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The Production of Lighting Fixtures Requires 
Meticulousness and High Technology

Aydınlatma Armatürlerinin Üretimi, 
Titizlik Ve Yüksek Teknoloji Gerektirir

Many ACK products are manufactured by a “technological 
production” base that manufactures highly efficient LED 
lighting fixtures. Abdullahoğlu Electric, which produces in 
advanced production and assembly lines with an expert 
technical staff, draws attention with the diversity of the 
products it produces. Abdullahoğlu Electric is a company 
focused on energy efficiency, manufacturing, importing, 
exporting, and distributing all kinds of lighting fixtures since 
1996. In line with its goals, the company focuses on following 
the latest developments in lighting fixture technologies, 

Pek çok ACK ürünü yüksek verimli LED aydınlatma 
armatürlerinin üretimini gerçekleştiren bir “teknolojik 
üretim” üssü tarafından üretilmektedir. Uzman bir teknik 
kadroyla; gelişmiş üretim ve montaj bantlarında üretim 
yapan Abdullahoğlu Elektrik, ürettiği ürünlerin çeşitliliğiyle 
de dikkati çekmektedir. Abdullahoğlu Elektrik, 1996 yılından 
beri her çeşit aydınlatma armatürlerinin üretim, ithalat, 
ihracat ve dağıtımını yapan, enerji verimliliğine odaklanmış 
bir şirkettir. Şirket, hedefleri doğrultusunda, aydınlatma 
armatürleri teknolojilerindeki en son gelişmeleri takip 
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keeping up with new technologies, and developing products 
to always find the better.
Our company, which has a dealer network spreading 
throughout Turkey and representative offices in European 
countries, is not limited to Turkey and Europe, but also carries 
out commercial activities with Central Asia, the Middle East, 
and the Near East countries.

Our Production Philosophy:
The concept of “showing respect” is at the core of our 
production philosophy. Respecting our customers, employees 
and environment is the basis of our production philosophy. 
We consider the requests and suggestions of our employees in 
the creation of our production lines and working environment 
created in this sense. We believe this is the first step towards 
achieving a high standard of efficiency. 

Our production processes, the attention we show to the 
raw and semi-finished products we use, our seriousness in 
planning and timing, our time devoted to R&D, our quality 
control laboratory is an indicator of the respect we show to 
our customers. It is a highly environmentally friendly brand 
since the products in ACK’s portfolio consume low and 
efficient energy, as well as their sensitivity to causing minimal 
damage to the environment during the production process.
No harmful gas is emitted to the environment during the 
production of our products; There is no noise, visual or heat 
pollution as the advantage of a highly insulated building. 
Thanks to our recycling unit, precious metals and plastics 
that need to be scrapped come to life again, and products 
containing substances that may harm the environment are 
disposed of in accordance with the relevant legislation. Our 
facility, which produces the most advanced lighting products, 
also saves a significant amount of energy by using the 
most advanced lighting, heating, and cooling systems. Our 
environmentalist approach also manifests itself in our dust-
free, well-ventilated, hygienic, and safety-compliant working 
areas, which are necessary to protect the health of our 
colleagues working in production lines.

Products that comply with TSE Standards:
Abdullahoğlu Electric designs and manufactures all its lighting 
fixtures in accordance with TS-EN standards. With calibrated 
test devices, it also performs safety tests at a rate of 100% for 
each product in accordance with EN 60598 standard.

etmeye, yeni teknolojilere ayak uydurmaya, her zaman daha 
iyisini bulmak için ürün geliştirmeye odaklanmıştır.

Türkiye çapında yayılmış bir bayilik ağına ve Avrupa ülkelerinde 
organize olmuş temsilciliklere sahip olan şirketimiz, Türkiye 
ve Avrupa ile sınırlı olmayıp, Orta Asya, Ortadoğu ve Yakın 
Doğu ülkeleriyle de ticari faaliyetler yürütmektedir.

Abdullahoğlu Elektrik, ev, ofis, fabrika, park-bahçe, sokak, 
havuz gibi pek çok alanın aydınlatılmasına yönelik ürünler 
üretmekte ve ithal etmektedir.

