Bu süre zarfında ortaya çıkan kapasite boşluğunu 
fabrikada yapılması gereken ancak iş yoğunluğundan ertelenen 
bakım, değişiklik gibi etkinliklerimizi tamamladık.
 
Pandemi sonrasına hazırlık
Hiçbir salgın sonsuza kadar sürmez.
Bizler evlerde kullanılan dekoratif aydınlatma ürünleri satıyoruz. 
Satışlarımızı artıran bir takım sosyal aktiviteler var. Bunlardan 
bazıları evlilik ile kurulan yeni yuvalar, taşınmalar, tatil bölgesine 
yapılan ziyaretler, yeni ev satın almalar v.b. Bu aktiviteler Pandemi 
sürecinde askıya alındı. Ancak bunlar ötelenebilen etkinliklerdir. 
Bahar döneminde yapılamayan bu etkinliklerin pandemi sonrasında 
yapılmaya başlayacağını hepimiz biliyoruz.

Pandemi sonrasında sezon açıldığında hazırlığı tam olan firmalardan 
olmamız gerektiğini, bu sakin geçen sürenin değerlendirebilen 
işletmeler için bir nimet olabileceğini tüm personelimize aktardık ve 
onları motive ettik. 

Bu yüksek motivasyon sayesinde tasarım ekibimiz yoğunluktan dolayı 
8-10 ayda tasarlayabileceği yenilikleri 1-2 ay içinde tamamlamayı 
başardı. Yeni tasarımları yine bu süreç içinde yepyeni bir interaktif 
PDF katalog haline getirdik.

Pandemi nedeniyle iptal edilen Light+ Building fuarı için hazırladığımız 
akıllı, Dmx ve taşınabilir aydınlatma çözümlerimizi geliştirmeye devam 
ettik. Dokümantasyonlarını tamamlıyoruz. Ticarete verilen bu arayı 
geleceğe hazırlanmak için değerlendirdik.

Ertelenen evliliklerin yapılacağını, yeni kredi 

kolaylıkları ile ev satışlarının artacağını ve 

tatil yöresine olan taşınmanın başlayacağını 

biliyoruz.



Samsung Led, yüksek verimli yeni seri COB, Powerled (highpower) ve middle power 
ürünleri sunmaya devam etmektedir. 

1-5W Seramik Led
350....1500mA

6-180W COB
62W, 7410 Lümen

YENİ 2835 Led
350....1500mA

CSP Led
Middle power

KOÇTAŞ TEKNOLOJİ DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB  Hürriyet Bulvarı Atatürk Cd 1.Sk No:2B Enkoop Sitesi  Başakşehir - İSTANBUL

Tel: +90 (212) 556 40 50 Pbx  Fax: +90 (212) 554 57 43
sales@koctasteknoloji.com • www.koctasteknoloji.com

http://www.koctasteknoloji.com
https://koctasteknoloji.com/


| 36 |

H A B E R  |  n e w s

the season opens after the pandemic, we should be one of the 
companies that are fully prepared and that this calm time might 
be a boon for businesses that can evaluate. Thanks to this high 
motivation, within 1-2 months, our design team has succeeded in 
completing the innovations it can design in 8-10 months due to the 
intensity. We have made new designs into a brand-new interactive 
PDF catalog in this process.

We continued to develop our smart, Dmx and portable lighting 
solutions that we prepared for the Light + Building fair, which was 
canceled due to the pandemic and we complete their documentation. 
We evaluated this break in trade to prepare for the future. 

What Are Your Thoughts on The Reflections of The Process to The 
Lighting Industry?
I think the lighting sector in Turkey after the pandemic would 
recover in a process that is not very long. If we list the factors that 
will affect recovery;
I think that many European firms importing lighting products from 
China decided to diversify their supply channels due to the problems 
experienced in their supply channels during the pandemic process, 
which will provide significant advantages to lighting manufacturers 
and exporters in our country. It is a chance for our country that they 
want to increase the diversity of supply channels and want to import 
from China and other countries instead of just importing from China.
Due to the fact that the western countries saw China as the starting 
point of the Virus and the dislike that occurred against China, the 
chance of Turkish goods to take place in the markets instead of 
WChinese goods emerged.

I think that there may be an increase in the demands of home 
decoration due to the time spent in the homes of the people who 
stayed in the houses during the pandemic process.
Many activities that cannot be done in the pandemic process will be 
completed quickly after the pandemic. People who postponed their 
wedding because of a pandemic did not give up marrying. It was just 
delayed. We can think that the deficit of the lighting market will be 
closed in a short time with the activities that cannot be done.

During the pandemic, like all businesses, Lighting companies 
learned many ways to save money in businesses through remote 
working, digitalization processes. With these new methods learned, 
the productivity and profitability of businesses will increase in the 
following processes.

Sürecin Aydınlatma sektörüne yansımaları hakkında 
düşünceleriniz?
Pandemi sonrasında Türkiye’deki aydınlatma sektörünün çok uzun 
olmayan bir süreçte toparlanacağını düşünüyorum. Toparlanmaya 
etki edecek faktörleri sıralayacak olursak, Çin’den aydınlatma 
ürünleri ithalatı yapan birçok Avrupalı firmanın, pandemi sürecinde 
tedarik kanallarında yaşadığı problemler nedeniyle,  tedarik 
kanallarını çeşitlendirme kararı almasının  ülkemizdeki aydınlatma 
üretici ve ihracatçı firmalarına çok önemli avantajlar sağlayacağını 
düşünüyorum. Tedarik kanalı çeşitliliğini artırmak ve sadece Çin’den 
ithalat yapmak yerine Çin ile birlikte başka ülkelerden de ithalat 
yapmak istemeleri ülkemiz için bir şanstır.

Batılı ülkelerin Virüs’ün çıkış noktası olarak Çin’i görmeleri ve Çin’e 
karşı oluşan antipati nedeniyle Çin malları yerine Türk mallarının 
pazarlarda kendine yer edinme şansı ortaya çıkmıştır.
Pandemi sürecinde evlerde kalan insanların Evlerinde geçirmiş 
oldukları zamanlar nedeniyle ev dekorasyon taleplerinde bir artış 
olabileceğini düşünüyorum.

Pandemi sürecinde yapılamayan birçok etkinlik pandemi sonrasında 
hızla tamamlanacaktır. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen 
insanlar evlenmekten vazgeçmediler ki! Sadece ertelendi.

Yapılamayan etkinlikler ile birlikte aydınlatma pazarının açığının 
kısa sürede kapanacağını düşünebiliriz.
Pandemi süresince tüm işletmeler gibi Aydınlatma firmaları da 
uzaktan çalışma, dijitalleşme süreçleri ile işletmelerde tasarruf 
yapmanın bir çok yollarını öğrendiler. Öğrenilen bu yeni yöntemler 
ile işletmelerin verimlilikleri ve buna bağlı olarak kârlılıkları bundan 
sonraki süreçlerde artacaktır.



İOSB  Hürriyet Bulvarı Atatürk Cd 1.Sk No:2B Enkoop Sitesi  Başakşehir - İSTANBUL
Tel: +90 (212) 556 40 50 Pbx  Fax: +90 (212) 554 57 43
sales@koctasteknoloji.com • www.koctasteknoloji.com

https://koctasteknoloji.com/


A Y D I N L A T M A  |  l i g h t i n g

| 38 | 

AUTHENTIC DALI SOLUTIONS 
FOR EMERGENCY LIGHTING PRODUCTS BY Beş A

“Acil Durum Aydınlatma Ürünlerinde Beş A’ nın Özgün DALI Çözümleri”

As stated in the Articles 72,73 and 84 of the “Turkey’ 
s Regulation on Fire Protection”, building managers are 
responsible for periodic testing, maintenance and inspection in 
buildings where Emergency Lighting products are mandatory. 
It is vital that the function and duration tests of the Emergency 
Exit/Lighting Luminaires and Emergency Lighting Units 
are applied on EN 50172 standart. These controls are very 
difficult and costly to implement without automation. At this 
point, emergency lighting products adapted to automation 
systems supporting the DALI protocol step in and ensure that 
these maintenance procedures are carried out periodically 
and easily in accordance with the regulation. Bes A has been 
delivering products that are completely self-designed, based 
on DALI protocol since 2017.

DALI refers to “Digital Addressable Lighting Interface” 
and is a protocol defined in the technical standard 
IEC 62386 for smart and easy handling of lighting 
equipment.
Many different products are monitored and controlled by 
DALI protocol, such as LED drivers, emergency lighting units, 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik“ in 72,73 
ve 84. maddelerinde belirtildiği gibi Acil Durum Aydınlatma 
ürünlerinin bulunması zorunlu olan binalarda periyodik test, 
bakım ve denetim işlerinden bina yöneticileri sorumludur. 
Acil Durum Yönlendirme ve Aydınlatma armatür ve kitlerinin 
fonksiyon ve süre testlerinin TS EN 50172 standardına 
göre yapılması hayati önem taşımaktadır. Otomasyon 
içermeyen sistemlerde bu kontrollerin yapılması oldukça zor 
ve masraflıdır. Bu noktada DALI protokolünü destekleyen 
otomasyon sistemlerine adapte olmuş acil aydınlatma ürünleri 
devreye girerek bu bakımların yönetmeliğe uygun olarak 
periyodik ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Beş 
A 2017 yılından itibaren pazara DALI protokolü ile çalışan 
tamamen kendi tasarımı olan ürünler sunmaktadır.

DALI “Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü” 
anlamına gelmektedir ve aydınlatma ekipmanlarını akıllı 
ve kolay bir şekilde yönetebilmek için IEC 62386 teknik 
standardında tanımlanmış bir protokoldür. 
DALI protokolü ile birlikte LED sürücüler, acil aydınlatma kitleri, 
acil aydınlatma armatürleri ve acil yönlendirme armatürleri 
gibi birçok farklı ürünün izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. 
Kolay kullanılabilir, sağlam ve esnek çözüm oluşturulabilir 
olması sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir 
sistemdir. Aydınlatma kontrol cihazları arasındaki dijital iletişim 
için bir protokol tanımlanmıştır. Bu sistemde aydınlatma 
ürünleri routerlar üzerinden adreslenmekte, farklı gruplara 
ayrılarak farklı senaryoda yönetilebilmektedir. 

DALI uyumlu yönlendirme armatürlerinin, LED sürücülerin 
ve acil aydınlatma kitlerinin aşağıda yer alan uluslararası 
standartları sağlaması gereklidir. 

http://www.bes-a.com/
http://www.bes-a.com/iletisim
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emergency lighting luminaires and emergency exit luminaires. 
This system is being preferred by many users because it is 
easy to use, robust and creates flexible solutions  

A protocol is defined for digital communication between 
lighting control devices. In this system, lighting products 
are addressed via routers and can be managed in different 
scenarios by dividing them into different groups. 
LED drivers and emergency lighting units which are  
compatible with DALI must meet the following international 
standards. 

Emergency Exit Luminaires, Emergency Lighting Units: IEC 
62386-102 and IEC 62386-202
LED Drivers: IEC 62386-102 and IEC 62386-207

The following details can be controlled from DALI 
software :

• Each product in the system is displayed with a different 
symbol (such as LED Emergency Unit, LED Driver, 
Emergency Exit Luminaire)
• Each product has a unique address (code) in the system 
defined by the router and the location of the product can 
also be defined by the user (eg. 3rd floor corridor).
• The location of the units can be identified by requesting. 
Upon this request  emergency  lighting units produce an 
intermittent sound with the help of the buzzer as the LED 
drivers are flashing.
• Products can be grouped and managed at the same time 
with a single control device. 
• Possible load errors and battery faults on the system 
can be detected immediately.
• The total running time of the devices can be monitored.

DALI in Emergency Lighting Systems

DALI emergency standard allows testing and reporting of 
function and duration tests of emergency luminaries as well 
as the feedback of many valuable information.

Acil Yönlendirme Armatürleri, Acil Aydınlatma Kitleri: IEC 
62386-102 ve IEC 62386-202
LED Sürücüler: IEC 62386-102 ve IEC 62386-207

DALI yönetim ekranından aşağıdaki detaylar izlenebilir;
• Sistemdeki her ürün, tipine göre ayrı bir sembolle 
gösterilmektedir. (LED Kit, LED Sürücü, Acil Yönlendirme 
gibi)
• Sisteme eklenen her ürüne router tarafından ayrı bir 
adres (kod) verilmekte olup ürünün bulunduğu konum 
bilgisi kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.(örn: 3.Kat 
koridoru)
• Konum belirleme için sorgulama (Identify) 
yapılabilmektedir. Sorgulama yapıldığında LED sürücüler 
ışığı yakıp söndürürken, acil kitler buzzer ile kesintili bir ses 
çıkarmaktadır.
• Ürünler gruplanabilmekte ve tanımlanan tek bir kontrol 
aygıtı ile aynı anda yönetilebilmektedir.  (Sürücüler için 
aynı anda DIM, acil aydınlatma kitleri için periyodik süre 
testleri gibi) 
• Ürünlerdeki olası yük hatası, batarya hatası gibi 
problemler sistemden anında tespit edilebilmektedir.
• Cihazların toplam çalışma süreleri takip edilebilmektedir.

Acil Durum Aydınlatma Sistemlerinde DALI
DALI acil durum standardı, acil durum armatürlerinin iki 
önemli testinin yapılmasına, raporlanmasına ve birçok önemli 
bilginin geri beslemesine olanak tanır.
Kontrol sistemi üzerinden ya da acil durum cihazının kendi 
içindeki bir takvim aracılığıyla fonksiyon ve süre testleri 
başlatılabilir. Bu testler ile cihazın, bataryanın ve lambanın 
mevcut durumu periyodik olarak denetlenir. Süre testi ayrıca 



http://noas.com.tr/
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Function and duration tests can be started over the control 
system or scheduled on a calendar in the emergency device 
itself. The current status of the device, the battery and the 
lamp are checked periodically during these tests. The duration 
test also gives feedback on whether the product is working 
during the declaration period.

Normal DALI lighting and emergency DALI lighting systems 
can share the same cabling if they are functioning on the same 
system. It reduces the cost in terms of cabling, installation, 

integration and the maintenance. Monitoring both emergency 
lighting and normal lighting simultaneously can deliver a 
secure lighting solution.
Bes A and DALI 

In our R&D laboratory authentic circuit has been designed 
for DALI compatible drivers, emergency lighting units and 
emergency exit luminaries by the embedded software. Our 
new DALI products are being developed based on the new 
technologies.  

 Bes A is a member of DALI-AG (renamed as DiiA) organization. 
We test our products in our R&D laboratory for DALI 
standards through ProbitLab - DALI Tester device.

As a member As a member of the organization, Bes A applies 
the DALI Logo to its products that pass all tests successfully.  

ürünün beyan süresi boyunca 
çalışıp çalışamadığı konusunda 
geri bildirim verir.

