
Export Manager Emre CESUR 
of Light34 Lighting, 
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Öncelikle Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Light34 Aydınlatma faaliyetlerine 7 yıl önce başlayan, ağırlıklı 
olarak Dış Aydınlatma ürünleri imalatı yapan ve proje çözümleri 
sağlayan bir aydınlatma firmasıdır. Aydınlatma direkleri, park/
bahçe ile peyzaj aydınlatmalarında kullanılan Bollard aydınlatma 
ürünleri yanında talebe göre ürettiğimiz özel tasarım aydınlatma 
ürünlerimiz vardır. Bazen bu 8m boyutunda bir AVM içinde 
kullanılan özel dekoratif aydınlatma direği ya da bütün bir 
park aydınlatmasında kullanılan çeşitli ürünler olmaktadır. 
Müşterilerin taleplerine göre tasarım yapan ve ürünler geliştiren 
yerli bir markayız.
 
Firma olarak kendimizi tamamen yurtdışı projelerinde 
aydınlatma çözümleri sunan bir marka olarak konumlandırdık. 
Amacımıza uygun olarak yer aldığımız çeşitli yurtdışı projelerle 
tecrübemizi arttırıyoruz ve müşterilerimize çözüm ortağı olarak 
verdiğimiz hizmetleri geliştiriyoruz. Kendimizi ihracat yapan bir 
firma olarak tanımlıyoruz. Bu yedi yıllık sürede ihracat oranımız, 
ciromuzun  yüzde 70’ni geçerek; ihracat, sadece hedef olmaktan 
çıkıp firmamızın ticaret politikasını  tanımlayan bir harekete 
dönüştü. Bu sebeple tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizde 
odak noktamız yurtdışı haline geldi. 
Peki Yurtiçinden gelen talepler oluyor mu?

In this month’s magazine, we talked about their work with Export Manager Emre CESUR of Light34 Lighting, the 
lighting solution partner of important abroad projects. Light34 is now a brand whose products are used in 21 
countries, producing Lighting solutions and becoming a family with its customers.

Bu sayımızda yurtdışında önemli projelerin aydınlatma 
çözüm ortağı olan Light34 Dış Ticaret sorumlusu Emre 
CESUR ile yaptıkları çalışmaları konuştuk. Light34 artık 21 
ülkede ürünleri kullanılan, çözüm üreten ve müşterisi ile aile 
olmuş bir markadır. 

We Become The Most Preferred Brand of Foreign 
Customers

First of all, could you give us some information about your 
company?
Light34 is a lighting company that started its activities 7 years 
ago, mainly produces Outdoor Lighting products and provides 
lighting project solutions. In addition to Bollard lighting 
products which used park/garden and landscape lighting, 
we are manufacturing Street Lighting poles and we have 
special design lighting products that we produce according 
to demand. Sometimes it can be a special decorative lighting 
pole in 8m height for the shopping mall or various products 
used in a whole park lighting. We are a local brand that designs 
and develops products according to customers’ demands.
As a company, we have positioned ourselves as a brand that 
offers lighting solutions in foreign projects. We increase our 
experience with various international projects that we take 
part in following our purpose and we improve the services 
we provide to our customers as solution partners. We define 
ourselves as an exporting company. In these seven years, our 
export rate exceeds 70 percent of our turnover; export has 
turned into a movement that defines the trade policy of our 
company rather than just being a target. For this reason, our 
focus on our promotion and marketing activities has become 
abroad.

Do you have also domestic requests?
Of course, we have. We have collaborations with companies 
that have proven themselves and develop qualified projects. 
It is difficult for us to take part in every project. Our first goal 
is to work with companies whose priority is quality in projects 
where we can add value. We are a company that constantly 
follows technology and conducts R&D to develop suitable 
products. We are improving ourselves in the technical and 
mechanical field by keeping up with the technology that is 
constantly developing in our sector and by following the work 
done. We aim to carry our gained experiences from abroad to 
domestic projects.

