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Polycarbon Extrusson Profsle Molds

POLİKARBON EKSTRÜZYON 
PROFİL KALIPLARI

www.moldex.com.tr

MOLDEX KALIP İŞLEME MERKEZİ SAN. ve TİC. A.Ş
Dudullu OSB Mah. İMES-103 Sokak A Blok 19 
Ümraniye - İstanbul
+90 216 521 82 82 ● +90 216 540 88 64
info@moldex.com.tr

90 546 521 82 82

COEX POLİKARBON 50x50 
AYDINLATMA PROFİL KALIBI
Coex Polycarbon 50x50 Lighting 
Profile Mold

COEX POLİKARBON OVAL 
AYDINLATMA PROFİL KALIBI
Coex Polycarbon Oval Lighting 
Profile Mold

Adres:  Barış Mahallesi 
Koşuyolu Caddesi No:31/1 
Gebze/Kocaeli
Telefon : +90 (262) 642 35 33-34
Faks   : +90 (262) 728 13 86
E-posta :  info@klsplast.com
www.klsplast.com

“AYDINLATMA SEKTÖRÜNÜN 
BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYAN ÇÖZÜM ORTAĞI"
Kls Plast is a Solution Partner who Provides, an Expectation of 
the Lighting Sector and Their Demands.

Plastik Profilde Kalıpların imalatı; Üretim Şartları 
Göz önünde Bulundurularak Tecrübeli Ekip ile 
Birlikte Hızlı bir Şekilde Yapılmaktadır. 

Plastic Profile Mold Design 
and Manufacture is Carried 
out Quickly with an 
Experienced Team, Taking 
Into Account the Production 
Conditions.
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editör’den

Yeni sayı ve yeni umutlarla bir yıla daha merhaba dedik. Yeni yıl için umutlarımızı 
kaybetmemek ve sağlığımızın yerinde olmasına çok ihtiyacımız var.

Yılın son aylarında başlayan her türlü olumsuzluk geleceğe olan inancımızdan 
dolayı hep bizi zinde tutuyor. Dünyada yaşanan pandemi bir türlü dünyayı terk 
edip gitmedi. Sürekli olarak yeni varyantlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da insanın 
özgürce yaşama alışkanlıklarına set vurmaktadır. Belki önümüzdeki günler iyi 
olacak diyoruz ama bunun ne zaman olacağını bilemiyoruz.

Dünyada yaşanan bu sıkıntıların üzerine bir de ülkemiz gerçekleri var. Maalesef 
ekonomik olarak bazı şeyler iyi gitmedi. Yöneticilerimizde bu konuda hem fikir 
olduklarını beyan ediyor. Bunun bir sonunun olacağını düşünüyorum. Ama 
geçişi çözümlerle 40 yıllık sıkıntılardan kurtulmak oldukça zor gözüküyor. 
1980 darbesinden bugüne kadar her şey masanın altına itelendi. Sıcak para ve 
faiz getirisinden kurtulmaktan başka çare yok. Bize verilen geçişi oksijenlerle 
ancak zamanı ileri taşıyoruz. Artık bunun için herkesin daha dikkatli ve duyarlı 
davranmasını bekliyoruz. Siyaset ve toplum ekonomi konusunda bir bütün olmak 
zorundadır. Maalesef siyaset kurumunun adımlarını seçimlerde değerlendiriyoruz. 
2022 yılında bu umutlarla girmek için yapmamız gerekenler var. İnsan kaynağımız 
ve lokasyon aslında bir çok konuyu çözmemize yardımcı olacaktır. 

Aydınlatma Teknik dergisi olarak yeni yılda yine hedeflerimiz var. Bir çok etkinlikte 
olmayı düşünüyoruz. Bunun dışında daha fazla dijital inisiyatif alacağız. Geçmiş 
dönemlerde güzel işler çıkardık. Bundan sonrada baskılı derginin prestiji ile dijitalin 
gücünü arkamıza alarak ilerleyeceğiz.