Acil durum aydınlatma 
sistemlerinde DALI 
kullanılmasının bir diğer yararı 
ise normal DALI cihazlarıyla 
birlikte kullanıldığında 

kablolamayı azaltıyor olmasıdır. Dahası, iki bağımsız kontrol 
sisteminin (acil durum ve normal) tek bir kontrol sistemine 
entegrasyonu, kurulum ve bakım maliyetlerini düşürür ve acil 
aydınlatma ve normal aydınlatmayı bir adımda izleyebilme 
özelliği, daha güvenli bir aydınlatma çözümüne yol açabilir.

Beş A ve DALI 
Bünyemizdeki Ar-Ge laboratuvarında DALI uyumlu LED 
sürücü, acil aydınlatma kiti ve acil yönlendirme armatürleri 
için gömülü yazılımları ile özgün devre tasarımı yapılmıştır. Seri 
üretimini tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ürün ailesi yeni 
teknolojiler kullanılarak daha da genişletilmektedir.

Beş A, DALI standartlarını belirleyen ve yöneten DALI-AG 
(yeni adı ile DiiA) organizasyonunun bir üyesi olup, tasarladığı 
ürünlerinin DALI uyumluluğunu kendi Ar-Ge Laboratuvarında 
yer alan ProbitLab - DALI Tester cihazı ile garanti altına 
almaktadır. 
Beş A üye kuruluş olarak tüm testlerden başarıyla geçen 
ürünlerine DALI Logosunu uygulamaktadır.   



https://www.ptctesting.com/
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What are your thoughts on the reflections of the process on the 
lighting industry?
Of course, the world and Turkish economy will slow down for the lighting 
sector after the pandemic, but I do not think that very difficult days are 
waiting for us. This is because Turkey, in particular, is at the forefront 
of the ranking of countries that can cope with difficult conditions. And 
the Turkish economy continues to offer very important opportunities for 
global companies. In the next days you will see, many global companies 
will continue to invest in Turkey or will start.

What did you do as a company during this past period?
When we received information from official sources that the case of the 
pandemic was in Turkey, all of our personnel in the Sylvania Turkey family 
were provided with personal protective equipment such as masks and 
gloves. And disinfectants was placed in various visible areas of our office. 
After these measures, it was decided to work from home indefinitely 
for all our employees. Periodic office spraying and cleaning processes 
were put into use. The continuity of daily compulsory tasks was ensured 
alternately with 1 or 2 employees at the office. Towards the end of June, 
our office will start working 4 days a week, not to exceed 3-4 staff per 
day.
On the other hand, we started to hold online meetings with all our 
employees and business partners in certain periods in order for the 
business side to walk. At first, we reviewed our operational processes, 
identified the actions to be taken and put them into practice. Later, we 
reviewed our 2020 plans and targets, and calendared the priority issues 
that we could reach fast solutions, and followed them with relevant 
friends. We have calendared all our new applications that do not have 
urgency and can be delayed to 2021. In summary, Sylvania Turkey 
continued to work with all of its staff in full control to achieve its goals.

Sürecin Aydınlatma sektörüne yansımaları hakkında 
düşünceleriniz nedir?
Pandemi sonrası Aydınlatma sektörü için Dünya ve Türkiye 
ekonomisi tabi ki yavaşlayacaktır ancak çok zor günlerin bizi 
beklediğini düşünmüyorum. Bunun sebebi, özellikle Türkiye 
zorlu koşullar ile başa çıkabilen ülkeler sıralamasında önlerde 
yer almasıdır. Ve Türkiye ekonomisi, global şirketler için çok 
önemli fırsatlar sunmaya devam etmesidir. İleri ki günlerde 
göreceksiniz, bir çok global şirket Türkiye’ye yatırım yapmaya 
devam edecek yada başlayacaktır.

Geçen bu sürede firma olarak neler yaptınız?
Resmi kaynaklardan pandemi vakası Türkiye’de olduğu bilgisi 
alındığında, Sylvania Türkiye ailesi içerisinde yer alan tüm 
personelimize maske, eldiven, vb. kişisel koruyucular temin 
edildi. Ve ofisimizin çeşitli görünür noktalarına dezenfektanlar 
yerleştirildi. Bu önlemlerin arkasından tüm çalışanlarımız için 
süresiz evden çalışma için karar alındı. Periyodik ofis ilaçlaması 
ve temizlik işlemleri devreye alındı. Dönüşümlü olarak 1 yada 
maksimum 2 personelimiz ofiste olacak şekilde, gündelik 
zorunlu işlerin devamlılığı sağlandı. Haziran ayının sonuna 
doğru günlük 3-4 personeli geçmeyecek şekilde hafta da  4 
gün ofisimiz çalışmaya başlayacaktır.

Diğer yandan iş tarafının yürümesi için, tüm çalışanlarımız ve 
iş ortaklarımızla belli periyodlarda online toplantılar yapmaya 
başladık. Başta operasyonel süreçlerimizi gözden geçirerek, 
yapılması gereken aksiyonları belirledik ve uygulamaya 
aldık. Daha sonra 2020 planlarımızı ve hedeflerimizi gözden 
geçirdik, öncelikli ve hızlı çözüme ulaşabileceğimizi konuları 
takvimleyerek ilgili arkadaşlarla takibini sağladık. Aciliyeti 
olmayan, ertelenebilecek tüm yeni uygulamalarımızı 2021 
yılı içerisine takvimledik.  Özetle, Sylvania Türkiye pandemi 
yavaşlatmasına rağmen hedeflerini gerçekleştirmek için tüm 
personeli ile ilgili kontrollü olarak tüm gücünle çalışmaya 
devam etti.

“MANY GLOBAL COMPANIES WILL 
CONTINUE OR START INVESTING IN 
TURKEY”

“Bir Çok Global Şirket Türkiye’ye 
Yatırım Yapmaya Devam Edecek ya 
da Başlayacaktır”

Sylvania Middle East, Turkey and CIS Regional President 
Ayhan ŞIRINER, 

http://www.bccelektronik.com
http://bccelektronik.com/


| 45 |

H A B E R  |  n e w s

http://www.bccelektronik.com
http://bccelektronik.com/


| 46 |

H A B E R  |  n e w s+ interview

Dekaled Lighting Project Sales Manager 
Serhat Görmün

Söyleşi
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DEKALED LIGHTING POWER IS QUALITY AND 
THE ACCURATE LIGHTING IT PROVIDES

Dekaled Aydınlatma Gücü 
Kalite ve Sağladığı Doğru 

Aydınlatmadır 

Can you give information about your company? What are your 
product groups?
Dekaled lighting has gained an important place in the manufacturing 
of led lighting fixtures since the 2000s. Our company, which has 
developed rapidly to meet the demand for quality and aesthetic 
products for industrial, architectural and park garden lighting, has 
the position of lighting partner of companies that can be considered 
the pioneer of Turkish Industry.

In addition, it offers solution partnership in the design and 
manufacture of led models of luminaires in building and park garden 
lighting in many projects in Turkey and abroad.

Product groups;
Industrial Lighting
Architectural Lighting
Street and projector lighting groups
Park and garden lighting products are available.

As a company, you produce mainly qualified lighting products. 
What do you think is qualified lighting?
As Dekaled lighting, we produce all components of our products 
knowing the terms and conditions in the projects. In this field, 
we choose the thermal-mechanical-optical-electronic data of the 
products based on today’s technology.

One plus is that we ask the salespeople to make their own analysis 
and share their challenges and experiences on the field. We do 
the tests of our products. It is qualified lighting that is not the best 
for you, but the best and most economical for the customer. Each 
project creates advantages over another project. We adapt our 
knowledge and new technology to our business.

Önemli projelerin Aydınlatma çözüm ortağı olarak adından 
sıkça söz ettiren Dekaled Aydınlatma firmamızı ziyaret 
ederek yaptıkları çalışmaları ve üretimini konuştuk.

We visited Dekaled Lighting company, which is frequently mentioned as the lighting solution partner of 
important projects, and talked about their works and production.

Firmanız hakkında Bilgi verebilir misiniz? Ürün gruplarınız nedir? 
Dekaled Aydınlatma 2000’li yıllar ile birlikte Led Aydınlatma 
Armatürleri imalatında önemli bir yer edinmiştir. Endüstriyel, Mimari 
ve Park Bahçe Aydınlatmasına yönelik kaliteli ve estetik urun talebini 
karşılama yolunda hızla gelişen firmamız özellikle Türk Sanayisinin 
öncüsü̈ sayılabilecek firmaların Aydınlatma Partneri konumuna 
sahiptir.

Ayrıca Yurt içinde ve Yurt dışındaki birçok projede Bina ve Park Bahçe 
Aydınlatma konusunda Armatürlerin Ledli modellerinin tasarımı ve 
imalatı konusunda çözüm ortaklığı sunmaktadır.

Ürün gruplarımız; 
Endüstriyel Aydınlatma 
Mimari Aydınlatma
Sokak ve Projektör Aydınlatma Grupları

Park ve Bahçe Aydınlatma ürünlerimiz mevcut. 

Firma olarak ağırlıklı nitelikli aydınlatma ürünleri üretiyorsunuz? 
Nitelikli Aydınlatma sizce nedir?

Dekaled Lighting Project Sales Manager Serhat Görmün

Dekaled Aydınlatma Proje Satış Müdürü Serhat Görmün

Yusuf HIZARCIOĞLU
Söyleşi
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What is the ratio of Lighting in Energy Consumption? What 
advantages do you offer to your customers for the accurate 
lighting?

The lighting consumption average in industrial areas is around 20%. 
This may vary in some buildings.

As Dekaled Lighting we pay attention to;
1- Environment where lighting will be used
2- Working area and the way employees work in horizontal or 
vertical plane
3- Selection of LUX level according to lighting standards
4- Providing a homogeneous lighting in work areas

We learn the working conditions for a discovery or zero project and 
provide the same conditions of Dialux program in this environment. 
We pay great attention to every product in this program. Settlement 
and working areas are very important. Accordingly, we are working 
to achieve homogeneous and correct lighting. 

In addition, other advantages we provide to our customers;
We have good products in terms of price and performance. We 
stand behind the product we sell and we value customer satisfaction 
values. Our customers can take quick action from us. The fact that a 
quality product is accessible and customer-specific production also 
gives us an advantage.

Dekaled Aydınlatma 
olarak ürünlerimizin bütün 
Komponentlerini  projelerde 
ki şartları ve koşulları bilerek 
üretiyoruz. 

Bu alanda ortam analizlerine 
göre ürünlerin ısıl-mekanik-
optik-elektronik verilerini 
günümüz teknolojisi üzerine 
seçiyoruz.
Artı bir avantajımız satış 
yapan arkadaşlardan kendi 
analizlerini yapmalarını ve 
sahada karşılaştığı zorlukları ve 
deneyimlerini paylaşmalarını 
istiyoruz. Ürünlerimizin 
testlerini yapıyoruz. Sizin için 
en iyi değil, müşteri için en iyi 

ve tasarruflu olan nitelikli aydınlatmadır. Her proje bir başka projeye 
göre artılar ortaya çıkarmaktadır. Biz bilgimizi ve yeni teknolojiyi 
işimize adapte ediyoruz.

Enerji Tüketiminde Aydınlatmanın oranı nedir? Doğru bir 
aydınlatma için müşterilerinize ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?
Endüstriyel alanlarda aydınlatma tüketimi ortalaması %20 
civarındadır. Bu bazı binalarda değişiklik gösterebilir. 

Dekaled Aydınlatma olarak; 
1-Aydınlatmanın kullanılacağı ortam
2-Çalışma alanı ve çalışanların yatay veya dikey düzlemde 
çalışma şekilleri
3-Aydınlatma standartlarına göre LUX seviyesinin seçimi
4-Çalışma alanlarında homojen bir aydınlatma sağlamak

Keşif yaptığımız veya sıfır bir projede çalışma koşullarını öğrenip 
Dialux programında aynı koşulları bu ortamda sağlıyoruz. Bu 
programda her ürüne çok dikkat ediyoruz. Yerleşim ve çalışma 
alanları çok önemli. Ne 1 ürün fazla ne 1 ürün eksik buna göre 
homojen ve doğru aydınlatmayı yakalamak için çalışıyoruz.
 
Ayrıca müşterimize sağladığımız diğer avantajlar;
Fiyat ve performans olarak iyi ürünlerimiz var. Sattığımız ürünün 
arkasında duruyoruz ve müşteri memnuniyet değerlerine önem 
veriyoruz. Müşterilerimiz bizden hızlı aksiyon alabiliyorlar.  Kaliteli 
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You are active in company-oriented lighting projects. Can you tell 
where the story of a project starts and how does it end?
Sales time is long in industry and other projects. For a zero project, 
we make the lighting analysis and submit our offer. And by doing a 
demo study about the products we recommend, we explain the pros 
and advantages of our product.

If this is a transformation project, we are doing lighting discovery. 
We do lighting analysis, savings analysis, offer and  demo work . We 
offer every option to our customer. If you use lighting automation, 
you will get so much profit. We offer the recycling account. All the 
data is in the hands of the customer.

We have absolutely competitors in every Project. When we know 
our opponent, we say our pluses compared to our opponent. But the 
point we pay attention to most is our respect to our opponent. The 
truth is that we keep ourselves alive while competing with our rival.
We either take the job or lose it to our opponent. When we get the 
job, it is very happy to start and finish this business. When we lose, 
we thank you in a professional way. 

bir ürünün ulaşılabilir olması ve 
müşteriye özel üretimin olması 
bizlere ayrıca avantaj sağlıyor. 

Firma ağırlıklı Aydınlatma 
projelerinde aktifsiniz. Bir 
projenin hikâyesi nerede başlar 
ve nasıl sonuçlanır anlatabilir 
misiniz?
Endüstri ve diğer projelerde 
satış süresi uzun oluyor. 
Sıfır bir proje için aydınlatma 
analizlerini yapıp teklifimizi 
iletiyoruz. Ve önerdiğimiz 
ürünler ile ilgili demo çalışması 
yaparak ürünümüzün artılarını 
ve müşteriye kazandıracağı 
avantajları anlatıyoruz. 

Eğer bu bir dönüşüm projesi ise aydınlatma keşfi yapıyoruz. 
Aydınlatma analizleri tasarruf analizleri- teklif ve olmazsa olmaz 
demo çalışması yapıyoruz.  Müşterimize her seçeneği sunuyoruz. 
Eğer aydınlatma otomasyonu kullanırsan bu kadar kar elde edersin. 
Geri dönüşüm hesabını sunuyoruz. Bütün veriler müşterinin elinde 
oluyor.

Her projede rakibimiz mutlaka oluyor. Rakibimizi bildiğimiz zaman 
rakibimize göre artılarımızı söylüyoruz. Ama burada en çok dikkat 
ettiğimiz nokta Rakibimize saygımızdır. İşin gerçeği rakibimiz ile 
rekabet ederken kendimizi diri tutuyoruz. 
 