Üretim Felsefemiz:
Üretim felsefemizin özünde “saygı göstermek” kavramı 
bulunmaktadır. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, çevremize 
saygı göstermek, üretim felsefemizin temelini oluşturur. 
Bu anlamda oluşturulmuş olan üretim bantlarımızın ve 
çalışma ortamının oluşturulmasında, çalışanlarımızın istekleri 
ve önerilerini göz önünde bulundurmaktayız. Yüksek bir 
verimlilik standardının oluşturulabilmesinin ilk adımının bu 
olduğuna inanıyoruz. Üretim proseslerimiz, kullandığımız 
ham ve yarı mamul ürünlere gösterdiğimiz özen, planlama 
ve zamanlamadaki ciddiyetimiz, Ar-Ge’ye ayırdığımız 
zaman, kalite kontrol laboratuvarımız ise müşterilerimize 
gösterdiğimiz saygının bir göstergesidir. Gerek, ACK’nın 

ABDULLAHOĞLU 
ELECTRIC PRODUCES 

AND IMPORTS 
PRODUCTS FOR 

THE LIGHTING OF 
MANY AREAS SUCH 
AS HOME, OFFICE, 

FACTORY, 
PARK-GARDEN, 
STREET, POOL.
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Of course, at this point, both our production facility and our 
flush-mounted and surface-mounted lighting fixtures have 
successfully passed the facility inspection and product tests 
conducted by TSE, and many of our products have received 
TSE certificates.

Our R&D Activities:
We attach great importance to research and development 
studies to provide more efficient and more environmentally 
friendly products. ACK works to produce high-tech products 
suitable for the needs of places and people. Since high 
technology also means increasing energy efficiency, these 
efforts contribute to the protection of the environment while 
minimizing the energy costs spent for lighting. Our R&D 
team, while visiting the world’s leading production fairs, also 
follows the latest innovations in lighting technologies and 
tries to produce more efficient, more economical, and more 
functional products, considering the demands of the market.

portföyündeki ürünlerin 
düşük ve verimli enerji 
tüketiyor olması, gerek 
üretim süreci boyunca 
çevreye en az zararın 
verilmesi konusundaki 
hassasiyeti dolayısıyla 
çevreye son derece duyarlı 
bir markadır.

Ürünlerimizin üretimi aşamasında çevreye hiçbir zararlı gaz 
salınımı olmamakta; üstün yalıtımlı bir binanın avantajı olarak 
ses, görüntü, ısı kirliliği oluşmamaktadır. Geri dönüşüm 
ünitemiz sayesinde hurdaya ayrılması gereken değerli 
metaller ve plastikler yeniden hayat bulmakta, çevreye zarar 
verebilecek maddeler içeren ürünler, ilgili yasa maddeleri 
gereğince bertaraf edilmektedir. En gelişmiş aydınlatma 
ürünlerini üreten tesisimizin kendisi de en gelişmiş 
aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kullanarak önemli 
bir enerji tasarrufu yapmaktadır. Çevreci yaklaşımımız, üretim 
bantlarında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığının korunması 
içi gerekli olan tozdan arındırılmış, iyi havalandırılmış, hijyenik 
ve güvenlik standartlarına uygun çalışma alanlarımızda da 
kendisini göstermektedir.

TSE Standartlarına Uygun Ürünler:
Abdullahoğlu Elektrik aydınlatma armatürlerinin tamamını 
TS-EN standartlarına uygun olarak tasarlayıp üretir. 
Güvenlik testlerini de EN 60598 standardına uygun olarak, 
kalibrasyonlu test cihazlarıyla ve her bir ürün için %100 
oranında gerçekleştirir. 

Elbette bu noktada, gerek üretim tesisimiz, gerekse de sıva 
altı ve sıva üstü aydınlatma armatürlerimiz, TSE tarafından 
gerçekleştirilmiş tesis denetiminden ve ürün deneylerinden 
başarıyla geçmiştir ve pek çok ürünlerimizin TSE belgeleri 
alınmıştır.