YABANCI MÜŞTERİNİN 
EN ÇOK TERCİH 

ETTİĞİ MARKA HALİNE 
GELİYORUZ
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In which countries did you carry out your projects globally?
We export our locally manufactured lighting products to 
21 different countries abroad. Within this, we deliver our 
products to countries such as Romania, Bulgaria, Denmark, 
France, and Italy, where we work with Arabian peninsula 
countries such as European countries, neighboring countries, 
Turkic republics, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, the 
United Arab Emirates, Israel. We are improving ourselves 
every day with demands from different geographies and 
countries. Our search for new markets continues.

What is the common point in your projects? How did you 
follow the process?
Thanks to good relations, product quality, and solution-
oriented approach in the projects we have done in the past, 
our customers contact us again. In addition to the increase 
in awareness of the Light34 brand, the special products 
developed by following the trends in the lighting industry 
make it easier for our customers to reach us. Naturally, the 
client’s attention is focused on us. When you look at the 
companies doing quality-oriented business in the world, you 
see that they have come to a place thanks to the quality and 
special products. First of all, I can say that we are a company 
that does all the manufacturing process properly. This is the 

Tabi ki oluyor. Âmâ kendini 
ispatlamış ve nitelikli 
projeler geliştiren firmalar 
ile işbirliklerimiz oluyor. 
Her projede yer almamız 
zor oluyor. Önceliği kalite 
olan firmalar ile değer 
katabileceğimiz projelerde 
çalışmak birinci hedefimizdir. 
Uygun ürünler geliştirmek 
için sürekli teknolojiyi takip 
eden ve AR-GE yapan bir 
firmayız. Sektörümüzde 
sürekli gelilşen teknolojiye 
ayak uydurarak, yapılan 
çalışmaları takip ederek teknik 
ve mekanik alanda kendimizi 
geliştirmekteyiz. Yurtdışında 

edindiğimiz tecrübelerimizi  yurtiçindeki projelere taşımayı 
hedefliyoruz. 

Yurtdışında Hangi ülkelerde proje gerçekleştirdiniz?
Yurtdışında 21 farklı ülkeye yerli imalat aydınlatma ürünlerimiz 
ihraç ediyoruz. Bunun içeresinde Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler, 
Türki cumhuriyetler, Katar, Bahreyn,  S.Arabistan, Kuveyt, Birleşik 
Arap Emirlikleri , İsrail gibi Arap yarımadası ülkeleri ile sürekli 
çalıştığımız Romanya, Bulgaristan onun dışında Danimarka, 
Fransa ve İtalya gibi ülkelere ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Farklı 
coğrafyalardan ve ülkelerden gelen talepler ile bizde kendimizi 
her gün geliştirmekteyiz. Yeni Pazar arayışımız sürekli devam 
etmektedir.

Projelerinizde ortak kriter nedir? Süreci nasıl takip ediyordunuz. 
Geçmişte yaptığımız projelerdeki iyi ilişkiler, ürün kalitesi 
ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde müşterilerimiz bizlerle 
tekrar iletişime geçiyor. Light34 markasının bilinirlik oranın 
yükselmesinin yanında aydınlatma sektöründeki trendleri 
takip ederek geliştirdiği özel ürünler müşterilerimizin bizlere 
ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Doğal olarak müşterinin 
ilgisi ve dikkati bize yoğunlaşıyor. Dünyada kalite odaklı iş 
yapan firmalara baktığımızda kalite ve özel ürünler sayesinde 
bir yerlere geldiğini görüyorsunuz. Her şeyden önce şunu 
söyleyebilirim ki şini hakkıyla yerine getiren bir firmayız. Bu da 
tercih edilmemizdeki en büyük etkendir. Firmamızı kendimiz 
değil ürünlerimiz, projelerimiz anlatsın istiyoruz. Bir proje 
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biggest factor in our preference. We want our products and 
projects to explain our company, not ourselves.