Ya işi alıyoruz ya da rakibimize kaybediyoruz. İşi aldığımızda bu 
işe başlamak ve bitirmek çok mutlu ediyor. Kaybettiğimiz zaman 
profosyonel bir şekilde teşekkür ediyoruz. Başka işlerde görüşmek 
üzere diyerek hayırlı olmasını diliyoruz. 

Yurtiçi ve Yurtdışında önemli projeleri gerçekleştiriyorsunuz?  
Ülkemiz Aydınlatma sektörünün temel sorunları nelerdir?
Yurt içi ve yurt dışında önemli firmalar ile çalışıyoruz.  Burada önemli 
olan süreci iyi yönetmek ve takipte kalmak. Ülkemizdeki Aydınlatma 
sektörünün temel sorunları bence uygun olmayan aydınlatma 
tercihleridir.  Işık kirliliği,  bunun denetlenmesi ve bir standarta 
oturması gerekiyor. Çünkü firmalar enerji tasarrufu yapmak istiyor. 
Fakat yanlış ürün seçimi ve yanlış tercih arkasından daha farklı 

Dekaled, sevkiyat öncesi mutlaka ürünlerinin test ve kontrolleri 
yaptıktan sonra projelere gönderiyor.
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Do you realize important projects at home and abroad? What 
are the main problems of our country’s lighting industry?
We work with major companies at home and abroad. The 
important thing here is to manage the process well and stay on 
track. The main problems of the Lighting sector in our country 
are the lighting preferences that are not suitable for me. Light 
pollution, it needs to be supervised and set to a standard. 
Because companies want to save energy. 
However, wrong product selection and wrong choice can bring 
different problems. Instead of saying that I will sell more, I will 
earn more, companies need to offer correct and efficient lighting 
to their customers.

How do you realize your overseas structuring as a company?
We are in constant cooperation with many companies. We 
follow the process with local partners. We have projects that we 
are following overseas. In order to keep the potential high, we, as 
Dekaled Lighting, will be at more international fairs in the coming 
period. We will strengthen our team soon.

Due to the Corana virus in 2020, Pandemic was declared in the 
world. What did you do during this past time?
What will be the reflections of the process on the lighting 
industry?
We are going through a difficult period for the world and our 
country. We continued and continue our work on the projects 
we follow in this process without slowing down. We hold all the 
necessary meetings online. Taking precautions for exploration,we 
are working in the field. In this process, we renewed our website. 
As r&d, we held meetings and studies to improve our products 
and to be more efficient.

I do not think that companies that evaluate this process well will 
suffer in the future. As a result, projects are progressing in some 
way, even if the construction sites are slowing down. Believe me, 
many companies have turned this into an opportunity. I think we 
have turned this process into an advantage.

What are your goals for the future?
Dekaled Lighting is a company open to growth. As for our goals 
in the future, we want to strengthen our teams in various regions 
of the country and make the overseas sales channel more active. 
We plan to increase our capacity in production and produce 
innovative products. We develop ourselves among these. We 
have a team with all kinds of knowledge in this regard.

sıkıntılar getirebiliyor.  Firmaların daha çok adet satayım daha çok 
kazanayım demek yerine doğru ve verimli aydınlatmayı müşterilerine 
sunması gerekiyor. 

Firma olarak yurtdışı yapılanmanızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
 Birçok firma ile sürekli olarak işbirliği içindeyiz. Yerel partnerler ile 
süreci takip ediyoruz. Yurtdışı tarafında hali hazırda takip ettiğimiz 
projelerimiz mevcut. Potansiyeli yüksek tutmak için önümüzdeki 
dönemde Dekaled Aydınlatma olarak daha fazla yurt dışı fuarlarında 
bulunacağız. Yakın zamanda bununla ilgili ekibimizi güçlendireceğiz. 

2020 yılında yaşanan Corana virüs sebebiyle dünyada Pandemi 
ilan edildi. Geçen bu sürede neler yaptınız? Sürecin Aydınlatma 
sektörüne yansımaları neler olacak?

Dünya ve ülkemiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Biz bu süreçte 
takip ettiğimiz projeler üzerinde çalışmalarımızı hız kesmeden 
devam ettirdik ve ediyoruz. Gerekli tüm toplantıları online olarak 
gerçekleştiriyoruz. Keşif için önlemimizi alarak saha çalışmalarında 
bulunuyoruz. Bu süreçte internet sayfamızı yeniledik. Arge olarak 
ürünlerimizi geliştirmek ve daha verimli olması için toplantılar ve 
çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu süreci iyi değerlendiren firmalar gelecekte çok sıkıntı çekeceğini 
düşünmüyorum. Sonuçta projeler- şantiyeler yavaşlasa da bir şekilde 
ilerliyor. İnanın çok firma bu durumu fırsata çevirmiştir. Bizde bu 
süreci avantaja çevirdiğimizi düşünüyorum.

Gelecek için hedefleriniz nedir?
Dekaled Aydınlatma büyümeye açık bir firma. Gelecekte ki 
hedeflerimiz ülkenin çeşitli bölgelerinde ekiplerimizi güçlendirmek 
ve yurtdışı satış kanalını daha aktif hale getirmek istiyoruz. Üretimde 
ki kapasitemizi arttırmak ve yenilikçi ürünler üretmeyi planlıyoruz. 
Bunlar içinde kendimizi geliştiriyoruz. Bu konuda her türlü bilgi 
birikimine sahip bir ekibe sahip durumdayız. 
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Begusa Aydınlatmadan Kişiye özel Aydınlatma Ürünleri
“Special Lighting Products from Begusa Lighting”

Deneyimli ve profesyonel kadrosuyla dekoratif aydınlatmaya 
yeni bir bakış getiren ve özel tasarım ürünler üreteren  
Begusa aydınlatma, bugun 7500 m2  ‘nin üzerindeki tesisinden 
dünyanın çeşitli noktalarına ürünlerini pazarlamkatadır. 
Özgün tasarımları, kaliteli üretimi ve uygun fiyat politikasıyla 
kulvarının lideri konumundadır.

Begusa lighting, which brings a new perspective to 
decorative lighting with its experienced and professional 
staff and produces special design products, is now marketing 
its products to various points of the world from its facility 
over 7500 m2.

It is the leader of its sector with its original designs, quality 
production and reasonable price policy.

link

https://www.instagram.com/begusaaydinlatma/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl9IXrPmqdOA
https://www.facebook.com/Begusaaydinlatma/
https://twitter.com/Begusa_avize
http://www.begusa.com.tr/


http://www.begusa.com.tr
http://www.begusa.com.tr/
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As Grup Image Lighting, we have taken a series of precautions to 
protect the health of our employees and to continue our production 
in the perspective of the decisions taken in order to continue the 
production and maintenance of the companies carried out by the 
Ministry of Industry in our country.

In the first period of the epidemic in our country, we enabled our 
teammates to work from home quickly. As our IT infrastructure is 
sufficient, we quickly directed our personnel who can work from 
home. The contributions of working remotely to our company have 
been very positive.
We continued our production by keeping the measures at the 
highest level in order to ensure sustainability on the production side. 
The advantage of having 2 separate production facilities was great at 
this point. By separating our staff and services, we have established 
a production line suitable for social distance. Both of our factories 
were disinfected by professional teams every weekend. However, 
daily cleaning measures were increased in line with the warnings of 

Ülkemizde Sanayi Bakanlığınca yürütülen firmaların çalışması 
ve üretimi devam ettirmesi adına alınan kararlar perspektifinde 
Grup İmaj Aydınlatma olarak çalışanlarımızın sağlığını koruma 
ve üretimimizi devam ettirme adına bir dizi önlemler aldık.

Ülkemizde salgının başladığı ilk dönemde hızlıca evden 
çalışabilecek ekip arkadaşlarımızın evden çalışmasını sağladık. 
IT alt yapımız yeterli olduğu için evden çalışabilecek olan 
personelimizi hızlıca eve yönlendirdik. Uzaktan çalışmanın 
firmamıza katkıları oldukça olumlu oldu. 

Üretim tarafında sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile önlemleri 
üst düzeyde tutarak üretimimize devam ettik. 2 ayrı üretim 
tesisimizin olmasının avantajı bu noktada büyük oldu. 
Personellerimizi ve servislerimizi ayırarak sosyal mesafeye 
uygun bir üretim hattı kurulmasını sağladık. Her iki fabrikamız 
her hafta sonu profesyonel ekiplerce dezenfekte edildi. 
Bununla birlikte günlük temizlik önlemleri uzmanların uyarıları 
ile paralele olacak şekilde arttırıldı. Klasik önlemlerin yanı sıra 
günde 4 kere maskelerin değişmesini sağladık. Belli alanlarda el 
dezenfektanı koyarak çalışanlarımızın ellerini sık sık yıkamasını 
sağladık. Bu önlemlerin yanında çalışanlarımızın sağlığını 
koruma adına bazı kurallar koyarak bu süreci daha sağlıklı 
yürütme gayreti gösterdik. Alanında uzman kişiler tarafından 
hem sosyal hayatlarında hem de iş hayatlarında Covid 19’dan 
nasıl korunacakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmasını sağladık. 

Şirket için rutin toplantıları, müşteri ve tedarikçi görüşmelerimizi 
online platformlara taşıdık. Fabrikalarımızda çalışanlarımızın 
sağlığını korumaya çalışırken evden çalışan personelimizin 
çalışma motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla çalışma 
sürelerini kısalttık. Düzenli olarak birebir online toplantılar 
yaparak çalışanlarımızla iletişim ve koordinasyonu yüksek 
tuttuk. Aynı zamanda birçok eğitime, ilgili çalışanlarımızın 
katılmalarını sağlayarak bu süreçte bilgilenmelerini ve 
kendilerini geliştirmelerini sağladık.  Tüm bu çerçevede düzenli 

“WE THINK THAT A VERY 
IMPORTANT OPPORTUNITY 
FOR THE TURKISH INDUSTRY IS 
COMING”

“Türk Sanayisi İçin Çok Önemli 
Bir Fırsatın Gelmekte Olduğunu 
Düşünüyoruz”

Grup Imaj Lighting Deputy General Manager 
Pelin Grit Sarı



http://www.cesateknoloji.com.tr/
http://www.cesateknoloji.com.tr/
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the experts. In addition to the classic measures, we made the masks 
change 4 times a day. By putting hand disinfectant in certain areas, 
we have enabled our employees to wash their hands frequently. In 
addition to these precautions, we have put an effort to carry out this 
process healthier by setting some rules to protect the health of our 
employees. We have provided information on how to protect Covid 
19 both in their social and business lives by experts in their fields. 
We carried our routine meetings, customer and supplier meetings to 
the online platforms for the company. 

While we are trying to protect the health of our employees in our 
factories, we have shortened their working time in order to keep the 
motivation of our employees working from home high. We regularly 
held one-on-one online meetings to keep communication and 
coordination with our employees high. At the same time, we ensured 
that our relevant employees participate in many trainings, and they 
have been informed in this process and improved themselves. 
Within this framework, we regularly tried to protect the health of 
our employees while ensuring continuity in production by acting in 
accordance with the instructions provided by the ministry. We tried 
to manage this process well as the whole team without experiencing 
any decrease in our capacity, efficiency and number of employees. 
We continued the arrangements taking into account the feedback 
of our teammates and we all saw that the results were very positive.

Naturally, we all experienced the negative effects that the whole 
world experienced during the pandemic. We see that these negative 
effects in a short time will be an important opportunity in the long 
run. We have now learned that the world has become more digital 
and the importance of technology has been experienced by all 
circles. All countries saw once again the value of returning inward 
and producing within the country. Turkey’s young population, when 
considering the geographical location and production capabilities, 
we think it is an important opportunity of a pandemic crisis. If 
we can convert this opportunity into a strategy with government 
policy, Turkey can be an important player in the hinterland in terms 
of manufacturing capability in the future. We think that a very 
important opportunity is coming not only for the lighting industry 
but also for all sectors and the Turkish industry. After the first two 
months of the epidemic process, factors such as the optimism of our 
country in combating the epidemic and the new normalization steps 
that accompany it, the resumption of the projects, the recurrence of 
mobility on the export side show that our sector is more lively than 
the first two months of the epidemic.

olarak bakanlığın sunmuş olduğu talimatlar doğrultusunda 
hareket ederek üretimde devamlılığı sağlarken, çalışanlarımızın 
sağlığını korumaya çalıştık. Kapasitemiz, verimliliğimiz ve 
çalışan sayımızda herhangi bir düşüş yaşamadan bu süreci 
tüm ekip olarak iyi yönetmeye çalıştık. Ekip arkadaşlarımızın 
geri bildirimlerini dikkate alarak düzenlemelere devam ettik ve 
sonuçlarının çok olumlu olduğunu hep birlikte gördük.

Pandemi döneminde tüm dünyanın yaşadığı olumsuz etkileri 
doğal olarak hepimiz yaşadık. Kısa zamanda yaşanan bu 
olumsuz etkilerin uzun dönemde önemli bir fırsat olacağını 
görüyoruz. Artık dünyanın değiştiği daha dijital bir hale 
geldiğini ve teknolojinin önemi tüm çevreler tarafından 
yaşayarak öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tüm ülkeler bu dönemde tekrar içe dönmenin, ülke içerisinde 
üretim yapmanın değerini bir kez daha gördü. Türkiye’nin 
genç nüfusu, coğrafi konumu ve üretim kabiliyeti göz önüne 
alındığında pandemi krizinin önemli bir fırsat olduğunu 
düşünüyoruz. Bu fırsatı devlet politikası ile bir stratejiye 
dönüştürebilirsek, Türkiye gelecek dönemde üretim kabiliyeti 
açısından çevre coğrafyada önemli bir oyuncu olabilir. Sadece 
aydınlatma sektörü için değil tüm sektörler ve Türk sanayisi için 
çok önemli bir fırsatın gelmekte olduğunu düşünüyoruz. Salgın 
sürecinin ilk iki ayının ardından ülkemizin salgınla mücadelede 
ki iyimserliği ve beraberinde gelen yeni normalleşme adımları, 
projelerin tekrardan başlaması, ihracat tarafında tekrardan 
bir hareketliliğin oluşması gibi faktörler sektörümüzün yeni 
normal ile birlikte nispeten salgının ilk iki ayına göre daha canlı 
olduğunu gösteriyor. 

Grup Imaj Lighting Deputy General Manager 
Pelin Grit Sarı
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In the calm environment brought by the pandemic process, we 
moved our production facility, which was previously in planning, to 
a larger area. We completed our necessary infrastructure work until 
the normalization period.