Görüşmek dileğiyle 
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SMART[PRO] 2.0: GENİŞ DIŞ ALANLAR İÇİN 
PROFESYONEL TESİSAT AYDINLATMASI

SMART[PRO] 2.0: 
PROFESSIONAL FLOODLIGHTING FOR 

LARGE OUTDOOR AREAS

GEWISS, Akıllı Aydınlatma için verimlilik ve enerji tasarrufuna dayalı tamamen yeni 
çözümlerini sunuyor.

GEWISS presents its completely new solutions for Smart 
Lighting based on efficiency and energy savings.

Elektroteknik sektöründe uluslararası bir referans olan 
GEWISS, aydınlatma sistemleri alanında önemli bir ürün 
yeniliği sunuyor: Smart[PRO] 2.0.
Smart[PRO] ailesinin teknolojik evrimi olan 2.0 serisi, GEWISS 
tarafından patentlidir ve tamamen İtalya’da tasarlanmış, 
geliştirilmiş ve üretilmiştir. Spor tesisleri, otoparklar, yeşil 
alanlar ve parklar gibi geniş açık alanlar için ideal çözümü 
temsil eder.

Yeni Smart[PRO]2.0 aydınlatma cihazları, güvenli, verimli 
ve konforlu ortak alanlar ve tesisler sağlayan görsel konfor, 
güvenlik ve olağanüstü aydınlatma kalitesi sunar. Bu 
yüksek güçlü LED projektör serisi, piyasadaki en gelişmiş 
teknolojiyi basit kurulumla birleştirerek, 8 farklı optik 
seçeneği sayesinde daha iyi aydınlatma performansı sunar 
ve hem basit hem de karmaşık sistemlerde büyük enerji 
tasarrufu sağlar.

Tam ürün yelpazesi, 30.000 lm’ye kadar ışık akısı ile 250W’tan 
400W HID’ye kadar geleneksel kaynakları değiştirebilen 
bir, iki ve dört modüllü cihazlardan oluşur. Tüm cihazlar 
dahili dimmer ile gelir ve tüketimi optimize etmek ve 
enerji verimliliğini artırmak için farklı sürücü akımları ile 
ayarlanabilir.

GEWISS, an international reference in the electrotechnical 
sector, presents a significant product innovation in the 
field of lighting systems: Smart[PRO] 2.0.

The technological evolution of Smart[PRO] family, the 
2.0 range is patented by GEWISS, and entirely designed, 
developed and produced in Italy. It represents the ideal 
solution for large outdoor areas such as sports facilities, car 
parks, green areas and parks. 

New Smart[PRO]2.0 lighting devices offer visual comfort, 
safety and exceptional lighting quality assuring safe, 
efficient and comfortable public areas and facilities. 
This range of high-power LED floodlights combines the 
most advanced technology on the market with simple 
installation, offering better lighting performance, also 
thanks to its 8 different optical options, and enabling great 
energy savings in both simple and complex systems.

Smart[PRO]2.0 floodlights can fit in several contexts, 
due to their compact and essential design as well as 
thier flexibility and modularity. They guarantee effective 
thermal dissipation and extremely low maintenance costs, 
whilst providing the right, required light output. Finally, 
the Italian design, together with the careful choice of 
components and materials, ensure reliability and stability.
The complete range consists of one, two and four modules 
devices able to replace traditional sources from 250W 
to 400W HID, with a luminous flux up to 30.000 lm. All 
devices come with built-in dimmer and can be set with 
different drive currents in order to optimise consumption 
and increase energy efficiency.
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Emergency Exit Luminaries
MOSKOW EKO

ACİL DURUM YÖNLENDİRME 
ARMATÜRÜ 

MOSKOW EKO

Altez Electronic Lighting Limited Company was founded in 2004 with the objectives of 
producing emergency lighting and direction lighting signs.

Altez Elektronik Aydınlatma, 2004 yılında 
acil durum aydınlatma ve yönlendirme 
armatürleri üretimi ve ticareti amacı ile 
kurulmuş bir limited şirkettir.

