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2020 yılını Genel olarak değerlendirebilir misiniz?
2020 yılının bütün zorluklarına ve olumsuzluklarına rağmen 
genel itibariyle sektörün Türkiye adına çok kötü bir sene 
geçirmediğini söylemek isterim. En azından kapasite kullanım 
oranları açısından 2020 ilk çeyreği dışında önemli bir sorun 
yaşanmadı ve salgın sürecinde az da olsa pozitif büyüme geçiren 
nadir ülkelerden birisi olduk.

Kapasite kullanım oranlarına baktığımızda özellikle mart 
ayının ikinci yarısı ve nisan ayında sektörün %10’nun işlerini 
durdurduğunu, geri kalanının ise kapasite kullanım oranlarını 
%50-60 altına düşmeden faaliyetlerine devam ettirdiğini 
biliyoruz. Ancak mayıs ayı itibariyle gelişen dönemsel 
normalleşme sonrasında haziran ayı ile birlikte   kapasite 
kullanım oranlarında yükselmeye başladı. Özellikle de Avrupa’ya 
ihracat yapan firmaların kapasitelerinde yükselme gözlendi. 

Bu bölgedeki ülkelerin kısmi toparlanması ve piyasalarının 
hareketlenmesi ile gelen yeni siparişler arttı. Bununla birlikte 
iç piyasanın aynı dönemde belli bir hareketlenmesi ile de 
satışlar belirgin bir ivme kazandı. Bu yükselmenin ardından son 
çeyrekte ikinci dalganın etkisi ile özellikle ihracat bağlantısı 
olamayan firmaların kur artışı ve bunun maliyetlere yansıması 
ile zorlandığını biliyoruz. Yine de yıl sonunda boyunca firmaların 

In this issue, we talked to Fahir GÖK, the head of the 
Lighting Equipment Manufacturers Association (Agid), 
the roof association of the Lighting industry, about the 
pandemic process in the world and its reflections on 
the Lighting industry.

Bu sayımızda Aydınlatma sektörünün çatı derneği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (Agid ) başkanı sayın Fahir GÖK 
ile dünyada yaşanan Pandemi sürecini ve Aydınlatma sektörüne yansımalarını konuştuk. 

UZUN SÜREDİR DİLE GETİRDİĞİMİZ AYDINLATMADA 
ÜRETİM VE LOJİSTİK MERKEZİ OLMAK YOLUNDA 

HIZLA İLERLİYORUZ

Can you evaluate the year 2020 in general?
Despite all the difficulties and adversities of 2020, I would like 
to say that the sector in general did not have a very bad year 
on behalf of Turkey. At least in terms of capacity utilization 
rates, there have been no significant problems other than the 
first quarter of 2020, and we are one of the rare countries 
that has experienced a little growth in the epidemic process.
When we look at the capacity utilization rates, we know 
that especially in the second half of March and April, 10% of 
the sector stopped their work, and the rest continued their 
activities without falling below 50-60%. However, following 
the periodic normalization that developed as of May, capacity 
utilization rates started to rise in June. Especially, an increase 
was observed in the capacities of companies exporting to 
Europe.

With the partial recovery of the countries in this region and 
the movement of their markets, new orders increased. In 
addition, sales gained significant momentum with a certain 
movement in the domestic market in the same period. After 
this increase, we know that with the effect of the second 
wave in the last quarter, companies that do not have an 
export connection have been struggling with the exchange 
rate increase and its reflection on costs. Nevertheless, we 
estimate that the number of balance sheets at least turned 
negative at the end of the year, although there was a decrease 
in the profitability of firms throughout the year. Of course, 
more than 60% losses in tourism, negativities experienced 
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karlılıklarında bir düşme 
yaşanmakla birlikte yıl sonu 
itibariyle en azından negatife 
geçen bilanço sayısının sınırlı 
olduğunu tahmin etmekteyiz. 

Tabii ki özellikle turizm de 
yaşadığımız %60 dan fazla 
kayıp, hizmet sektörünün 
yaşadığı olumsuzluklar ve 
bunların yansımaları bazı 
sıkıntıları beraberinde getirdi 
ancak bunun sadece ülkemiz 
için değil tüm dünyayı etkisi 
altına alan bir durum olduğunu 
unutmamalıyız. Kapasite olarak 
bir azalma söz konusu olsa 
da tüm üyelerimizin üretime 
devamlılık için çalıştıklarını ve 
çabaladıklarını unutmamalıyız. 

İstihdamı korumak, çalışma barışını sürdürülebilir kılmanın 
farkındalığı ile, sektör önemli bir  çaba göstererek, yetişmiş ve 
eğitim almış iş gücünün  devamlılığına öncelik vermiştir.