The pandemic process has proved to the countries where we do 
business that Turkey is a very strong partner in industry. We have 
showed this to everyone with our quick solutions on mask and 
breathing apparatus as well as not disrupting production during the 
pandemic period. In the pandemic process, we have managed the 
process in the most effective way, with the precautions we took 
quickly for our employees. We applied our measures with the dining 
hall seating arrangement, distance protection in the work area, mask 
use, and giving information to our staff about Covid-19. One of the 
biggest experiences of our working life is that crisis environments 
are actually one of the best times for R&D and investments. With 
these experiences, we moved our facility to a larger facility and 
strengthened our R&D team. In order to increase our capacity, we 
made our new machinery investment agreements.

The pandemic process produced commercially positive results 
for the lighting industry. Investment negotiations have started for 
many products that are not produced in our country. Turkey, as the 
lighting industry, has a serious experience in production, design 
and application. Especially our European customers have realized 
this seriously. I can say that we are hopeful for the future. If we 
coordinate our partners by protecting our advantages, we will have 
great opportunities.

Pandemi sürecinin getirdiği sakin ortamda daha önceden planlama 
dahilinde olan üretim tesisimizi daha büyük alana taşıdık. 
Normalleşme dönemine kadar gerekli altyapı çalışmalarımızı 
tamamladık.

Pandemi süreci iş yaptığımız ve Pazar konumundaki ülkelere 
Türkiye’nin sanayi alanında çok güçlü bir partner olduğunu kanıtlamış 
oldu. Pandemi döneminde üretimin aksatılmaması gerekse maske ve 
solunum cihazı konusundaki hızlı çözümleri ile bunu herkese gösterdi.
Pandemi sürecinde öncelikle çalışanlarımız için hızlı bir şekilde 
aldığımız önlemler ile süreci en etkili biçim de yönettik. Yemekhane 
oturma düzeni, çalışma alanındaki mesafe korunumu, maske kullanımı, 
personellerimize Covid-19 hakkındaki eğitici bilgilendirmeler ile 
tedbirlerimizi uyguladık. Çalışma hayatımızın bizlere katmış olduğu en 
büyük tecrübelerden biri kriz ortamlarının aslında Ar-Ge ve yatırımlar 
için en doğru zamanlardan biri olduğudur. Bu tecrübelerimiz ile bu 
süreçte daha büyük tesise işletmemizi taşıdık ve Ar-Ge ekibimizi 
güçlendirdik. Kapasitemizi arttırabilmek için yeni makine yatırım 
anlaşmalarımızı yaptık.

Pandemi süreci aydınlatma sektörü için ticari olarak olumlu sonuçlar 
ortaya çıkardı. Özellikle ülkemizde üretilmeyen bir çok ürün için 
yatırım görüşmeleri başladı. Aydınlatma sektörü olarak Türkiye; 
üretim, tasarım ve uygulama olarak ciddi bir tecrübeye sahip 
durumdadır. Özellikle Avrupalı müşterilerimiz bunun ciddi anlamda 
farkına vardılar. Gelecek için ümitli olduğumuzu söyleyebilirim. 
Avantajlarımızı koruyarak partnerlerimizi doğru şekilde koordine 
edersek önümüze büyük fırsatlar çıkacaktır.

WE HAVE MOVED OUR 
PRODUCTION FACILITY TO A 
LARGE SPACE IN THE PANDEMIC 
PROCESS.

Pandemi Sürecinde Üretim Tesisimizi 
Daha Büyük Alana Taşıdık.

KLS Plastic Sales Marketing Manager 
Arif BALKANCI
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 The pandemic period experienced worldwide has led to job loss by 
negatively affecting global markets as well as in our country.

 With the start of the new normal period, mobility is expected in the 
pending public and private sector projects.

During the pandemic period, Ataköy International Youth Center, 
where we are the lighting solution partner as Hexalight, produced 
and delivered the products of Alibeyköy Yeniköy Emlak Konut 
projects.

Far eastern (CHINA) firms and importer firms, which are accepted 
as the starting point of the pandemic period, will lose business in 
the domestic market with the tax rates brought by our state, and 
this will increase the potential of domestic manufacturers like us. 
This will create potential job opportunities for our country, which has 
production power in the region.

As Hexalight smart lighting solutions, we will continue to take part in 
projects in Turkey and abroad before and after the pandemic period. 
As a domestic manufacturer we have TSE, TÜV, OHSAS etc. quality 
certificates. We will continue production from Turkey to the world 
with our quality certificates , our experienced team and the strength 
we receive from our solution partners.

Dünya genelinde yaşanan Pandemi dönemi ülkemizde olduğu 
kadar küresel piyasaları da olumsuz yönde etkileyerek iş 
kaybına yol açmıştır,

Yeni normal dönemin başlaması ile birlikte beklemede olan 
kamu ve özel sektör projelerinde hareketlilik beklenmektedir.
Pandemi dönemi içerisinde Hexalight olarak Aydınlatma 
çözüm ortağı olduğumuz Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, 
Alibeyköy Yeniköy Emlak Konut projelerinin ürünlerini üreterek 
teslimatlarını yapmıştır.

Pandemi döneminin başlangıç noktası kabul edilen uzak doğu 
(ÇİN) kökenli firmalar ve ithalatçı  firmalar devletimizin getirdiği 
vergi oranları ile birlikte iç piyasada iş kaybına uğrayacaklardır 
ve bu durum bizim gibi yerli üretici firmaların potansiyelini 
artıracaktır. Bu durum bölgesinde üretim gücü olan ülkemiz e
Avrupa, Asya ve Doğu ülkeleri  potansiyel iş fırsatları 
yaratacaktır.

Hexalight  Akıllı Aydınlatma çözümleri olarak; Türkiye ve Yurtdışı 
projelerinde pandemi dönemi öncesi ve sonrasında da yer 
almaya devam edeceğiz. Yerli üretici olarak sahip olduğumuz  
TSE, TÜV ,OHSAS vs.  kalite belgelerimiz , tecrübeli ekimiz 
, çözüm ortağı olduğumuz partnerlerimizden aldığımız güç le 
birlikte Türkiye den dünyaya üretime devam edeceğiz.

AS HEXALIGHT, WE HAVE 
DETERMINED OUR PLANNING 
AFTER PANDEMIC

HEXALIGHT Olarak Pandemi 
sonrasındaki planlamalarımızı 
belirledik

Hexalight Akıllı Aydınlatma Çözümleri Türkiye Satış 
Müdürü Tamer Yiğit
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SÖYLEŞ İ  |  i n t e r v i e w

| 63 | 

YOU MUST HAVE AT LEAST ONE CERTIFICATE 
TO SELL PRODUCTS TO THE WORLD

Dünyaya Ürün Satmak İçin 
Mutlaka En Az Bir Sertifikanız 

Olması Gerekiyor.

Can you give us some information about Elit Certification? How 
many people do you have and what do you do?
As Elite Certification family, we provide services with our staff of 
engineers, consultants, experts, inspectors, supervision personnel, 
auditors and trainers, exceeding 35 people in Turkey and 180 
people in the world. Apart from Turkey, we have branches in 16 
countries such as Ukraine, UAE, UK, Germany, Morocco, Belarus, 
Russia. We can say that our main job is “certification” in the studies 
we have carried out so far. We provide world-class certification of 
manufactured products. We have a dynamic and quality team. In that 
sense, I would like to thank our team.

You provide indispensable certification service for companies. 
Which countries’ certificates do you provide for your customers 
and how does the process work?
We have some locomotive sectors. We carry out CE, EAC, 
ENEC, UL, CCC, IEC, CB, GS, LVD, EMC, SAAR, IRAM tests and 
certifications to companies in the sectors that include cables, 
lighting, energy, medical and other essential electronic components. 
In addition, we give our export companies the related documents of 
the country where the product will be sent. For example; Such as 
SASO certificate for Saudi Arabia, TIR certificate for Kuwait, SAAR 
certificate for South Africa, UkrSEPRO certificate for Ukraine, EAC 
Certificate for Russia, Kazakhstan, Belarus countries, KTR certificate 
for Korea, INMETRO certificate for Brazil, S Mark for Argentina, we 
are able to offer special certifications for each country. We call the 
product certification as follows: We compare the completion of the 
test procedure of the product to obtaining a passport because the 
test results of our customer must be positive to obtain the certificate. 
In addition, we provide loading control and conformity certificates, 
which we call visa, to ensure validity within the country opposite. 
We work with the world’s largest certification companies in this 

Bu sayımızda firmalarımızın yurtdışına ürün satmasında 
dolaylı katkısı olan ELIT CERTIFICATION Genel Müdürü 
ESRA YATÇI ile güzel bir söyleşi yaptık. Belgelendirme için 
neler yapılmalı ve belge yatırımının önemini konuştuk. 

In this issue, we had a nice conversation with ELIT CERTIFICATION General Manager ESRA YATÇI who indirectly 
contributed to our companies selling products abroad.

Esra Hanım bize Elit Certification hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz? Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz ve neler 
yapıyorsunuz?
Elit Certification ailesi olarak, konusunda uzman Türkiye’de 
35 ve Dünya’da 180 kişiyi aşan Mühendis, Danışman, 
Eksper, Enspektör, Gözetim Personeli, Denetçi ve Eğitmen 
kadrolarımız ile hizmet vermekteyiz. Türkiye dışında Ukrayna, 
BAE, İngiltere, Almanya, Fas, Beyaz Rusya, Rusya gibi 16 ülkede 
şubemiz bulunmaktadır. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar içerisinde asıl işimiz “belgelendirme” dir diyebiliriz. 
Üretilen ürünlerin dünya standartlarında belgelendirilmesini 
sağlıyoruz. Dinamik ve kaliteli bir ekibe sahibiz. Bu anlamda 
ekibimize teşekkür ediyorum.

Firmalar için olmazsa olmaz belgelendirme hizmeti 
veriyorsunuz. Müşterilerinize hangi ülkelerin sertifikalarını 
sağlıyorsunuz ve süreç ne şekilde işliyor? 
Bizim bazı lokomotif sektörlerimiz var. Bunlar kablo, 
aydınlatma, enerji, medikal ve gerekli diğer bilumum 
elektronik komponentlerin yer aldığı sektörlerde firmalara 

ELIT CERTIFICATION General Manager ESRA YATÇI 

ELIT CERTIFICATION Genel Müdürü ESRA YATÇI

Yusuf HIZARCIOĞLU
Söyleşi
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field. Some of our partners we have partnered with are world giant 
companies such as TUV, SGS, DEKRA, UL, EZU, CSA. In addition, 
we provide documents of conformity, which we call a visa, to ensure 
loading inspection and validity within the target country. We work 
with the world’s largest certification companies in this field. Some of 
our partners we have partnered with are world giant companies such 
as TUV, SGS, DEKRA, UL, EZU, CSA.

The process in the certification process is as follows:
As Elit Certification, the point separating us from other companies is 
that we offer an additional service to our customers. First of all, after 
our customer has produced the product, we pretest the product in 
Turkey. As a result of the preliminary tests, if necessary, we carry 
out the tests again by helping the companies to make revisions 
regarding the product. Our aim here is to protect our customers 
from additional financial burdens by helping the test results of the 
products we send for the test to be positive. After this first phase is 
completed, we direct the products to our accredited laboratories, 
which we have an agreement with in Turkey or abroad. When the 
products reach the laboratory, we give our customers information 
about the test schedule. If all tests are positive, draft test report is 
prepared first. After the final check of the Draft Test Report is carried 
out by the customer, the certification phase is started. Thus, the 
test is completed. If there is a deficiency in the tests, we only make 
revisions to that area, and we only spend for these points instead 
of the costs of the whole test. Thus, the test is completed. If there 
is a deficiency in the tests, we only make revisions to that area, and 
we only spend for these fields instead of spending for the whole 
test. In some cases, factory inspections may be required. Our experts 
from abroad come to Turkey to perform factory inspections for these 
inspections required for product branding.

CE, EAC, ENEC, UL, CCC, IEC, CB, GS, LVD, EMC, SAAR, 
IRAM testlerini ve sertifikasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 
ihracat yapan firmalarımıza ürünün gönderileceği ülkeye ait 
belgeleri veriyoruz. Örneğin; Suudi Arabistan’a için SASO 
belgesi, Kuveyt için TIR belgesi, Güney Afrika için SAAR 
belgesi, Ukrayna için UkrSEPRO belgesi,  Rusya, Kazakistan, 
Beyaz Rusya ülkeleri için EAC Belgesi, Kore için KTR belgesi, 
Brezilya için INMETRO belgesi, Arjantin için S Mark gibi her 
ülkeye özel belgelendirmeleri sunabiliyoruz.  

Biz ürün belgelendirmeyi şu şekilde adlandırıyoruz: ürünün 
test prosedürünü tamamlamış olmasını pasaport almaya 
benzetiyoruz çünkü sertifika belgesini almak için müşterimizin 
test sonuçlarının pozitif sonuçlanması gerekiyor. Ayrıca 
yükleme denetimi ve karşı taraftaki ülke içerisinde geçerliliği 
sağlasın diye vize olarak adlandırdığımız uygunluk belgelerini 
veriyoruz. Bu alanda dünyanın en büyük belgelendirme 
şirketleri ile çalışıyoruz. İş ortaklığı yaptığımız partnerlerimizin 
bazıları TUV, SGS, DEKRA, UL, EZU, CSA gibi alanında dünya 
devi olmuş firmalardır.  

Belgelendirme sürecindeki işleyiş ise şu şekilde 
gerçekleşiyor: 
Elit Certification olarak biz bu noktada diğer firmalardan 
ayrılarak müşterilerimize ek bir hizmet sunuyoruz. Öncelikle 
ürünü müşterimiz ürettikten sonra Türkiye’de kendimiz ön 
teste tabii tutuyoruz. Ön testler sonucunda gerekli görüldüğü 
takdirde ürün ile ilgili revizeleri yapması için firmalara yardımcı 
olarak testleri tekrar gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız 
test için gönderdiğimiz ürünlerin test sonuçlarının pozitif 
sonuçlanmasına yardımcı olarak müşterimizi oluşabilecek ek 
mali külfetlerden korumaktır. Bu ilk aşama tamamlandıktan 
sonra ürünleri Türkiye’de veya yurtdışında anlaşmalı olduğumuz 
akreditasyonlu laboratuvarlarımıza yönlendiriyoruz. Ürünler 
laboratuvara ulaşınca müşterimize test takvimi ile ilgili bilgi 
veriyoruz. Tüm testler pozitif neticelenirse öncelikle draft 
test raporu hazırlanıyor. Draft Test Raporunun son kontrolü 
müşteri tarafından gerçekleştirildikten sonra sertifikasyon 
aşamasına geçiliyor. Böylece test tamamlamış oluyor. Şayet 
testlerde bir yetersizlik çıkarsa yalnızca o alana ait revizyonlar 
yaparak bütün testin masrafları yerine yalnızca bu noktalar 
için harcama yapılmasını sağlıyoruz. Bazı durumlarda ise 
fabrika denetimi gerekebiliyor, ürün markalama için gerekli bu 
denetimler için yurt dışından uzmanlarımız Türkiye’ye gelerek 
fabrika denetimlerini gerçekleştirmektedir. 
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When we talk to companies, they state that they make serious 
expenses for documents and certificates, is this situation different 
for each country in the legislation?
The subject of documentation and certification is a wide range of 
specialties. Plus, it is an indispensable quality process in order to 
increase the market of the product and take the lead in sales. As 
the Elit Certification family, we think that our customers should get 
support from the very beginning of the new product production 
and planning process. Thus, they can benefit from the experience 
and knowledge of our technical team by conducting the necessary 
planning and organization together. We prefer to be a part of the 
team as their solution partner rather than providing services to 
our customers at the last point. Thus, we help our customers make 
the right choices for their needs by saving our customers from 
unnecessary expenses and time loss.