 When a project arrives, we ask a-z to share all details from 
our client. We examine where to illuminate, the model of the 
products to be used, their features, and the content of the 
project. Then we do the preliminary work of the project. The 

first thing we do is decide on the project or product concept. 
Here, we ask the customer which products he will prefer as 
classical, modern, or decorative. In the lighting project, we 
take care of progress by staying true to the demands of the 
customers. Sometimes we offer changes according to the 
environment to be illuminated with additions to product 
features according to the environment and project conditions. 
We help out our customers from the transfer of our products 
to the customs procedures and, if any, to their assembly.
This allows you to do long-term business. As Light34, we want 
to be a company that our customers always prefer us in their 
projects. Solving problems becomes easier with our approach 
based on mutual trust. Here, the customer’s perspective 
regarding you also changes. People abroad do not evaluate 
events like in the domestic market. After a while, you become 
like family with the customer. Business is of secondary 
importance for you now. Good mutual communication 
benefits both sides in both the solution of the encountered 
problems and the progress of the project.

What are the most important issues for the Overseas 
Customer?
One of the things that make our company different is that it 
has an innovative feature in the design. Light34 is a company 
that develops its projects with a good design team. Everyone 

geldiğinde a-z tüm detayları müşterimizden paylaşmasını 
istiyoruz. Nerelerin aydınlatılacağı, kullanılacak ürünlerin 
modeli, özellikleri ve projenin içeriğini inceliyoruz. Ardından 
projenin ön çalışmasını yapıyoruz. Yaptığımız ilk iş proje veya 
ürün konseptine karar vermek oluyor. Müşteri burada klasik, 
modern veya dekoratif olarak hangi ürünleri tercih edecek onu 
soruyoruz. Aydınlatma çalışmasında müşterinin taleplerine 

sadık kalarak ilerlemeye özen gösteriyoruz. Bazen çevre ve 
proje  şartlarına göre ürün özelliklerine ilaveler ile aydınlatılacak 
ortama göre değişlikler sunuyoruz. Ürünlerimizin transferinden 
gümrük işlemlerine, yapılacaksa montajına kadar müşterilerimize 
yardımcı oluyoruz. Bu da size uzun soluklu iş yapma imkanı 
sağlıyor. Light34 olarak müşterilerimizle projelerinde sürekli 
tercih ettikleri bir firma olmak istiyoruz. Karşılıklı güven esasına 
dayanan yaklaşımımızla sorunları çözmeniz daha kolaylaşıyor. 
Burada müşterinin size bakışı da değişiyor. Yurtdışındaki insanlar 
iç piyasadaki gibi olayları değerlendirmiyor. Müşteri ile bir 
süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Artık sizin için iş ikinci plana 
geliyor. Hem karşılaşılan problemlerin çözümünde hem de proje 
ilerleyişinde karşılıklı iyi iletişim her konuda iki tarafa da yarar 
sağlıyor

Yurtdışındaki Müşterinin en çok dikkat ettiği konular nelerdir?
Bizim firmamızı farklı kılan diğer bir konu ise tasarımda yenilikçi 
bir özelliğe sahip olmasıdır. Light34 iyi bir tasarım ekibi ile 
projelerini geliştiren bir firmadır. Herkes imalat ve pazarlama 
yapma yetisine sahiptir. Tasarım, zaman ve özveri isteyen bir 
konudur. Bu yeteneğiniz yok ise gelen projelerde başarılı olmanız 
çok zordur. Yurtdışındaki müşteriler öncelikle tasarımlarımızla 
ilgileniyor. Ürün yelpazemiz ve tasarım desteğimiz bizleri 
rakiplerimizden ayrıştıran en önemli unsurlardan biridir. 
Standart ürünlerin dışına çıkarak sektörde yenilikçi ve sektöre 
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can manufacture and marketing. Design is an issue that takes 
time and dedication. If you do not have this ability, it is very 
difficult for you to be successful in incoming future projects 
on our time. Global customers are primarily interested in our 
designs. Our product range and design support are some 
of the most important elements that distinguish us from 
our competitors. You can be an innovative company in the 
sector by going beyond the standard products and leading 
the sector. Sometimes we differentiate the products by going 
through the designs of the customer. Unfortunately, many 
companies in the world produce the same type of product. 
Since we act out of the standard, the customer can say, “We 
haven’t seen this product, let it be”.