When there is power, the battery pack will be charged by 
the automatic charging circuit. When the power is turned 
off, the lighting element will automatically switch off 
without any discharge in case of any power interruption, 
thus ensuring the continuity of the lighting and ignition on 
the tag value at the end of the burning period will not lose 
the efficiency of the initial lightWhen the power is restored, 
the system is switched off and the lighting element will 
continue without burning, and at the same time the 
charging circuit will charge the battery and charge the 
buffer.

Product Details: When installing the internal components, 
the adhesive material and the additional connections should 
not be soldered manually Led PCB internal connection 
must be provided with terminal block connector Cable 
used in internal connections must be PVC resistant to 90 
° C temperature. LEDs must be hot soldered automatically 
with SMD (surface mounted) technology without touching 
the PCB. Each product must be individually packaged 
and must include a label with the manufacturer’s name, 
product model and specifications on the package. Each 
product’s detailed instruction manual should be in box. All 
product should have 3 year warranty.

Enerji varken, batarya grubu otomatik şarj devresi 
tarafından şarj edilecektir. Enerji varken yanan aydınlatma 
elemanı elektriğin herhangi bir sebepten(yangın, 
sabotaj, deprem, arıza vb. gibi durumlarda) kesilmesi 
durumunda otomatik olarak hiç sönmeden devreye 
girerek aydınlatma sürekliliğini sağlayacak ve etiket 
değeri üzerindeki acilde yanma süresi sonunda 
başlangıçtaki ışık verimini kaybetmeyecek. Elektrik 
tekrar geldiğinde sistem devreden çıkarak aydınlatma 
elemanı, yanmasını bozmadan devam edecek ve 
aynı zamanda şarj devresi pili şarj edip tampon şarjda 
tutacak.

Mains supply power: 2W 
Light Output Power: 2W:90lm 
Operating temperature: -5°C..45°C 
Body Temperature:75°C Visibility Distance:30m
Light Color: 6500K ±%5 Light should be cold white color.
Driver: Driver OnBoard PFC>0.95, TH<%15 ACD, ACDD
Optical: Light output angle120o
Emergency Resistance Time: 3 hours
Battery: Resistant to high temperature, 1.2V, 1.1Ah group.
Inventors: It must have an inverter circuit that will cut the 
current and charge it for at least 20 hours before completely 
discharging the battery.
Protection Class: IP40 
Electric Class: Class-I
Weight: 450gr
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Asya 48V Tracklight

ASYA family is a perfect example for miniaturization 
of lighting equipment in 48V system. There are three 
different size options. 48V Track system creates great 
flexibility in lighting and architectural design and 
creates possibility of endless combinations. CRI>98 
option together with different kelvin and beam 
angle variety, makes this family unique.
The light modules are easy to insert and remove 
from track. Its minimalistic dimensions helps to 
create aesthetic indoor environments.

ASYA, ray 48V sisteminde aydınlatma ekipmanlarının nasıl 
minyatürize edilebildiğinin en güzel örneklerinden biridir. 48V ray 
sistemi iç mekan aydınlatma uygulamalarında büyük bir kolaylık ve 
esneklik sağlamaktadır. Sayısız farklı uygulamaların yapılabileceği bu 
seride CRI>98 seçeneğinin yanında farklı açı ve ışık rengi seçenekleri 
sayesinde benzersizdir.

Armatürler ray sistemine kolayca takılıp çıkarılabilir. Minimal hatları 
sayesinde Silindir 48V serisi iç mekan tasarım uygulamalarına estetik 
dokunuşlar sağlar.

www.avolux.com

Asya Short Arm

Asya Long Arm
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Waldmann LUMATRIS 
Makine Aydınlatmasında Gelişim

LUMATRIS, en son LED teknolojisini orta ve büyük 
ölçekli makinelere getiriyor. Waldmann, makine 
mühendisliğinde rekabet yeteneğinin yenilikçi 
bileşenlerin ve işlevlerin toplamına eşit olduğunu 
bilir.

LUMATRIS, LED’lerin spot ışık özelliklerini ekonomik 
olarak son derece homojen bir alan ışığına 
dönüştürür.