Pandemi, Türk Aydınlatma sektörüne Olumlu/Olumsuz etkileri 
nelerdir?
Yukarıda da belirttiğimiz üzere salgın boyunca 2020 ilk çeyrekte 
yaşanan bocalama dışında kapasite kullanım oranlarında ciddi bir 
kayıp yaşanmadı, hatta bazı firmaların kapasite sıkıntısı çektiğini 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte birkaç istisna dışında, dövizde ki 
dalgalanma ile kredi ve faizlerde yaşanan problemler sonucunda 
işletme sermayesi sıkıntıları çok doğal olarak sektördeki pek çok 
firmayı belli bir finansman güçlüğünün içine soktu. Bu arada işin 
diğer bir boyutunu da söylemek gerekir ki, ihracat yapan firmalar 
da döviz artışından bir miktar istifade ettiler. 

Salgın sürecinde özellikle AB için daha fazla alternatif tedarik 
merkezi olma gibi bir şansımız her geçen gün artmaktadır. Çin 
ve Asya Pasifik ülkelerine göre adet ve tedarik süreci yanında 
lojistik imkanlarımız ile birçok avantajı sunabilen sektör büyüme 
trendine girmiştir. Ayrıca bu avantajlar ihracat imkanları, yeni 
pazarlar gibi fırsatları da beraberinde getirmektedir.

Bileşen konusunda dışa bağımlılığımızı dikkate alarak salgın 
döneminde zaman zaman tedarik sorunu yaşandığını da 

by the service sector and their reflections brought some 
problems, but we should not forget that this is a situation that 
affects not only our country but the whole world. Although 
there is a decrease in capacity, we should not forget that all 
our members are working and striving for the continuity of 
production. With the awareness of protecting employment 
and making labor peace sustainable, the sector has made an 
important effort and prioritized the continuity of the trained 
and educated workforce.

What are the Positive / Negative effects of the Pandemic 
on the Turkish Lighting Industry?
As we have mentioned above, there was no serious loss in 
capacity utilization rates, except for the confusion in the 
first quarter of 2020 during the epidemic, and we can even 
say that some companies suffered from capacity shortages. 
However, with a few exceptions, the working capital 
problems because of the fluctuation in foreign exchange and 
the problems in credit and interest rates naturally put many 
companies in the sector into a certain financing difficulty. In 
the meantime, another aspect of the business should be said 
that exporting companies also benefited from the increase in 
foreign currency to some extent.
During the epidemic process, our chance of becoming more 
alternative supply center especially for the EU is increasing 
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belirtmeliyiz, ancak bu sorunun tüm elektrikli teçhizat imalat 
sektörlerinin karşı karşıya kaldığı bir sorun olduğunu da 
belirtmek gerekir.

Pandemi sürecinin etkilerini azaltmak veya avantaja çevirmek 
için sektör temsilcileri ile ne gibi çalışmaları konuşuyorsunuz?
Bu dönemde üyelerimize birçok konuda eğitim faaliyetleri 
yanında bu özel dönemi avantaja çevirmek adına kümeleşeme, 
iş birliği, güç birliği gibi konuları gündemde tutup bu konularda 
ortak akıl ile yol haritası oluşturuyoruz.

Başta İstanbul Light 2021 fuarı olmak birçok fuarın 
yapılması planlanmaktadır. Bu konuda ne gibi yeni stratejileri 
konuşuyorsunuz? 
Bu yıl sonbaharda UBM çatısı altında ve ATMK iş birliği 
ile İSTANBULLIGHT fuarımızı radikal bir değişiklik olmaz 
ise gerçekleştireceğiz. Fuarın pazarlama faaliyetlerine ve 
duyurularına gelen geri dönüşlere göre birçok yeni firmanın 
fuara katılım konusunda istekli olduğu görülmektedir. Çok doğal 
olarak geçen sürede yeni ürün ve modellerini göstermek isteyen 
firmalar yanında sektöre yeni giren oyuncuların olması sürecin 
dinamik geçeceğini göstermektedir.

day by day. Compared to China and Asia Pacific countries, 
the sector has entered a growth trend, which can offer many 
advantages with our logistics facilities as well as the number 
and supply process. In addition, these advantages bring 
opportunities such as export opportunities and new markets.
Considering our external dependency on the component, we 
should also state that there is a supply problem from time to 
time during the epidemic period, but it should be noted that 
this problem is a problem faced by all electrical equipment 
manufacturing sectors.

What kind of work do you discuss with industry 
representatives to reduce the effects of the pandemic 
process or turn it into an advantage?
In this period, to turn this special period into an advantage, 
besides training activities on many subjects, we keep the 
issues such as clustering, cooperation, and unity of forces on 
the agenda and create a roadmap with a common mind on 
these issues.

Many fairs are planned to be held, especially the Istanbul 
Light 2021 fair. What new strategies are you talking about 
on this topic?
In the autumn of this year, under the umbrella of UBM and with 
the cooperation of ATMK, we will hold our ISTANBULLIGHT 
Exhibition if there is no radical change. According to the 
feedback from the marketing activities and announcements 
of the fair, it is seen that many new companies are willing to 
participate in the fair. Naturally, the fact that there are new 
players entering the sector along with companies that want 
to show their new products and models in the elapsed time 
indicates that the process will be dynamic.