Another issue is the necessity of considering environmental 
and weather conditions while producing outdoor lighting 
products. We produce our products suitable for humid and hot 
climates. It is essential to produce a product suitable for high 
mechanical properties against extreme heat, windy, humid, 
and sandstorms. You have to take into account the finest 
details from the product paint to the grade of the aluminum 
you use. Mechanical problems are at least as important as 
the technical parts you use in the luminaire. Warranty periods 
come into play here.

What kind of a solution do you find in case of problems you 
encounter during the warranty period?
There is a pandemic process in the world. It may take time 
to return and re-ship the product due to an error in the 
product you made. When you add other factors, it also brings 
serious costs. Our products are designed with a modular 
structure as possible so that even the customer himself has 
the opportunity to intervene technically. I think it is important 
to be able to meet with our customers at a common point in 

yön verebilen bir firma olabilirsiniz. Bazen müşterinin tasarımları 
üzerinden yol alarak ürünleri farklılaştırıyoruz. Dünyada 
maalesef aynı tip ürün yapan bir çok firma var. Standart dışında 
hareket ettiğimiz için müşteri ‘Biz bu ürünü görmedik bu olsun’ 
diyebiliyor. 

Bir diğer konu dış mekân aydınlatma ürünlerinin üretimini 
yaparken çevre ve hava şartlarını göz önünde bulundurma 
gerekliliğidir. Ürünlerimizi nemli ve sıcak iklim şartlarına uygun 
üretiyoruz. Aşırı sıcak, rüzgârlı, nemli ve kum fırtınalarına karşı 
yüksek mekanik özelliklere uygun bir üretim yapmak şarttır. 
Ürün boyasından kullandığınız alüminyumun sınıfına kadar en 
ince detayları dikkate almak zorundasınız. Mekanik sorunlar 
da en az armatür içerisinde kullandığınız teknik aksamlar kadar 
önemli oluyor. Garanti süreleri burada devreye giriyor.

Garanti süresi içinde karşılaştığınız sorunlar olduğunda nasıl bir 
çözüm üretiyorsunuz?
Dünyada yaşanan bir pandemi sürecini var. Yaptığınız üründe 
yaşanan bir hata nedeniyle ürünün geri iadesi ve tekrar sevki 
zaman alabiliyor. Birçok olumsuz etkeni üzerine eklediğinizde 
ciddi maliyetleri de beraberinde getiriyor. Ürünlerimizde mümkün 
olduğunca modüler yapı ile tasarlanmaktadır ki müşterinin 
kendisinin bile  teknik olarak müdahale fırsatı olabilsin. Çeşitli 
nedenlerden kaynaklanan sorunların çözümünde müşterilerimiz 
ile ortak noktada buluşabilmek önemli diye düşünüyorum. 
Mekanik ve teknik noktasında şu ana kadar ürünlerimizde bir 
sıkıntı yaşamadık. Ama her zaman buna hazırlıklıyız.

En çok tercih edilen tasarımsal ürün grupları nelerdir? Kim neyi 
tercih ediyor?
Aydınlatma ürünleri konusunda çok farklı tercihler olabiliyor. 
Esas olarak bunu üç bölümde ele alabiliriz. Klasik, Dekoratif 
ve Modern ürünler konusunda tercihler önümüze çıkıyor. Bu 
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solving problems caused by various reasons. We have not had 
a problem with our products so far in terms of mechanical and 
technical aspects. But we are always prepared for this.

What are the most preferred design product groups? Who 
prefers what?
There are many diff erent choices for lighti ng products. We 
can mainly cover this in three parts. Preferences come us 
mainly the Classic, Decorati ve and Modern concepts. I can 
say that these preferences are almost the same regionally. For 
example, countries such as Morocco, Algeria, and Libya can 
demand classical products, while European users can demand 
more modern products. Lighti ng projects can be varied more 
according to urban structures and architecture. If there is to 
be new urbanizati on, modern style lighti ng products are oft en 
demanded.