Lumatris Ürün Teknik Özellikleri
LED teknolojisi
Renk sıcaklığı gün ışığı beyaz 5 800 K
Renk görüntüleme Ra> 80
Difüzör veya Işık Şekillendirme Teknolojisi sayesinde 
parlama yapmayan
Renksiz anotlanmış alüminyumdan yapılmış gövde 
ve gümüş renkte boyalı döküm parçalar
4 mm kalınlığında emniyet camı
Aksesuar yelpazesinden çeşitli bağlantı elemanları 
vasıtasıyla vidalı veya monte edilmiş
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı Ta maks:

PINAR MÜHENDİSLİK, 2006 yılından günümüze 
aydınlatma konusunda dünya lideri Waldmann®’ın 
Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Waldmann ve 
bünyesine kattığı Derungs® firmasının endüstriyel 
aydınlatma, ofis aydınlatması ve medikal aydınlatma 
alanındaki ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Waldmann LUMATRIS 
Evolution in machine lighting

PINAR ENGINEERING has been the Turkey 
representative of Waldmann®, the world leader 
in lighting since 2006. It offers the products of 
Waldmann and Derungs® company, which it has 
incorporated, in the fields of industrial lighting, office 
lighting and medical lighting to the Turkish 

LUMATRIS brings the latest LED technology to medium- 
and large-sized machines. Waldmann knows that in 
mechanical engineering competitive ability equals the 
sum of innovative components and functions. LUMATRIS 
transforms the spot light characteristics of LEDs 
economically into an extremely homogeneous area light.
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info@argesys.com.tr www.argesys.store

Ürün Kontrol Seçenekleri
 *Dalı
 *Dmx
 *1-10v
 *Pwm
 *On/Off

Ürün Teknik Özellikleri
 *Kolay montaj
 *Yüksek verimlilik
 *Alüminyum Gövde
 *Farklı Gövde Renk Seçenekleri

Doğru ışık hayata renk verir.

ALXSYS GHINA SERİSİ DOWNLIGHT ARMATÜRLERİMİZ
İÇ MEKAN AYDINLATMA İÇİN TASARLANMIŞ OLUP,
CREE / SAMSUNG LED VE YÜKSEK VERİMLİ
ALXPOWERSYS LED DRIVERLARIMIZ İLE KULLANILMAKTADIR.

▶Maintenance-free LED 
technology
▶Particularly resource-
saving variants with Eco 
mode
▶Wide-beam light 
characteristics
▶Variants with Light 
Forming Technology for 
optimum light deflection 
and glare-free lighting
▶Robust aluminium 
housing with solid safety 
glass screen
▶Die-cast side parts
▶High degree of protection
▶Chemically resistant to 
many media such as oils or 
cooling lubricants
Ideal for high mechanical 
and thermal stress
▶Direct connection to 
machine voltage
▶Lateral or rear connection 
by means of M12 plug 
connector

Armatür genişliği 170 
mm: 60 ° C
Armatür genişliği 95 
mm: 55 ° C
LED servis ömrü (L70)> 
50 000 saat
Koruma sınıfı IP68-1m ve 
IPX9K, koruma sınıfı III
M12 konnektör 
üzerinden bağlantı, A 
kodlu
Şebeke gerilimine 
bağlantı için çeşitli 
bağlantı elemanları, M12 
bağlantı teknolojisi ve 
çalıştırma cihazları

Lumatris Genel 
Özellikleri

Bakım gerektirmeyen 
LED teknolojisi
Eco modlu özellikle 
kaynak tasarruflu çeşitler
Geniş ışın ışık özellikleri

Optimum ışık sapması 
ve parlamayan 
aydınlatma için 
Işık Şekillendirme 
Teknolojisine sahip 
Varyantlar
Sağlam güvenlik 
cam ekranlı sağlam 
alüminyum gövde
Döküm yan parçalar
Yüksek koruma derecesi
Yağlar veya soğutma 
yağları gibi birçok 
ortama kimyasal olarak 
dirençli
Yüksek mekanik ve 
termal stres için ideal
Makine voltajına 
doğrudan bağlantı
M12 fişli konnektör ile 
yanal veya arka bağlantı
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info@argesys.com.tr www.argesys.store

Ürün Kontrol Seçenekleri
 *Dalı
 *Dmx
 *1-10v
 *Pwm
 *On/Off

Ürün Teknik Özellikleri
 *Kolay montaj
 *Yüksek verimlilik
 *Alüminyum Gövde
 *Farklı Gövde Renk Seçenekleri

Doğru ışık hayata renk verir.

