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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. 