Using our experience, we can shape our designs and product 
groups according to the regions. Someti mes we can off er our 
alternati ves to our customers by examining the urbanizati on 
of that country. The structure of the project area and its 
concept provides us with clues about the design features of 
the products we will use. This makes our job easier. But we 
can always off er diff erent opti ons based on the expectati ons 
of the customer, what could be bett er. Light34 essenti ally 
sells its knowledge and experience aft er a point.

What are the hard parts of the design process?
You need to combine mechanics and technique with 
aestheti cs in design. How much does the mechanics allow 
you to do? You have to explain this to the customer very well. 
When a design is made, you may encounter some mechanical 
or technical problems. The improvements and changes 
made are developed in cooperati on with the customer. It is 
our priority to present the product without compromising 

tercihler bölgesel olarak hemen hemen aynı diyebilirim. Örnek 
vermek gerekirse Fas, Cezayir ve Libya gibi ülkeler klasik 
ürünleri, Avrupalı kullanıcı ise daha modern ürünleri sizden 
talep edebiliyor. Aydınlatmalar daha çok şehirleşme yapılarına 
göre değişiyor. Yeni bir şehirleşme olacaksa sıklıkla modern 
tarzda aydınlatma ürünü talep ediliyor. Tecrübelerimizden 
yararlanarak tasarımlarımızı ve ürün gruplarımızı bölgelere göre 
şekillendirebiliyoruz. Bazen o ülkenin şehirleşmesini inceleyerek 
alternati fl erimizi müşterilerimize sunabiliyoruz. Proje alanının 
ve konsepti nin yapısı bizlere kullanacağımız ürünlerin tasarım 
özellikleri konusunda ipuçları sağlıyor. Bu da bizim işimizi 
daha kolay hale geti riyor. Ama her zaman daha iyisi ne olabiliri 
müşterinin beklenti leri üzerinden faklı opsiyonlar sunabiliyoruz. 
Light34 esasen bir noktadan sonra bilgi ve tecrübesini pazarlıyor.

Tasarımın tı kandığı noktalar nedir? 
Tasarımda mekanik ve tekniği esteti k ile buluşturmanız 
gerekiyor. Mekanik size ne kadar müsaade ediyor? Bunu da 
müşteriye çok iyi anlatmanız gerekir. Bir tasarım yapıldığında 
mekanik ya da teknik olarak bazı sorunlar karşınıza çıkabiliyor.  
Yapılan iyileşti rmeler ve değişiklikler müşteriyle işbirliği içinde 
gelişti riliyor. Kalite, dayanıklılık ve teknik verimlilik konusunda 
taviz vermeden ürünü sunmak bizim önceliğimizdir. Üründe 
logomuzun olmasından dolayı her türlü olasılığı dikkate alarak 
markamıza zarar verecek bir yaklaşımdan uzak duruyoruz. Dış 
mekân ürünlerinin olmazsa olmazı toza, neme ve suya karşı 
dayanıklılık mekanik yönden en çok dikkat etti  ğimiz konular. 
Çok sıcakta ürün komponentlerinin zarar görmemesinden, 
sıktı ğımız cıvatanın paslanmayacak şekilde olması gibi ürünü her 
şekliyle ele alıyoruz. Aydınlatmanın aksaması kadar dış gövdenin 
aşınmaması da bir o kadar önemlidir. Dış mekân aydınlatmanın 
zorluklarına karşı sürekli hazırlıklı olmak gerekiyor. Bazen o 
bölgenin ya da ülkenin iklimini, çevre koşullarını araştı rıyoruz 

Yabancı müşterilere ne söylemek istersiniz?
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on quality, durability, and technical effi  ciency. Due to the 
presence of our logo on the product, we stay away from an 
approach that will harm our brand, taking into account all 
kinds of possibiliti es. Resistance to dust, moisture, and water, 
which are indispensable for outdoor products, are the most 
important issues we pay att enti on to mechanically. We handle 
the product in every way, such as not damaging the product 
components in very hot conditi ons, and the bolt that we 
ti ghten will not rust. It is just as important that the outer body 
is not worn as well as the lighti ng failure. It is necessary to 
be constantly prepared for the challenges of outdoor lighti ng. 
Someti mes we investi gate the climate and environmental 
conditi ons of that region or country.