ALXSYS GHINA SERİSİ DOWNLIGHT ARMATÜRLERİMİZ
İÇ MEKAN AYDINLATMA İÇİN TASARLANMIŞ OLUP,
CREE / SAMSUNG LED VE YÜKSEK VERİMLİ
ALXPOWERSYS LED DRIVERLARIMIZ İLE KULLANILMAKTADIR.
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En yeni nesil LED sürücüleri: 
ELEMENT ürün ailesi

Latest-Generation 
Led Drivers: The 
Element Product 

Family

Yeni EM FIT L sürücülerini keşfedin
EM FIT L LED sürücülerimizin yeni nesli ile kompakt tasarım, 
optimum performansla buluşuyor.

Size çok sayıda uygulama için yüksek performanslı 
bileşenler sunmak için ürün yelpazemizi sekiz yeni sabit 
akım sürücüsü ile genişlettik.

Birinci sınıf aydınlatma kalitesi, optimum verimlilik
EM FIT L LED sürücülerimiz, en son PSTLM ve SVM 
düzenlemelerinin gereksinimlerine uygundur. Cihazlar, 
düşük çıkış dalgalı akımı (100 Hz’de maksimum %10 
dalgalanma) ve yüksek verimliliği sayesinde güvenilir 
aydınlatma kalitesiyle öne çıkar.

Yüksek sınıf LED sürücüler, çeşitli uygulamalar için 
mükemmel seçim Sürücüler, küçük gövde boyutlarıyla 
(yalnızca 21 mm yüksekliğinde) gelirler, bu da onları özellikle 
düz LED armatürlerle birleştirmek için çok uygun hale 
getirir - ofis, mağaza ve endüstriyel aydınlatma için idealdir.

Yeni EM FIT L ürün ailesi, hem izole edilmiş hem de izole 
edilmemiş versiyonları mevcuttur. Son olarak, geniş çıkış 
voltaj aralığı, kullanıcıların dört farklı çıkış akımı arasından 
seçim yapabilmesi gerçeğiyle birleştiğinde, yüksek düzeyde 
esneklik sağlar

Discover the new EM FIT L drivers
With the new generation of our EM FIT L LED drivers, 
compact design meets optimal performance. We have 
extended our range by eight new constant-current drivers 
to offer you high-performance components for a large 
number of applications.

Top-notch lighting quality, optimal efficiency
Our EM FIT L LED drivers comply with the requirements of 
the latest PSTLM and SVM regulations. The devices stand 
out due to reliable lighting quality thanks to their low 
output ripple current (max. 10 % ripple @ 100 Hz) and high 
efficiency.

High-class LED drivers, the perfect choice for various 
applications
The drivers come with small housing sizes (only 21 mm 
high), making them especially well-suited for incorporation 
into flat LED luminaires – simply ideal for office, shop and 
industrial lighting. The new EM FIT L product family is 
available in both an isolated and a non-isolated version. Last 
but not least, the large output voltage range, combined 
with the fact that users can select between four different 
output currents, ensures high levels of flexibility.
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  yolunuz
aydınlık
  olsun.

tutuyoruz.tutuyoruz.

www

LUXroll CC

The core of our LUXroll family – architectural 
grade, constant current white.
No limits in design: standard 44 and 198 foot reels, 
poke-in connectors, cuttable between every LED. If 
you can dream it, you can build it with LUXroll CC.

UXroll Sabit Akım (CC), tüm uygulama ihtiyaçlarınıza uyacak 
şekilde eğilir ve kıvrılır. Her 0,5 inçte kesilebilen bu yüksek 
performanslı LED bant, mimari tasarım ve montaj için 
gereken çok yönlülüğü sağlar. Tanıdık sabit akım sürücüleri 
ile çalışır.