Of course, the need for certification may vary from country to 
country, but some documents can meet the need for a wider audience 
and play a role in facilitating other documentation and certification 

Melek Akçalı, ELIT 
CERTIFICATION Sales 
Manager:

Sertifika sürecinde 
mutlaka akredite 
belgelendirme yetkisine 
sahip kuruluşlar ile 
çalışılması gerekiyor. 
Firmalara tavsiyemiz 
mutlaka konusunda uzman 
kuruluşlar ile çalışmaları 
ve bu firmaların akredite 
olup olmadıklarını 
sorgulamaları, aksi 
takdirde hem maddi olarak 
kayba, hem de zaman 
kaybına uğrayabilirler ve 
müşteri kaybedebilirler. 

It is absolutely necessary to work with organizations that have accredited certification 
authority during the certification process. Our recommendation to companies is to work 
with organizations that are experts in their fields and to question whether these companies 
are accredited, otherwise they may lose money, time and customers.

Melek hanım; Firmalarla görüştüğümüzde belge ve sertifika 
için ciddi harcamalar yaptıklarını dile getiriyorlar, bu durum 
mevzuatta her ülke için farklı mıdır? 
Belgelendirme ve sertifikasyon konusu oldukça geniş bir 
yelpazeye sahip bir uzmanlık alanıdır. Artı, ürünün pazarını 
arttırabilmek ve satışlarda öne geçebilmek için olmazsa olmaz 
bir kalite sürecidir. Bu konuda bizler Elit Certification ailesi 
olarak müşterilerimizin yeni ürün üretim ve planlama sürecinin 
en başında mutlaka bizlerden destek almaları gerektiğini 
düşünüyoruz. Böylece gerekli planlama ve organizasyonu 
birlikte yürüterek, teknik ekibimizin deneyim ve bilgilerinden 
faydalanabilirler. Bizler müşterilerimize son noktada hizmet 
sunmaktansa onların çözüm ortağı olarak ekibin bir parçası 
olmayı tercih ediyoruz. Böylece gereksiz harcamalardan ve 
zaman kaybından müşterilerimizi kurtararak, müşterimizin 
ihtiyacına yönelik doğru tercihler yapmasına yardımcı oluyoruz. 
Elbette ki ülkelere göre belgelendirme ihtiyacı farklılık 
gösterebiliyor fakat bazı belgeler daha geniş kitlelere 
yönelik ihtiyacı karşılayabiliyor ve diğer belgelendirme 
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processes. For example, the CB certificate is an international system 
for mutual acceptance of test reports and certificates related to 
the safety of electrical and electronic components, equipment and 
products, operated by the IEC Conformity Assessment System for 
Electrotechnical Equipment and Components. It is a multilateral 
agreement between participating countries and certification 
bodies that aim to facilitate trade by promoting the compliance 
of the National Standards with International Standards and the 
cooperation between the National Certification Bodies (NCB), which 
are recognized worldwide. Companies with CB certificates can use 
the CB report to obtain documents belonging to countries without 
requiring additional testing in around 50 member countries around 
the world. Thus, it can reduce delays and costs of multiple tests, 
expand markets and shorten the time the product is introduced 
to the market. Our government also has very serious incentives to 
support overseas sales in certification. We definitely give necessary 
information and warnings to our customers on this subject.

What documents do you currently provide in the lighting and 
electrical industry? 
We provide almost all documents, and we can also provide certificates 
that differ by country. We are able to offer all the certifications that 
have circulation both in the country and worldwide.
Is it possible to sell products with a single document now?
As I mentioned before, if we are going to start with a single document, 
we recommend the CB document, although it is a bit expensive and 
difficult to test. Because after getting the CB certificate, it becomes 
much easier to get additional certificates and documents. In addition, 
accredited type test reports and CE documents are sufficient by 
offering solutions in many areas.

How is the renewal process of the existing certificates realized?
The renewal process of existing certificates can vary according to the 
certificate. For example, if you get the CE certificate and type test 
report, you might not need to change until the standards change. We 
can certify to the reports made in the 1960s by making type tests. 
Sometimes this situation can change according to the technology 
and product. For example, in the solar industry, we witnessed that 
the same product has been changed three times in the last 10 
years. Especially in the solar industry, there can be serious changes 
depending on the developments.

When we analyse the sector, which fields come to the fore in the 
last two years?
The needs and developments in the field of energy in the last 

ve sertifikalandırma 
süreçlerini kolaylaştırıcı 
rol oynayabiliyor. 
Örneğin CB belgesi 
gibi. CB belgesi; 
Elektroteknik Ekipman 
ve Bileşenleri için IEC 
Uygunluk Değerlendirme 
Sistemi tarafından 
işletilen, elektrikli ve 
elektronik bileşenler, 
ekipman ve ürünlerin 
güvenliği ile ilgili test 

raporlarının ve sertifikaların karşılıklı kabulü için uluslararası 
bir sistemdir. Ulusal Standartların, Uluslararası Standartlar 
ile uyumunu ve dünya çapında kabul edilen Ulusal 
Sertifikasyon Kuruluşları (NCB) arasındaki işbirliğini teşvik 
ederek ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan katılımcı ülkeler ve 
sertifika kuruluşları arasında çok taraflı bir anlaşmadır. CB 
belgesine sahip firmalar dünyada 50 civarında üye ülkede 
ek test gerektirmeden, o ülkelere ait belgeleri almak için CB 
raporunu kullanabilir. Böylece çoklu testlerin gecikmelerini 
ve maliyetlerini azaltabilir, piyasalar genişletilebilir ve 
ürünün pazara sunulma süresi kısalır.  Belgelendirme 
konusunda yurtdışı satışı desteklemek adına devletimizin 
de çok ciddi teşvikleri var. Bu konu hakkında bizler mutlaka 
müşterilerimize gerekli bilgilendirme ve uyarıları yapıyoruz.

Şu anda aydınlatma ve elektrik sektöründe hangi belgeleri 
veriyorsunuz? 
Hemen hemen bütün belgeleri veriyoruz ayrıca ülkelere 
göre farklılık gösteren sertifikasyonlar da verebiliyoruz. Hem 
ülke içinde hem de dünya genelinde dolaşıma haiz tüm 
belgelendirmeleri müşterilerimize sunabiliyoruz.

 Şu anda tek bir belge ile ürün satışı mümkün müdür?
Daha öncede belirtmiş olduğum gibi eğer tek bir belge ile 
yola çıkacaksak biraz pahalı ve testleri zor olmasına rağmen 
CB belgesini tavsiye ediyoruz.  Çünkü CB belgesini aldıktan 
sonra ek sertifika ve belgeleri almak çok daha kolay hale 
geliyor. Ayrıca akredite olarak yapılmış type test raporları ve 
CE belgeleri de birçok alanda çözüm sunarak yeterli oluyor. 

Mevcut sertifikaların yenilenme süreci nasıl gerçekleşiyor? 
Mevcut sertifikaların yenilenmesi süreci sertifikaya göre 

http://www.kavaprofil.com
http://www.kavaprofil.com/
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two years have brought the energy sector to the fore. As the Elit 
Certification family, we carry out field inspections in many energy 
fields around the world such as solar energy and wind energy. This 
is our locomotive area and we are a company that is actively sought 
in eight countries around the world and we are proud of it. In many 
countries such as Afghanistan, Morocco, Dubai, Qatar, Belarus, 
Ukraine, Kuwait, Nigeria etc., we carry out these works with our 
expert, qualified, and trained team. Secondly, the sectors that we 
mainly serve are cable and component sectors. Moreover, we support 
and complete many supports in cable with companies around the 
world. We are also actively involved in the testing and reporting of 
products such as components, fuses, switches, transformers, etc. 
Thirdly, another area that we mainly serve is the lighting sector. In 
this area, we are currently providing services regarding testing and 
reporting of leds, armatures, drivers and many lighting equipments. It 
can be said that we are very ambitious in this regard. In addition, due 
to the current pandemic situation, we can say that medical is another 
popular sector. Also, in this area, our services for the needs of our 
customers continue. 

How do you carry out your studies abroad?
We carry out 80% of our overseas work with our partners through 
the office. The headquarters of our company is in Istanbul and 
we follow our business network all over the world through the 
headquarters. As a headquarters, we support the completion of the 
works by ensuring that the process from a to z is followed together 
with our foreign business partners.

What is the hardest part of this job?
Unfortunately, the most challenging and sad part of our job for us 
is that the product does not pass the test. We want the product 

değişiklik gösterebiliyor. Mesela CE belgesini ve type test 
raporunu da alırsanız standartlar değişene kadar değişime 
gitmenize gerek kalmayabiliyor. 1960’larda yapılan raporlara 
type testlerini yaparak rapor verebiliyoruz. Bazen teknolojiye 
ve ürüne göre bu durum değişebilmektedir. Mesela solar 
sektöründe son 10 yıl içinde aynı ürünün üç defa belge 
değişikliğine gittiğine şahit olduk. Özellikle solar sektöründe 
gelişmelere bağlı olarak ciddi değişimler yaşanabiliyor.

Sektör analizi yaptığımızda son iki yılda ağırlıklı olarak hangi 
alanlar ön plana çıkıyor?
Son iki yılda enerji alanında ortaya çıkan ihtiyaç ve gelişmeler 
enerji sektörünü ön plana çıkarmıştır. Bizler de Elit Certification 
ailesi olarak Dünyada birçok enerji alanında, güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi gibi saha denetimleri yapıyoruz. Bu bizim 
lokomotif alanımız ve dünyada aktif olarak sekiz ülkede bu 
konuda aranılan bir firmayız ve bununla gurur duyuyoruz. 
Afganistan, Fas, Dubai, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kuveyt, 
Nijerya vb. birçok ülkede, konusunda uzman, kaliteli, nitelikli 
ve eğitimli ekibimizle bu işleri yürütüyoruz. İkinci olarak 
ağırlıklı hizmet verdiğimiz sektörler ise kablo ve komponent 
sektörleridir. Kabloda da birçok desteği yine dünya çapındaki 
firmalar ile yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Komponentler, 
sigortalar, switchler, trafolar, vb. gibi ürünlerin test ve 
raporlamalarında da aktif olarak yer alıyoruz. Üçüncü olarak 
ağırlıklı hizmet verdiğimiz alan ise aydınlatma sektörüdür . 
Bu alanda da şu anda en çok ledler, armatürler, driverlar ve 
birçok aydınlatma ekipmanının test ve raporlaması ile ilgili 
hizmet veriyoruz. Bu konuda da oldukça iddialı olduğumuz 
söylenebilir. Ayrıca şu anda mevcut pandemi durumu 
nedeniyle bir diğer popüler sektörde medikal diyebiliriz. Bu 
alanda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimiz 
devam ediyor. 

Yurt dışı çalışmalarınızı ne şekilde yürütüyorsunuz?
Yurt dışı çalışmalarımızın %80 oranına sahip kısmını, 
ortaklarımızla ofis üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin 
genel merkezi İstanbul’dadır ve genel merkez üzerinden tüm 
dünyadaki iş ağımızın takibini yapıyoruz. Genel merkez olarak, 
yurt dışı iş ortaklarımızla beraber a’dan z’ye sürecin takip 
edilmesini sağlayarak çalışmaların tamamlanmasına destek 
veriyoruz. 

Bu işin en zor tarafı nedir?
Bizler için işimizin ne yazık ki en zorlayıcı ve üzücü tarafı ürünün 
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to pass the test at once and start 
the certification phase so that our 
customers do not lose money and 
waste time. 

What certification is in demand 
today? In which areas can these 
demands increase in the future?
Today, the most demand-type test 
report, CE certificate and ENEC 
documents. In the coming years, 
we believe that the environmental 

understanding of companies will become a sought-after situation 
as well as the certification of products. Many countries will prefer 
sustainable and environmentally friendly products and companies. 
For example, Carbon Footprint certification. In this regard, we have 
already started the necessary work for our customers to be one step 
ahead.

Is there an industry where you had a hard time giving documents?
All sectors are equal for us as we work with an expert staff. We are 
among the world’s top four manufacturers in this sense in the cable 
industry in Turkey. We are also among the top six in the lighting 
industry and we are in the top ten in the component. In short, 
we have manufacturers that can compete with the world in many 
sectors. We partner with many companies in these sectors that have 
a voice in the world. Of course, this is a proud situation for us.

What does a company need to do to receive or renew documents?
They can contact us by getting our contact information via our web 
address or social media. As a result of a short pre-interview, we 
inform our customers about the process. In general, we request that 
they send technical drawings and technical information documents 
about the product to be certified. Then we offer our customers a 
detailed offer with the most suitable solution. With the approval of 
the offer, we start the process and manage the whole process with 
our fast and high-quality service understanding.

Finally, what would you like to tell our readers?
As the Elit Certification family, we are always behind our motto 
“Quality is never a coincidence”. We would also like to thank our 
customers, who do not compromise on quality, for choosing us. We 
are happy to establish a long-term solution partnership relationship 
by producing solutions for the certification and licensing needs of all 
companies that value quality.

testten kalmasıdır. İstiyoruz ki ürün tek seferde testten geçsin 
ve sertifikasyon aşamasına başlansın böylece müşterilerimiz 
maddi kayba ve zaman kaybına uğramasın. 

Günümüzde en çok hangi belgelendirmelere talep var? 
Gelecekte bu talepler hangi alanlarda artış gösterebilir?
Günümüzde en çok talep type test raporu, CE belgesi ve ENEC 
belgeleridir. Gelecek yıllarda ürünlerin belgelendirmesinin yanı 
sıra firmaların çevrecilik anlayışlarının aranılan bir durum haline 
geleceğine inanıyoruz. Birçok ülke sürdürülebilir ve doğaya 
zarar vermeyen ürün ve firmaları tercih eder hale gelecektir. 
Örneğin Carbon Footprint belgelendirmesi gibi.  Bu konuda 
bizler, müşterilerimizin bir adım öne geçmeleri için şimdiden 
gerekli çalışmalara başladık.