Ar-Ge Çalışmalarımız:
Daha verimli ve daha çevre dostu ürünler sunmak için 
araştırma geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 
ACK, mekanların ve insanların ihtiyaçlarına uygun yüksek 
teknolojili ürünle üretmek için çalışmaktadır. Yüksek teknoloji 
aynı zamanda enerji verimliliğinin artırılması anlamına da 
geldiği için, bu çabalar bir taraftan çevrenin korunmasına 

ABDULLAHOĞLU ELEKTRIK, 1996 YILINDAN BERI HER 
ÇEŞIT AYDINLATMA ARMATÜRLERININ ÜRETIM, ITHALAT, 
IHRACAT VE DAĞITIMINI YAPAN, ENERJI VERIMLILIĞINE 
ODAKLANMIŞ BIR ŞIRKETTIR.
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katkı sağlarken, aydınlatma için harcanan enerji giderlerinin 
de minimize edilmesi anlamına gelmektedir. Ar-Ge ekibimiz, 
bir taraft an dünyanın sayılı üreti m fuarlarını gezerken, bir 
taraft an aydınlatma teknolojilerindeki son yenilikleri de 
takip etmekte ve pazardan gelen istekleri de göz önünde 
bulundurarak daha verimli, daha ekonomik, daha işlevsel 
ürünler üretmeye çalışmaktadırlar.

Kalite Kontrol Laboratuvarımız:
Üreti m felsefemize göre üreti lmiş olan ürünlerimizin 
kalite kontrolleri, en son teknolojiye sahip kalite kontrol 
laboratuvarımızda uzman ekibimiz tarafı ndan yapılmaktadır. 
Bu işlemler sayesinde, Ar-Ge verileri ve pazarın talepleri 
doğrultusunda başlayan üreti m girdilerimiz, felsefemize 
uygun ürünler halinde piyasa sürülebilmekte, tüm bu süreçlere 
rağmen ortaya çıkabilecek olan aksaklıkların giderilebilmesi 
için gerekli olan tetkikler de yine bu laboratuvarımızda 
yapılmaktadır.

Üreti m Bantlarımız: 
ACK ürünlerinin üreti ldiği üreti m bantları günün 24 saati , 
yılın 365 günü üreti m yapabilecek şekilde planlanmıştı r. 
Modern teknolojinin sunduğu tüm olanakları üreti m 
standartlarına yansıtmak, toplam kalite, verimli üreti m, 
üreti min her aşamasında kontrol sistemi oluşturmak, 
yüksek performanslı kalifi ye işçilik sağlamak temel anlayış 
ve ilkelerimizdendir. Otomasyon sistemi ile çalışmakta olan 
üreti m bantlarımız sayesinde, seri ve standart üreti mde hata 
payı minimuma indirilebilmekte, montaj ve kalite kontrol 
kolaylığı sağlanmaktadır Sürekli eğiti me tabi tutulan teknik 
elemanlar kontrolünde yapılan üreti m, tam kapasite ile 
çalışırken kalite kayıplarını ortadan kaldırmaktadır.

Our Quality Control Laboratory:
The quality controls of our products, which are produced 
according to our producti on philosophy, are carried out 
by our expert team in our state-of-the-art quality control 
laboratory. Thanks to these processes, our producti on inputs, 
which started in line with the R&D data and the demands of 
the market, can be put on the market as products that comply 
with our philosophy, and the necessary examinati ons are also 
carried out in this laboratory to eliminate the problems that 
may arise despite all these processes.

Our Producti on Lines:
Producti on lines where ACK products are produced are 
planned to be able to produce 24 hours a day, 365 days a year. 
Refl ecti ng all the possibiliti es off ered by modern technology 
to producti on standards, total quality, effi  cient producti on, 
creati ng a control system at every stage of producti on, 
providing high-performance qualifi ed labor are among our 
basic understanding and principles. Thanks to our producti on 
lines operati ng with automati on system, the margin of error 
in serial and standard producti on can be minimized, ease 
of assembly and quality control is ensured. The producti on, 
which is made under the control of technical staff  subjected 
to conti nuous training, eliminates quality losses while working 
at full capacity.

WITH CALIBRATED TEST DEVICES, IT ALSO PERFORMS 
SAFETY TESTS AT A RATE OF 100% FOR EACH PRODUCT 
IN ACCORDANCE WITH EN 60598 STANDARD.