Ana Özellikler
Yerleşik Poke-In Konnektörler
Her 0,5 inçte kesilebilir
3 Adımlı MacAdam Elips Renk Gruplama
Yüksek Bağlayıcılı 3M 300LSE Yapıştırıcı
UL Listeli
44’ ve 198’ Makaralarda Satılır
LUXroll Dispenser ile uyumlu (yukarıdaki galeri resmine 
bakın)
Philadelphia PA ABD’de stoklu | QUICKship – Ertesi Gün 
Kargoya verilir !
5 Yıl Garanti

Overview
LUXroll Constant Current (CC) bends and curves to fit all 
of your application needs. Cuttable every .5”, this high-
performance LED tape provides the versatility needed for 
architectural design and assembly. It works with familiar 
constant current drivers.

Key Features
On Board Poke-In Connectors
Cuttable every .5”
3-Step MacAdam Ellipse Color Binning
High Bond 3M 300LSE Adhesive
UL Listed
Sold on 44′ & 198′ Reels
Compatible with LUXroll Dispenser (see gallery image 
above)
Stocked in Philadelphia PA USA | QUICKship – Ships Next 
Day!
5-Year Warranty

LUXroll ailemizin özü – mimari sınıf, sabit 
akım beyazı.
Tasarımda sınır yok: standart 44 ve 198 ayak 
makaralar, poke-in konnektörler, her LED 
arasında kesilebilir. Hayal edebiliyorsanız, LUXroll 
CC ile inşa edebilirsiniz.
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MONO ELECTRIC AND LIGHTING 
Was The Focus of Attention at Atech Fair

MONO ELEKTRİK VE 
AYDINLATMA 

ATECH FUARINDA İLGİ ODAĞI OLDU

18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut 
sponsorluklarında 4. A-tech (Akıllı Bina 
Teknolojileri & Elektrik Sistemleri) fuarında 
MONO ELEKTRİK VE AYDINLATMA yoğun 
ilgi gördü…

MONO ELECTRIC AND LIGHTING Istanbul Expo Center on 18-21 November T.C. at Ministry of 
Commerce, T.C. attracted great attention at the 4th A-tech (Smart Building Technologies & Electrical 
Systems) fair, sponsored by the Ministry of Environment and Urbanization, TOKİ, Emlak Konut .

Mono Aydınlatma 2018 yılında üretime başladı. Üretimini 
İstanbul Hadımköy’de 6.000 m2 kapalı alanda kurulmuş 
fabrikasında en yeni teknolojileri kullanarak yüksek 
kalitede gerçekleştirmektedir. 
Ürün gamını LED Ampul, Slim LED Panel, Downlight LED 
Panel, Tourch LED Ampul, IP65 Etanj Armatür ve IP65 
Projektör serisi oluşturmaktadır.  

Mono Aydınlatma bu alanda en modern teknolojiye sahip 
kalite laboratuar ekipmanları ile lSO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi’ne sahiptir. Ürettiği tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları, Türk Patent Enstitüsü tarafından Türkiye ve 
dünyada 136 ülkede tescillendirilmiştir. Tüm ürünlerinde 
TSE Belgesi ile kalitesini belgelemiştir.

Mono Lighting started production in 2018. The factory is 
located in Hadımköy, Istanbul and has a closed area of 6.000 m2

The product range includes Led bulb, Slim led panel, Backlight 
led panel, Downlight, IP65 Waterproof luminaire and IP65 
Projector series. 

Mono Lighting has the lSO 9001 Quality Management System 
with its quality laboratory equipments with the most modern 
technology in this field. 
The brands and designs of all the products are registered by 
Turkish Patent Institute and in 136 countries in the world.

Mono Lighting 
General Manager 
Enver Katrancı
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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.

TAVCAM  Illuminating You for 
Years with Handcrafted Glass 
Art Products

TAVCAM 
Olarak El İşi Cam Sanatı 

Ürünlerimizle Yıllardır Sizleri 
Aydınlatıyoruz.
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Bu sayımızda Metsan Lighting firması İhracat Satış Sorumlusu İbrahim Kurtulan 
ile markanın sektöre bakışını değerlendirdik 

In this issue, we evaluated the brand’s perspective on the sector with İbrahim Kurtulan, 
Export Sales Manager of Metsan Lighting.