Belge verme konusunda çok zorlandığınız bir sektör var mı?
Uzman bir kadro ile çalıştığımız için bizim için tüm sektörler 
eşit. Türkiye olarak bu anlamda kablo sektöründe dünyanın 
ilk dört üreticisi arasındayız. Aydınlatma sektöründe de ilk 
altı arasındayız. Komponent de ilk ondayız. Kısacası birçok 
sektörde dünya ile rekabet edebilecek üreticilere sahibiz. 
Dünya’da söz sahibi bu sektörlerde birçok firma ile çözüm 
ortaklığı yapıyoruz. Elbette ki bu bizim için gurur verici bir 
durum.

Belge almak ya da yenilemek için bir firmanın ne yapması 
gerekiyor?
Bizimle web adresimiz veya sosyal medya üzerinden iletişim 
bilgilerimizi alarak irtibata geçebilirler. Kısa bir ön görüşme 
sonucu süreç hakkında müşterimizi bilgilendiriyoruz. Genelde 
belgelendirme yapılacak ürün ile ilgili teknik çizimleri ve 
teknik bilgi belgelerini tarafımıza iletmelerini talep ediyoruz. 
Sonrasında müşterimize en uygun çözüm ile birlikte detaylı 
bir teklif sunuyoruz. Teklifin onaylanması ile birlikte süreci 
başlatarak, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımız ile tüm sürecin 
yönetimini gerçekleştiriyoruz. 

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?
Bizler Elit Certification ailesi olarak sloganımız olan “Kalite asla 
tesadüf değildir” sözümüzün her zaman arkasındayız. Kaliteden 
ödün vermeyen müşterilerimize bizleri tercih ettikleri için 
ayrıca teşekkür ederiz.  Kaliteye değer veren tüm firmaların 
belgelendirme ve sertifikasyon ile ilgili ihtiyaçlarına çözüm 
üreterek, uzun soluklu bir çözüm ortaklığı ilişkisi kurmaktan 
mutluluk duyarız. 
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As a company, the health of our employees has been our first 
priority. We also reviewed our technological infrastructure.

In our country, after the cases were announced, we 
immediately disinfected our factory and all our vehicles 
and made it periodic. We provided hygiene training for the 
employees. We have adjusted the working areas according to 
social distance. We took advantage of the short-time working 
allowance and compulsorily switched to the shifting work 
system. We have provided masks, gloves and disinfectant 
support to employees and their families. We gave our 
employees, who were not feeling well, the opportunity to use 
leave without making excuses.

We have seen how important technological infrastructure is 
in the pandemic process, and we have agreed to accelerate 
investment to be made in these fields. Technology is part of 
our lives and unfortunately, those who cannot adapt it will not 
survive. As Metsan, we have accelerated our work in the field 
of technology and informatics.

Firma olarak çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz oldu. 
Ayrıca Teknolojik altyapımızı yeniden gözden geçirdik.

Ülkemizde vakalar açıklandıktan hemen sonra fabrikamızı ve bütün 
araçlarımızı dezenfekte ettik ve bunu periyodik hale getirdik. 
Çalışanlara hijyen eğitimi verdik. Çalışma alanlarını sosyal mesafeye 
göre ayarladık. Kısa çalışma ödeneğinden yararlandık ve dönüşümlü 
çalışma sistemine geçtik zorunlu olarak. Çalışanlara ve ailelerine 
maske, eldiven ve dezenfektan desteğinde bulunduk. Kendisini iyi 
hissetmeyen çalışanlarımıza mazeret belirtmeksizin izin kullanma 
imkânı verdik.

Pandemi sürecinde teknolojik alt yapının ne kadar önemli olduğunu 
gördük ve bireyler dışında bu alanlara yapılacak yatırımları 
hızlandırma konusunda hem fikir olduk. Teknoloji hayatımızın bir 

parçası ve buna uyum 
sağlayamayan maalesef 
ayakta kalamayacak. 
Biz de Metsan olarak 
teknoloji ve bilişim alanında 
çalışmalarımızı hızlandırdık. 

Yeni dönemde teknolojik 
altyapısı ve üretim çeşitliği 
yüksek olan firmalar için yeni 
fırsatlar doğacaktır. Bunun 
için bilgi ve tecrübe çok 
önemli hale geliyor. Yurtiçi 
ve Yurtdışında uzun yıllardır 
tanıtım faaliyetleri yaptık. 
Şimdi bunun faydalarını 
göreceğimizi düşünüyorum. 
Hali hazırda yeni firmaların 
şirketimize olan ilgisi bu 
tezimizi doğrulamaktadır. 

“UNFORTUNATELY, THOSE WHO 
CANNOT ADAPT TO THE NEW 
WORLD SYSTEM WILL NOT 
SURVIVE.”

“Yeni Dünya Sistemine Uyum 
Sağlayamayan Maalesef Ayakta 
Kalamayacak”

Metsan Lighting Deputy General Manager 
Pelin Kurtulan
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COVID 19 entered our lives in 2019, creating an unexpected 
effect in our world and still continues to show its influence. 
As the Buse Lighting family, we offer our best wishes to all 
people living in the world because of this pandemic. We hope 
to get rid of this epidemic as soon as possible and not get 
through again. 

This epidemic, which deeply affected all the countries of the 
world, affected us equally. As the Buse Lighting family, our 
priority has always been the health of our employees and 
customers to minimize this effect. For this reason, we regularly 
disinfected our company. We inform our valued colleagues 
who work in our company about the process and provide 
them the kits such as mask disinfectants etc. We provided 
our own isolations with paid vacation and reversible working 

Covid 19 dünyamızda hiç beklenmedik bir etki yaratarak 2019 
yılında hayatımıza girdi ve hala da etkisini göstermeye devam 
ediyor. Buse Aydınlatma ailesi olarak dünya üzerinde yaşayan 
tüm insanlara yaşanan bu pandemi’den dolayı geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyoruz. 

En kısa sürede bu salgından kurtulmayı ve bir daha da 
yaşamamayı temenni ediyoruz. Bütün dünya ülkelerini 
derinden etkileyen bu salgın bizleri de aynı ölçüde etkiledi. 
Buse Aydınlatma ailesi olarak bu etkiyi en aza indirmek için 
önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve müşterimizin sağlığı 
oldu. Bu nedenle Firmamızı düzenli olarak dezenfekte ettirdik. 

Firmamızda çalışan değerli iş arkadaşlarımızı süreç ile 
ilgili bilgilendirip kendilerine maske dezenfektan vb. kitler 
dağıttık. Ücretli izinler ve dönüşümlü çalışma sistemi ile 
kendi izolasyonlarımızı sağladık. Aynı zamanda firmamıza 
gelen değerli müşterilerimize de Sağlık Bakanımız Fahrettin 
KOCA’nın talimatları doğrultusunda sosyal mesafeye uygun 
olarak hizmet verdik.

Pandemi sürecinin sadece aydınlatma sektörüne değil bütün 
sektörlere yansımalarını değerlendirecek olursak; insan 
sağlığının her durumdan önemli ve üstün olduğunu, dışarıya 
çıkabilmenin bile aslında bizler için ne kadar büyük bir lütuf 

OUR STATE MANAGED THE 
PANDEMIC PERIOD VERY 
WELL. AS A COMPANY, WE 
HAVE COMPLETED OUR 
PREPARATIONS FOR THE NEW 
PROCESS.

Pandemi 
Dönemini 
Devletimiz Çok 
İyi Yönetti. Firma 
Olarak Yeni Süreç 
İçin Hazırlıklarımızı 
Tamamladık.

Chairman Of Buse 
Aydinlatma (Lighting) 
Board Of Directors, 
Mehmet Yüksel
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olduğunu, ticaretin hiçbir zaman durmayacağını sürekli 
değişerek ve gelişerek ilerlediğini gördük. 

Biz de Buse Aydınlatma ailesi olarak bu sürece uyum sağlamak 
için bir yeniliğe imza attık ve pandemi döneminde e-ticaret 
sistemine geçiş yaparak internet üzerinden online satış 
yapmaya başladık. 

Böylelikle müşterilerimizle aramızdaki mesafeyi biraz da olsun 
azaltarak değerli müşterilerimizin dışarı çıkmalarına gerek 
kalmadan ihtiyaçlarını giderebilmeleri için www.e-buse.com.
tr e-ticaret sitemiz üzerinden online hizmet vermeye başlamış 
olduk. Şimdilerde de e-ticaret sitemizi dünya pazarına açmak 
icin girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Böylelikle 
pandemi ile birlikte oluşan yeni dünya düzenine uyum 
sağlamaya  ve işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz.

Pandeminin sadece küresel bir salgın olmadığı aynı zamanda 
da psikolojik bir savaş olduğunu bu dönemde süreci çok iyi 
yöneten ve psikolojimizi her zaman yüksek tutmamızı sağlayan 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sağlık 
Bakanımız Fahrettin KOCA başta olmak üzere bütün çalışma 
arkadaşlarına Buse Aydınlatma Ailesi olarak teşekkürlerimizi 
sunarız.

Bu zorlu surecin üstesinden el birliği ile geleceğimiz, 
yaşadığımız olumsuz günleri unutturan cok daha güzel günler 
yaşayacağımızı ve sağlığımızın değerini bileceğimiz güzel 
günler diliyoruz. Temennimiz bir daha böyle bir felaketin 
hiçbir dünya ülkesi üzerinde yaşanmamasıdır. Ülkemize ve 
dünyamıza tekrardan geçmiş olsun. Son olarak ellerimizi sık 
sık yıkamayı unutmayalım ve sosyal mesafemizi koruyalım.

system. At the same time, we have served our valuable 
customers coming to our company in accordance with the 
social distance in line with the instructions of our Minister of 
Health Fahrettin KOCA. 

If we evaluate the reflections of the pandemic process not 
only to the lighting industry but also to all sectors; we have 
seen that human health is important and superior in every 
situation, even how great it is to be able to go outside, and 
that trade will never stop, and it is progressing by constantly 
changing and developing. As the Buse Lighting family, we 
have signed an innovation to adapt to this process and 
started to make online sales through the internet by switching 
to the e-commerce system during the pandemic period. 
Thus, we have started to provide online service through our 
e-commerce website www.e-buse.com.tr so that our valued 
customers can meet their needs without having to go out 
by reducing the distance between us and our customers. 
Now, we have started our attempts to open our e-commerce 
site to the world market. In this way, we try to adapt to the 
new world order formed with the pandemic and do our job 
properly.

Pandemic is not only a global epidemic but also a psychological 
war. In this sense, as the Buse Lighting Family, we would like 
to thank our President Recep Tayyip ERDOĞAN and our 
Health Minister Fahrettin KOCA, who managed the process 
very well and kept our psychology high at all times. 

We wish to overcome 
this challenging process 
together, we will have 
more beautiful days that 
make us forget about the 
negative days we live and 
we will know the value of 
our health. Our hope is that 
such a disaster will never 
take place in any world 
country again. We are sorry 
for what happened in Turkey 
and the world. Finally, let’s 
not forget to wash our 
hands frequently and keep 
our social distance.



http://www.phonexled.com
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What are your thoughts on the reflections of the process on the 
lighting industry?
Covid-19 is one of the biggest disasters that happened to our world 
and our country. Naturally, it restricted the working and trading 
environment, leading to significant revenue losses in all our fields of 
activity. As a sector, we were affected between 10-50%. Work from 
home, short-time work, etc. Although we try to change the way we 
work in our departments where such measures are appropriate, it is 
a fact that we have a problem with efficiency.

Since the precautions taken due to the virus in domestic and 
international markets affect orders, payments and shipments, it 

Sürecin Aydınlatma sektörüne yansımaları hakkında 
düşünceleriniz nedir?
Covid-19 dünyamızın ve ülkemizin başına gelen en büyük 
felaketlerden birisi, biraz da insan oğlunun ektiğini biçmesidir. 
Doğal olarak çalışma ve ticaret ortamını kısıtladığı için tüm 
faaliyet alanlarımızda önemli gelir kayıplarına yol açtı. Sektör 
olarak %10-%50 arasında etkilendik. Evden çalışma, kısa süreli 
çalışma vb. önlemlerin uygun olduğu departmanlarımızda 
çalışma şeklimizi değiştirmeye çalışsak ta verim konusunda 
sıkıntı yaşadığımız bir gerçek.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda virüs sebebiyle alınan önlemler 
siparişleri, ödemeleri ve sevkiyatları fazlası ile etkilediğinden 
ekonomilerin küçülmesi ve giderek darboğaza girmeleri 
kaçınılmaz. Biz elimizden geldiğince çalışanlarımızın olumsuz 
etkilenmeyeceği çözümler üreterek krizin bir an önce bitmesini 
bekliyoruz. 

Görünen o ki; Bu belayı savuştursak bile izleri ve kalıntıları uzun 
zaman hayatı etkilemeye devam edecek, bir anlamda beraber 
yaşamaya alışacağız. Bu nedenle önce çalışanlarımızın, sonra 
müşteri ve tedarikçilerimizin mağdur olmayacakları tedbirlerle 
varlığımızı sürdürmeye devam etmek durumundayız. Ciro 
kayıplarının yaşanması kaçınılmaz, karlılıktan bahsetmek 
bu durumda olanaksız. Bu nedenlerle yerinde sayma veya 
sağlıklı küçülmeler gerekli olacak gibi görünüyor. Hayati ve 
tamamlayıcı yatırımlar dışında tüm harcamaların kontrollü bir 
şekilde azaltılması gerekliliği var. 

Fırtına sonrasına güçlü bir şekilde ulaşacağımıza inancımız 
tam ve bu dönemde yaşadığımız kısmi kayıpların telafisinin 
hızlı olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü bu dönemde bile çalışan, 
müşteri, tedarikçi kimseyi mağdur etmediğimiz gibi, dönemsel 
zorluk yaşayanlarında gücümüz yettiğince yanında olmaya 
çalışıyoruz.

“WE SHOULD TAKE FINANCIAL 
MEASURES THAT CAN 
PROVIDE THE STABILITY OF 
OUR COMPANIES AFTER THE 
PANDEMIC”

 “Şirketlerimizi Pandemi Sonrasına 
Taşıyabilecek Finansal Tedbirleri 
Almalıyız”

DMY Electronic Investments Group President 
Davut Yurttaş 
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is inevitable for economies to shrink and gradually enter into a 
bottleneck. We expect solutions to end the crisis as soon as possible, 
by producing solutions that our employees will not be adversely 
affected. It seems that even if we get rid of this scourge, its traces 
and remains will continue to affect life for a long time, and we will 
get used to living together in a sense. 