What would you like to say to foreign customers?
 First of all, it is useful to say that we are a familiar brand 
globally with the experiences we have gained and the work 
we do. We are capable of evaluati ng the demands coming 
from abroad and off ering the most suitable soluti on to the 
customer. We are a company that acts sensiti vely in all 
processes from producti on to shipment and can perform all 
operati ons. We off er original design and quality. The most 
important criterion for us is customer sati sfacti on. Light34 
company follows its customers even aft er-sales. We do not 
prioriti ze commercial gain in our work. We provide all kinds 
of support to our customers regarding special product design 
and producti on.

Finally, what would you say?
There is a pandemic process in the world now. We don’t know 
when this will end. Let them trust Turkish companies about 
product quality and let them know that they will add a reliable 
quality company to their supply chain. Logisti cally, we are at 
the juncti on of all conti nents. Producti on infrastructure in 
Turkey arrived in prett y good conditi on. Light34 is a brand 
that can refl ect unlimited alternati ves in design to producti on. 
When they want to use a quality product, we expect them to 
contact us. We do not exist in projects where the price is fi rst 
discussed. In any case, our view of the product automati cally 
creates some criteria for our interest in it. We know that 
people always value brands that do quality work. This aff ects 
your growth and brand value.
    
Thank you very much for the Lighti ng Teknik magazine for 
devoti ng its pages to us

Bir defa şunu söylemekte fayda var ki biz kazandığımız 
tecrübeler ve yaptı ğımız işler ile yurtdışına yabancı bir marka 
değiliz. Yurtdışından gelecek taleplerin değerlendirilmesi 
ve müşteriye en uygun çözümü sunabilecek kapasitedeyiz. 
Üreti mden sevkiyata kadar tüm proseslerde hassas davranan 
ve tüm operasyonları gerçekleşti rebilen bir fi rmayız.  Özgün 
tasarım ve kalite sunuyoruz. Bizim için en önemli kriter ise 
müşteri memnuniyeti dir. Light34 fi rması satı ş sonrasında dahi 
müşterisini takip ediyor. Yaptı ğımız işlerde ti cari kazancı ön 
planda tutmuyoruz. Özel ürün tasarım ve üreti mi konusunda 
müşterimize her türlü desteği sağlıyoruz.
 
Son olarak ne ilave edersiniz?
Artı k dünyada bir pandemi süreci var. Bunun ne zaman biteceğini 
bilmiyoruz. Ürün kalitesi konusunda Türk fi rmalarına güvensinler 
ve tedarik zincirlerine güvenilir kalite bir fi rma ekleyeceklerini 
bilsinler. Lojisti k olarak tüm kıtaların bağlantı  noktasındayız. 
Türkiye’de üreti m altyapısı oldukça iyi bir duruma geldi. Light34 
tasarımda sınırsız alternati fl eri üreti me yansıtabilen bir markadır. 
Kaliteli bir ürün kullanmak istediklerinde bizimle ileti şime 
geçmelerini bekliyoruz. Fiyatı n ilk başta konuşulduğu projelerde 
biz yokuz. Zaten bizim ürüne bakışımız ona gösterdiğimiz ilgi 
bazı kriterleri kendiliğinden oluşturuyor. Biliyoruz ki insanlar 
her zaman kaliteli iş yapan markalara değer veriyor. Bu da sizin 
büyümenize ve marka değerinize etki ediyor.    

Aydınlatma Teknik dergisine bize sayfalarını ayırdığı için çok 
teşekkür ederiz.    