What would you like to say to foreign partners about Turkish 
Lighting industry?
Turkey launches export boom of the past few years in different 
sectors. With this move, many cooperation and investment 
opportunities arise as well as new markets. We are moving 
rapidly towards becoming a production and logistics center 
that we have been talking about for a long time. At this point, 
we believe that many foreign companies will implement 
cooperation and investment projects with the industry in 
our country. For this, both the industrial infrastructure of the 
country and trained manpower are extremely sufficient.
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Türk Aydınlatma sektörü ile ilgili Yurtdışı partnerlerine neler 
söylemek istersiniz?
Türkiye son birkaç yıldır farklı sektörlerde ihracat hamlesi 
başlattı. Bu hamle ile yeni pazarlar yanında birçok iş birliği ve 
yatırım imkanları doğmaktadır. Uzun süredir dile getirdiğimiz 
bir üretim ve lojistik merkezi olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bu 
noktada pek çok yabancı firmanın ülkemizde sektör ile ortak iş 
birliği ve yatırım projelerini hayata geçireceklerine inanıyoruz. 
Bunun için ülkenin gerek sanayi alt yapısı gerekse yetişmiş insan 
gücü son derece yeterlidir. 

Sektör firmalarımıza yaşanan bu durumla ilgili önerileriniz 
nedir?
Özellikle ihracat hamlesi ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl URGE 
projesini hayata geçirdik ve 23 firma bu projede yer aldı, aktif 
bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.  Bunun yanında İSTKA 
ile birlikte Aydınlatma merkezi projemizi hayata geçirmek için 
yoğun bir çaba ve çalışma içindeyiz. 

Akredite laboratuvar, ARGE merkezi, Akademi ve Atık Yönetimi 
gibi 4 büyük başlıklı bu proje ülkeye ve sektör temsilcilerine 
birçok avantajı beraberinde getirmesi yanında kaynak kullanımı 
konusunda da çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bir başka deyişle 
her zamankinden daha fazla çalışıp üretmeye devam ediyoruz.

•2021 yılı için beklentileriniz nedir?
2021 yılının sadece sektörümüz için değil tüm sektörler için 
daha olumlu, iyi olacağı kanaatindeyiz. Bu sadece optimist bir 
yaklaşım değil aynı zamanda yaşanan değişim ve gelişiminde bir 
göstergesi. Özellikle dijitalleşme sürecinde sektöre giren yeni 
aktörlerle birlikte aydınlatma sektörünün çok daha iyi noktalara 
ulaşacağını tahmin etmekteyiz, unutmamalıyız ki;
▶ Aydınlatma Sektörü Üretimde Rekabetçidir ve Bölgesel 
Üretim Merkezi Potansiyeline Sahiptir.
▶ Avrupa Birliği Normları ile Üretim Yapılmaktadır.
▶ İç Pazarda Üretim ve Piyasa Denetimleri ile Alt Yapıda 
İyileşme Yaşanmaktadır
▶ Aydınlatma Sektörü Önemli Ölçüde İhracat 
Gerçekleştirmektedir ve Gelişecektir.
▶ Aydınlatma Ekipmanları İç Pazarında da Büyüme 
Yaşanmaktadır.
▶ Türkiye Aydınlatma Ekipmanları Sanayi Alt Yapısı ve Pazar 
Olanakları ile Yabancı Sermaye Yatırımları İçin Önemli Fırsatlar 
Sunmaktadır.

What are your suggestions to our industry companies 
regarding this situation?
We implemented the URGE project last year, especially in 
relation to the export move, and 23 companies took part 
in this project, we continue to work actively. In addition, 
together with ISTKA, we are working intensively to implement 
our lighting Center project. This project with 4 major titles 
such as accredited laboratory, R & D Center, Academy and 
Waste Management will bring many advantages to the 
country and sector representatives, as well as make a very 
serious contribution to the use of resources. In other words, 
we continue to work and produce more than ever.

What are your expectations for 2021?
We believe that the year 2021 will be more positive and better 
not only for our sector but also for all sectors. This is not only 
an optimistic approach but also an indicator of the change 
and development experienced. Especially in the digitalization 
process, we anticipate that the lighting industry will reach 
much better points with the new actors entering the sector, 
we should not forget that:
▶ Lighting Sector is competitive in production and has regional 
production center potential.
▶ Production is carried out in accordance with European 
Union Norms.
▶ Improvement is experienced in the infrastructure with 
production and market audits in the internal market.
▶ Lighting Sector performs significant exports and will develop 
more.
▶ The domestic market for lighting equipment is also 
experiencing growth.
▶ Turkey offers significant opportunities for foreign 
capital investments with its Lighting Equipment Industry 
Infrastructure and market opportunities.