For this reason, we have to continue our existence with measures 
that our employees, then our customers and suppliers will not be 
victimized. Turnover losses are inevitable, it is impossible to talk 
about profitability in this case. For these reasons, it seems that 
on-site counting or healthy shrinkage will be required. Apart from 
vital and complementary investments, all expenditures need to be 
reduced in a controlled manner. We have full faith that we will reach 
the aftermath of the storm in a strong way and we believe that the 
recovery of the partial losses we suffered during this period will 
be swift .Even during this period, we do not victimize employees, 
customers, suppliers, and we try to be with those who experience 
periodic difficulties as much as we can.

What did you do as a company during this past period?
From the moment the virus started to be spoken in the world, 
we started to take the leading measures in our company before 
the first cases were detected in Turkey. That is, we sent our 
employees, who had the slightest weakness, home immediately. 
We distributed our first masks without any state support and 
forced it to be used, tightening the hygiene rules and distributing 
necessary equipment and materials to every point, and we started 
routine fever measurements at the entrance, exit, food breaks 
and tea breaks, on the other hand, we sent who look distressed 
to the hospital(thankfully,no negativity was encountered in these 
people). We started the “safe distance” application in offices, work 
areas, service and dining halls, and organized training programs with 
visual applications by hanging the announcements and information 
posters on the subject in various places throughout our company.
Two things we didn’t do: To Dismiss workers and send them to 
unpaid leave !!!

If we talk about the measures we have taken economically, I can say 
that by foreseeing that 2020 will pass through this trouble,we have 
taken financial precautions that can carry our company onward. In 
order to minimize the negative effects of possible job losses, taking 
and implementing savings measures are among our leading duties. 
Meanwhile, we continue our business development and product 
development efforts.

Geçen bu sürede firma olarak neler yaptınız?
Dünya’da virüs konuşulmaya başladığı andan itibaren, daha 
Türkiye’de ilk vakalar tespit edilmeye başlanmadan biz 
şirketimizde öncü tedbirleri almaya başladık. Vakalar artış 
eğilimine girdiği ve bizlerinde bu ‘’tünel’’den geçmemizin 
kaçınılmaz olduğu anlaşıldıktan sonra da tedbirleri sıkılaştırdık.
Şöyle ki, en küçük bir zafiyeti olan çalışanlarımızı hemen eve 
yolladık.(Yaş, kronik rahatsızlık, hamilelik vb..) Devlet desteği 
olmadan ilk maskelerimizi dağıtıp kullanım zorunluluğu 
getirdik, hijyen kurallarını sıkılaştırarak her noktaya gerekli 
ekipmanları ve malzemeleri dağıttık, şirkete giriş, çıkış, yemek 
molası ve çay molalarında rutin ateş ölçümleri yapmaya, 
sıkıntılı görünenleri hastaneye sevk etmeye veya evlerine 
göndermeye başladık(Bu arada bir-iki yüksek ateş neticesi 
sevklerimizde çok şükür ki her hangi bir olumsuzluğa 
rastlanmadı). Ofis, çalışma alanları, servis ve yemekhanelerde 
‘’güvenli mesafe’’ uygulamasını başlattık, konu ile ilgili duyuru 
ve bilgilendirme afişlerini tüm firmamızda çeşitli yerlere asarak 
görsel uygulamalarla eğitimler düzenledik.

Yapmadığımız iki şey; işçi çıkarmak ve ücretsiz izne yollamak!!!
Ekonomik olarak aldığımız tedbirlerden bahsedecek olursak; 
2020 senesinin bu bela ile uğraşarak geçeceğini ön görerek 
şirketimizi felaket sonrasına taşıyabilecek finansal tedbirleri 
aldığımızı söyleyebilirim. Olası iş kayıplarının yaşatacağı 
olumsuzlukları minimize edebilmek adına tasarruf tedbirleri 
almak ve uygulamak önde gelen ödevlerimiz arasındadır. Bu 
arada iş geliştirme, ürün geliştirme çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz.
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Glamping – camping with glamour – is hugely popular. You can 
be in the middle of the countryside but still enjoy home comforts. 
You can enjoy the greatest luxury with the best feel-good factor 
even in the smallest space – that’s what the mobile homes and 
glam tents from Slovenian manufacturer Adria Home are all about. 
Appropriate lighting moods are created by Tridonic technology. 
Various Tridonic LED drivers provide general and decorative 
lighting – both functional and attractive. Camping has never been 
so enjoyable or relaxing.

As a manufacturer of modern mobile homes, mobile tents, modular 
houses and floating homes, Adria Home, a member of the Adria 
Group, has been delighting its customers for more than 50 years 
with stylish, comfortable and innovative products. Adria Home was 
looking for attractive lighting technology and solutions that would 
meet high aesthetic and functional demands. Specific requirements 
placed on the LED drivers included a five-year guarantee and a 
higher maximum ambient temperature than the one offered by a 
previous third-party solution so that the drivers would have a longer 
service life.

Glamp lamps
Together with the Slovenian lighting manufacturer ETT Lighting, 
Tridonic produced the ideal solution to meet the general and 
decorative lighting requirements for the mobile units. “We have been 
working with ETT Lighting for years as a reliable partner and supplier 
of Tridonic products,” said Jernej Jazbec, Purchasing and Logistics 
Manager at Adria. “Most of our mobile homes and tents are now 
equipped with Tridonic drivers.”

Glamping’in cazibesi ile kamp yapmak çok popüler. Kırsal 
kesimde olabilirsiniz ama yine de ev konforunun tadını 
çıkarabilirsiniz. Sloven üreticiden Adria Home’un mobil 
evleri ve glam çadırlarıyla en küçük alanda bile en iyi his 
faktörünü sunması sayesinde lüksün tadını çıkarabilirsiniz. 
Tridonic teknolojisi sayesinde ruh haline göre uygun 
aydınlatma sağlanır. Çeşitli Tridonic LED sürücüleri, hem 
işlevsel hem de çekici olan genel ve dekoratif aydınlatma 
sağlar. Kamp hiç bu kadar keyifli ve rahatlatıcı olmamıştı.

COMFORTABLE CAMPING 
WITH TRIDONIC LIGHTING 
TECHNOLOGY

Adria Homes özgürlük, saf lüks ve ruh 
haline göre mükemmel aydınlatma 
sunar

Adria Homes özgürlük, saf lüks ve ruh haline göre 
mükemmel aydınlatma sunar

Modern mobil evler, mobil çadırlar, modüler evler ve yüzen evler 
üreticisi olarak, Adria Grubunun bir üyesi olan Adria Home, 50 yılı 
aşkın bir süredir müşterilerini şık, konforlu ve yenilikçi ürünlerle 
memnun ediyor. Adria Home, yüksek estetik ve fonksiyonel talepleri 
karşılayacak çekici aydınlatma teknolojisi ve çözümleri arıyordu. LED 
sürücülere yerleştirilen özel gereksinimler, sürücülerin daha uzun bir 
servis ömrüne sahip olması için beş yıllık bir garanti ve önceki bir 
üçüncü taraf çözümünün sunduğundan daha yüksek bir maksimum 
ortam sıcaklığı içeriyordu.

Glamp lambalar
Sloven aydınlatma üreticisi ETT Lighting ile birlikte Tridonic, 
mobil birimler için genel ve dekoratif aydınlatma gereksinimlerini 
karşılamak adına ideal bir çözüm üretti. Adria Satın Alma ve Lojistik 
Müdürü Jernej Jazbec,“ETT Lighting ile Tridonic ürünlerinin güvenilir 
bir ortağı ve tedarikçisi olarak çalışmaktayız, mobil evlerimizin ve 
çadırlarımızın çoğu artık Tridonic sürücüleri ile donatılmıştır.” dedi.
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The all-new Mantello pendant lamp and Pion downlight have been 
awarded 2020 Red Dot ‘Lighting Design’ Awards. Both luminaires 
are part of our new collection for 2020, representing the next level 
of lighting.

Mantello is a decorative pendant lamp, available in mouth-blown 
glass or aluminium. Mantello is part of our Reflection range, a 
decorative collection of luminaires, developed for residential and 
hospitality projects.

Pion is a new downlight, with an elegant design and flexible 
functionality. Pion can be installed semi-recessed, as a module in 
our magnetic profiles or surface mounted. Pion has a wide range of 
applications, from private homes to hotels.

The distinction ‘Red Dot’ has become established internationally 
as one of the most sought-after seals of quality for good design. 
The German Red Dot competition is among the largest design 
competitions in the world. The winning designs, selected in 49 
categories, are now allowed to carry the ‘Red Dot’ symbol, an 
internationally recognised hallmark.

NEW LUMINAIRES MANTELLO 
AND PION WIN 2020 RED DOT 
DESIGN AWARDS

Yeni Armatürler Mantello ve Pion, 2020 
Red Dot Tasarım Ödüllerini Kazandı
Yeni Mantello sarkıt lamba ve Pion downlight’a 2020 Red Dot 
‘Aydınlatma Tasarımı’ ödülleri verildi. Her iki armatür de bir 
sonraki aydınlatma seviyesini temsil eden 2020 için olan yeni 
koleksiyonumuzun bir parçasıdır.

Mantello, ağızdan üflemeli cam veya alüminyumdan üretilen dekoratif 
bir sarkıttır. Aynı zamanda Mantello, konut ve konaklama projeleri 
için geliştirilmiş armatürlerden oluşan dekoratif bir koleksiyon olan 
Yansıma yelpazemizin bir parçasıdır. 

Pion, zarif tasarımı ve esnek işlevselliği ile yeni bir downlight’tır. Pion, 
manyetik profillerimizde bir modül olarak yarı gömme veya yüzeye 
monte edilmiş olarak kurulabilir. Dahası, Pion özel evlerden otellere 
kadar çok çeşitli uygulamalara sahiptir.

Red Dot’ ayrımı, iyi tasarım için kalitenin en çok aranan mühürlerinden 
biri olarak uluslararası 
düzeyde yerleştirilmiştir. 
Alman Red Dot yarışması, 
dünyanın en büyük tasarım 
yarışmaları arasında yer 
alıyor. 49 ayrı kategoride 
seçilmiş olan kazanan 
tasarımların artık uluslararası 
kabul görmüş bir işaret 
olan ‘Red Dot’ sembolünü 
taşımasına izin veriliyor.
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ARTI LED, established in 2019 to bring a breath of fresh 
air to the lighting industry, moved to its new factory in 
Esenyurt to offer fast solutions to the increasing demands 
of its customers. 

ARTI LED, which has become one of the leading manufacturers of 
the lighting industry in a short time with the quality of LED lighting 
products it produces, takes firm steps towards becoming one of the 
leading players in the industry by increasing the quality in domestic 
production with its new and integrated production facility. 

The products of ARTI LED, which takes its place in lighting projects 
carried out indoors and outdoors with its wide and high-quality 
product range in the production of LED lighting products, is among 
the customers’ preferences.

ARTI LED started to produce new lighting products with its new 
production facility. Its product range mainly includes especially LED 
Bulbs; 5W COB LED Luminaire, 60x60 Backlight Panels, LED Band 
Luminaires, Rail Spotlights, Strip LEDs, Recessed Panel LEDs, Surface 
Mounted Square Fixtures, Surface Mounted Cases, Surface Mounted 
Round Fixtures, Slim Panel LEDs and Torch Light bulbs. 

ARTI LED, which also attaches importance to customer satisfaction 
and corporate communication processes, provides support to its 
customers with its expert team in lighting solutions and needs with 
its customer support team specially created for its customers.

ARTI LED, which reflects the quality it captures in production to the 
products it produces, continues on its way with sure steps to become 
a world brand in lighting.

ARTI LED MOVED TO NEW 
PRODUCTION FACILITY

ARTI LED Yeni Üretim Tesisine Taşındı

Aydınlatma sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla 
2019 yılında kurulan ARTI LED müşterilerinin artan 
taleplerine hızlı çözümler sunabilmek için Esenyurt’taki 
yeni fabrikasına taşındı.

Üretimini gerçekleştirdiği LED’li aydınlatma ürünlerinin kalitesi ile 
kısa sürede aydınlatma sektörünün önde gelen üreticilerinden birisi 
olmayı başaran ARTI LED yeni ve entegre üretim tesisi ile yerli 
üretimde kaliteyi yükselterek sektörünün önde gelen oyuncularından 
birisi olma konusunda emin adımlarla ilerliyor.

LED’li aydınlatma ürünleri üretimi konusundaki geniş ve kaliteli 
ürün yelpazesi ile iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen aydınlatma 
projelerinde yerini alan ARTI LED’in ürünleri müşterilerin tercihleri 
arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

Yeni üretim tesisi ile birlikte yeni aydınlatma ürünlerini de üretmeye 
başlayan ARTI LED’in ürün yelpazesinde  başta LED Ampuller olmak 
üzere; 5W COB LED Armatür, 60x60 Backlight Paneller, LED Bant 
Armatürler, Ray Spot Armatürler, Şerit LED’ler, Sıva Altı Panel 
LED’ler, Sıva Üstü Kare Armatürler, Sıva Üstü Kasalar, Sıva Üstü 
Yuvarlak Armatürler, Slim Panel LED’ler ve Torch Ampuller yer alıyor. 
Müşteri memnuniyetine ve kurumsal iletişim süreçlerine de önem 
veren ARTI LED  müşterilerine  özel oluşturduğu müşteri destek 
ekibiyle hafta içi mesai saatleri içerisinde müşterilerinin aydınlatma 
çözümleri ile ihtiyaçlarına konusunda uzman ekibiyle destek 
vermektedir.

Üretimde yakaladığı kaliteyi üretimini gerçekleştirdiği ürünlere de 
yansıtan ARTI LED aydınlatma konusunda dünya markası olma 
konusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor
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In the city of Sharjah, in the northern emirate of the same 
name in the United Arab Emirates, the mosque stands out for 
its magnificence. A true jewel of Islamic culture which opened 
its doors to worshippers and tourists in 2019, after five years 
of works. The Sharjah mosque is the largest in the entire 
emirate, measuring 190,000m². On an architectural level, 
it draws its inspiration from Turkish aesthetics, where the 
central dome is surrounded by smaller siblings, also present 
in the portico area (Riwaq). Gardens and fountains frame the 

İslam 
Kültürünün 
Kalbinde 
İç ve Dış 
Aydınlatma

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki aynı adı taşıyan kuzey 
emirlikteki Sharjah şehrinde, cami ihtişamıyla öne çıkıyor. 
Beş yıllık çalışmanın ardından 2019’da ibadete ve turistlere 
kapılarını açan gerçek bir İslam kültürü mücevheri Sharjah 
Camii, 190.000m² büyüklüğüyle tüm emirlik içindeki en 
büyük camidir. Mimari düzeyde ilhamını, merkezi kubbenin 
revak bölgesinde bulunan Türk estetiğinden alıyor. Bahçeler 
ve çeşmeler, namaz yerinin işlevselliğinin yapının güzelliği ile 
birleştiği kompleksi çevreliyor.

İBADET YERİ İÇİN AYDINLATMA PAR MÜKEMMELLİĞİ
Sharjah Camii aydınlatma tasarımı projesi tamamen Light 
Concept firması tarafından yürütüldü. Amaç, aydınlatma 
yoluyla mekana belirli bir kimlik kazandırmaktı. Açık hava 
ve mimarinin, iç mekanın ve cephenin her detayı, tüm gün 
boyunca hem ibadet hem de turizm için en uygun atmosferi 
oluşturmak için özel olarak vurgulanır. Linea Light Group 
markalı aydınlatma, caminin fiziksel alanı boyunca yayılan 
ışık miktarının izlenmesini kolaylaştıran bir kontrol sistemi ile 
enine yolun ana hatlarını belirlemede önemli bir rol oynar.
Sharjah Camii projesi, tüm kompleksin iç ve dış mekan 
aydınlatmasını içeriyor. Konumun işlevselliği, 2700K 

SHARJAH MOSQUE
INDOOR AND OUTDOOR 
LİGHTİNG İN THE HEART OF 
ISLAMİC CULTURE

SHARJAH CAMİİ
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renk sıcaklığı ışığının dolaylı emisyonuna sahip ürünlerin 
kullanılmasıyla sağlanmıştır. Bu önlemler ibadet edenlerin 
gözünü kamaştırmayı önler, böylece namaz vakitleri için ideal 
samimi ortamı oluşturur. Teknik aydınlatma ihtiyaçlarına bağlı 
olarak standart ve özelleştirilmiş versiyonda çeşitli Linea Light 
Group ürünleri kullanılmıştır.

Caminin etrafındaki manzarada, binanın etrafındaki alanlanı 
arttıran ışık efektleri sağlayan bir dış mekan projektörü olan 
Shaker’ı görüyoruz. Ayrıca açık havada, duvarların, cephelerin 
ve minare kulelerinin betimlemesine ayrılmış iki ürün daha 
buluyoruz. 

Caminin Arap mimarisinin eşsiz detaylarını aydınlatan ve 
ana hatlarıyla belirten dış mekan için doğrusal unsurlar olan 
Xenia ve Archiline’den bahsediyoruz. Binaya yaklaşırken, ana 
girişte bulunan sütunları aydınlatan dış mekan kullanımı için 
ayarlanabilir bir yukarı aydınlatma olan Fasim J’yi görebiliriz. 
Özel optikleri ışığın yukarı doğru doğal ve düzgün bir şekilde 
dağılımını sağlar.

Caminin arkasındaki sütunlar için ise, mimari ihtiyaçlar 
nedeniyle gömme yukarı ışıklar monte edilemediği için duvara 
monte edilen Vedette armatür seçildi. Her ikisi de açık hava 
yukarı aydınlatma olan Zalex ve Suelo, caminin giriş kapılarında 
ibadete gelenleri karşılamak için teknik aydınlatma çözümleri 
olarak kullanıldı. İçeri girdikten sonra, ortak alanlarda ve 
görevli odasında (Muezzin’in odası), üç yüksek aydınlatma 
performansı gömme ışık kullanıldı: Loro, LV54 ve Quantum.

Son olarak, mimari kompleksin manzarasına bakan muhteşem 
teraslar, girintili doğrusal bir profil olan Paseo tarafından 
aydınlatılır. Asimetrik optik ile bu ürün, teknik aydınlatma 
projesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirildi.

complex which boasts an unparalleled grandeur, where the 
functionality of the place of prayer combines with the beauty 
of the structure in a vortex of majesty and faith. 

LIGHTING PAR EXCELLENCE FOR A PLACE OF WORSHIP
The Sharjah mosque lighting design project was handled 
entirely by the Light Concept firm. The goal was to give the 
place a specific identity through lighting. every detail of the 
outdoors and architecture, the interior and the façade, is 
highlighted ad hoc to create the most appropriate atmosphere 
for both prayer and tourism throughout the entire day. 
The lighting, branded Linea Light Group, played a key role 
in outlining a magnificent transversal path, with a control 
system that facilitates monitoring the quantity of light emitted 
throughout the physical space of the mosque. 
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This year, Zumtobel has already won two design prizes – 
the Red Dot Design Award and the iF DESIGN AWARD – 
with its innovative luminaires LIGHT FIELDS III, ECOOS 
II and SUPERSYSTEM integral collection. The prize-
winning Zumtobel products are a shining example of 
innovative creativity and top-quality design. 

Üç Zumtobel 
Armatürü 
Için Çifte 
Zafer

Zumtobel bu yıl yenilikçi armatürleri LIGHT FIELDS III, 
ECOOS II ve SUPERSYSTEM integral koleksiyonuyla 
şimdiden iki tasarım ödülü (The Red Dot Tasarım Ödülü 
ve The IF Tasarım Ödülü) kazandı. Bu ödüllü Zumtobel 
ürünleri, yenilikçi yaratıcılık ve yüksek kaliteli tasarımın 
parlak bir örneğidir. 

Zumtobel sürekli yüksek ışık kalitesi, basit tasarım, çok 
ödüllü aydınlatmasıyla ve teknik açıdan yenilikçi ve 
yaratıcı aydınlatma çözümleriyle ünlüdür. Avusturyalı 
armatür sağlayıcısı, bu yıl üstün ürün tasarımından ötürü 
Red Dot Tasarım Ödülü ve iF TASARIM ÖDÜLÜ alan 
LIGHT FIELDS III, ECOOS II ve SUPERSYSTEM integral 
koleksiyonuyla sürekli başarı elde etmeye devam 
ediyor. Dahası çerçevesiz parlak yüzey LIGHT FIELDS 
III ve minimalist ofis armatürü ECOOS II, karmaşık ofis 
aydınlatması söz konusu olduğunda çok yönlüdür. Diğer 
taraftan SUPERSYSTEM integral koleksiyonu, çok sayıda 
mimari aydınlatma görevi için yüksek kaliteli bir çözüm 
sağlayan dikkatlice minyatürize edilmiş aydınlatma 
araçlarından oluşan kapsamlı bir portföy sunar.

LIGHT FIELDS III- ZORLU GÖRSEL GÖREVLERİN 
USTASI
Odalar ve işyerleri, LIGHT FIELDS ailesinin üçüncü nesli 
tarafından mükemmel bir şekilde aydınlatılır. Çerçevesiz 

A TRIO CLEANS 
UP: DOUBLE 
VICTORY 
FOR THREE 
ZUMTOBEL 
LUMINAIRES 
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Consistently high light 
quality, straightforward 
design and multi-award-
winning lighting: Zumtobel is 
renowned for its technically 
innovative and creative 
lighting solutions. The 
Austrian luminaire provider 
is enjoying continued 
success with LIGHT 
FIELDS III, ECOOS II and 
SUPERSYSTEM integral 
collection, receiving the Red 
Dot Design Award and the 
iF DESIGN AWARD for its 
outstanding product design 
this year. The frameless 
luminous surface LIGHT 

FIELDS III and the minimalist office luminaire ECOOS II 
are all-rounders when it comes to complex office lighting. 
SUPERSYSTEM integral collection offers an extensive 
portfolio of carefully miniaturised lighting tools that provide a 
high-quality solution for numerous architectural lighting tasks. 

LIGHT FIELDS III – master of 
demanding visual tasks 
Rooms and workplaces are 
perfectly illuminated by the 
third generation of the LIGHT 
FIELDS family. The frameless 
body allows full integration 
into the architecture and 
thus endlessly flexible 
room design. The full-
sized luminous surface is 
the defining feature of the 
new luminaire generation. 
“Unlimited, frameless, 
simply light”, says Stefan Ambrozus from Studio Ambrozus, 
describing the design he helped create. It allows luminaires 
to be easily arranged in sequence, providing perfect lighting 
for large rooms in particular. A special feature of the luminaire 
is the MPO+ optic: the light is refracted, guided and suitably 
distributed in a controlled manner. This creates precise 
lighting that is particularly suitable for office work.

gövdesi mimariye tam entegrasyon sağlar ve böylece 
sonsuz esnek oda tasarımı sunar. Tam boyutlu aydınlık 
yüzey ise yeni armatür neslinin belirleyici özelliğidir. 
Studio Ambrozus’tan Stefan Ambrozus “Sınırsız, 
çerçevesiz, sadece hafif “ sözleriyle oluşturulmasında 
yardımcı olduğu tasarımı anlatıyor. Bu ise Armatürlerin 
sırayla kolayca düzenlenmesini sağlayarak özellikle 
büyük odalar için mükemmel aydınlatma sağlıyor. 
Armatürün bir diğer özelliği ise MPO + optik olmasıdır: 
ışık kırılır, yönlendirilir ve kontrollü bir şekilde uygun 
şekilde dağıtılır. Bu, özellikle ofis işleri için uygun olan 
hassas aydınlatma sağlar.
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Turkish 
manufacturerS

Feilo Sylvania Türkiye
P: +90 216 227 25 79
M: turkiye@sylvania-lighting.com
www.sylvania-lighting.com

BEŞ A ELEKTRİK
P: +90 216 479 66 77
M: info@bes-a.com
www.bes-a.com

Pelsan Aydınlatma
P: +90 850 460 75 76
M: info@pelsan.com.tr
www.pelsan.com.tr

Vestel LED Aydınlatma
P: 0850 577 88 76
M:info@vestelprojeortagim.com.tr

www.vestelled.com.tr

avolux lıghtıng
P: +90 212 855 40 60
M: info@avolux.com
www.avolux.com

ARGESYS ELEKTRONİK
P: +90 (216) 499 11 00
M: info@argesys.com.tr
www.argesys.com.tr

HEXALIGHT Aydınlatma
P: +90 212 671 4996
M: info@hexalight.com
www.hexalight.com

TAVCAM glass lıghtıng
P: +90 (212) 668 28 52
M:  info@tavcam.com
www.tavcam.com

EMGE ELEKTRO
P: +90 312 354 92 71
M: satis@emge.com.tr
www.emgeledaydinlatma.com.tr

AIMTECH Elektronik 
P: +90 312 354 10 41
M: info@aimtech.com.tr
www.aimtech.com.tr

Okvolight
P:+(90)352 228 00 28
M:satis@kaftanteknoloji.com
www.okvolight.com

Yavuz Lighting
P: +90 212 649 42 42
M:info@yvzlighting.com.tr
www.yvzlighting.com.tr

Koçtaş Teknoloji
P: +90 (212) 556 40 50
M: satis@koctasteknoloji.com
www.koctasteknoloji.com

kendal electrıc & lıghtıng 
P: + 90 212 251 77 90-91
M: info@kendalelektrik.com.tr
www.kendalelektrik.com.tr

Kls Plast
P: +90 (216) 561 93 97
M: info@klsplast.com
www.klsplast.com

BCÇ Elektronik
P:+(90) 212 875 56 55
M: info@bccelektronik.com
www.bccelektronik.com

Begusa Aydınlatma ve Avize
P: +90 (212) 619 20 92
M:info@begusa.com.tr
www.begusa.com.tr

CESA Teknoloji Elektronik
P: +90 (216) 498 88 07
M:info@cesateknoloji.com.tr
www. cesateknoloji.com.tr

MAKEL ELEKTRİK
P: +90 (212) 689 50 50
M: info@makel.com.tr
www.makel.com.tr

Borled lıghtıng 
P: +90 212 210 52 62
M: info@borled.com.tr
www.borled.com.tr

3N Aydınlatma Enerji Proje
P: +90 212 438 32 23
M: info@3naydinlatma.com.tr
www.3naydinlatma.com.tr

Galata Elektronik
P: +90 (212) 249 40 57
M: info@galataelektronik.com 
www.galataelektronik.com.tr

Light34 Aydınlatma
P: +90 (212) 485 55 11
M: export@light34.com
www.light34.com

led kasalar 
P: +90 543 295 78 83
M: info@ledkasalar.com
www.ledkasalar.com

baldem elektrik
P: +90 (232) 459 74 00
M: baldem@baldem.com.tr
www.baldem.com.tr

Phonex lıghtıng
P: +90 (212) 297 11 94
M: info@phonexled.com
www.phonexled.com

örgün  lıghtıng
P: 0216 313 54 80
M: info@orgunaydinlatma.com 
www.orgunaydinlatma.com

buse lıghtıng
P: +90 (312) 311 53 31
M:buse@buseaydinlatma.com.tr
www.buseaydinlatma.com.tr

REKSAN ELEKTRİK
P: +90 (850) 595 04 04
M: reksan@reksan.com.tr
www.reksan.com.tr

kava profil
P: +90 (212) 529 69 02
M:web@kavaprofil.com
www.kavaprofil.com

Elit Certification
P: +90 (542) 408 78 81
M: info@elitcertification.com
www.elitcertification.com

Odak Tasarım
P: 0 (543) 340 22 00
M:odak@odakdesign.com
www.odakdesign.com

ptc test belgelendirme
P: (0216) 225 03 41
M:@ptctesting.com
www.ptctesting.com

ÖN KAPAK

ÖN KAPAK İÇİ

ARKA KAPAK

ARKA KAPAK İÇİ

ARsel ELEKTRONİK
P: +90 (212) 210 76 50
M: info@arselelektronik.com.tr
www.arselelektronik.com.tr

GRUP İMAJ AYDINLATMA
P: +90 212 689 93 08
M: info@grupimaj.com
www.grupimaj.com

Oliptek Elektronik
P: +90 212 278 44 33
M:info@oliptek.com
www.oliptek.com

EEC ELECTRONICS
P: +90 212 210 21 23
M:satis@eecelectronics.com.tr
www.eecelectronics.com.tr

www.aydinlatmateknik.com
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Discover the 35 Years Experience 
in Emergency Lighting

ELEKTRONIK CIHAZLAR SANAYI VE TICARET A.S.
Mahmutbey, Kucuk Halkali Cad 17 Bagcilar 34218 Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 210 2123   +90 850 2 888 EEC (332)   Fax: +90 212 222 8180
www.eecelectronics.com.tr   E-mail: export@eecelectronics.com.tr
www.light-is-life.com   www.come2light.com    www.wire-fly.com

A complete range of reliable and high quality Emergency Luminaires,
Exit Signs and Conversion Kits for all types of applications.

5
YEARS

WARRANTY

www.light-is-life.com www.come2light.com www.wire-fly.com

High temperature
type Ni-Cd, Ni-MH & 
Li-FePO4 batteries

Slim design,
21x30mm
cross section

Smart 
multi level
charge 
system

1 or 3 hours 
emergency
duration

DALI interface for
remote monitoring

Compatible with
constant current
LED drivers

3-65 Volt & 
50-230 Volt
output voltage 
versions

Remote monitoring
Battery charge %
Battery disconnected
Battery fault
LED short circuit
LED disconnected
High temperature
Hardware fault
Software faultShort circuit proof

LED & battery 
outputs

Bi color LED
indicator

Deep discharge 
protection

Emergency Conversion Kit with DALI Interface

https://eecelectronics.com.tr/
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