Turkey’s Lighting Factory
“Türkiye’nin Aydınlatma Fabrikası”

İbrahim Kurtulan, 
Export Sales Manager of 

Metsan Lighting
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Briefly for Metsan Lighting; We can call it 
“Turkey’s Lighting Factory”. Because; First of 
all; “We really love our job.” Maybe this is the 
one and only reason for our success. Because 
we know that; however, when you love a job, 
you work to improve yourself and be more 
successful in that field.
Everyone involved in the Metsan Lighting 
team also enjoys their job and strives to 
improve in their own fields.
“We always look outward.” Innovation 
happens by researching more markets more 
efficiently and in detail.
We carry out our own R&D not only in our 
country but also in foreign markets.
 “We produce solutions, not excuses.” We 
know very well that the work we are trying to 
do is more difficult than expected. Metsan Aydınlatma için kısaca; “Türkiye’nin 

Aydınlatma Fabrikası” diyebiliriz. Çünkü; Herşeyden 

önce; “İşimizi gerçekten severek yapıyoruz.” Belki 

de başarımızın tek ve yegane sebebi de bu. Çünkü 

biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda 

kendinizi daha da geliştirmek ve daha başarılı olmak 

için çalışırsınız. Metsan Aydınlatma ekibine dahil olan 

herkes de işini severek yapıyor ve kendi alanlarında 

gelişebilmek için çaba harcıyor. “Yüzümüzü her 

zaman dışarıya çeviriyoruz.”  Yenilikçilik daha fazla 

pazarı daha verimli ve detaylı araştırarak olur. Kendi 

ARGE’mizi sadece ülkemiz içinde değil dış pazarlarda 

da sürdürüyoruz.  “Bahane değil çözüm üretiyoruz.” 

Yapmaya çalıştığımız işin tahmin edilenin üzerinde 

zor bir iş olduğunu çok iyi biliyoruz.

Türkiye’de  ki Aydınlatma Sektörü sizce nasıl 
ilerliyor ?
Öncelikle aydınlatma nedir, aydınlatma armatürünün 
vazifeleri nelerdir onu bilmek gerekir. Daha güçlü 
ışık için mi yoksa daha ekonomik ışık için mi pazarlık 
yapılıyor. Ülkemizde 2. arz ettiğim cevap daha ağır 
basıyor. Kesinlikle yadırgamıyorumda. 

How do you think the Lighting Industry in Turkey 
is progressing?

First of all, it is necessary to know what is lighting and 
what are the duties of the lighting fixture. Are you 
negotiating for stronger light or more economical 
light? In our country, the second answer I have given 
outweighs. I definitely don’t mind.
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This is how it is and this 
is how it goes. With 
our motto “Innovative 
Lighting Factory”, we 
offer our commercial 
products to everyone 
with our quality. But, as 
one of my dear teachers 
said, sometimes they 
offer the light coming 
out of the illuminated 
market sign to the 
market as lighting.

What are our pros and 
cons by comparing 
Turkey and abroad in 
lighting?
If we compare with 
Dubai separately, if 
we compare with 
England separately, if we 
compare with Uruguay, 
different results will 
emerge. We have a very 
productive position 
geopolitically. This is 
our biggest plus. Our 
biggest disadvantage 
is that we cannot 
train enough Lighting 

Bu böyle olmuş ve 
böyle gidiyor. Biz 
‘’İnovatif aydınlatma 
Fabrikası’’ mottomuz 
ile her kesime ticari 
ürünümüzü kalitemiz 
ile sunmaktayız. Fakat 
değerli bir hocamın 
dediği gibi, bazen 
de ışıklı market 
tabelasindan çıkan ışığı 
aydınlatma diye pazara 
sunuyorlar. 

Bu aydınlatma işi 
fiziki bir mühendislik 
ve kaliteli bir vizyon 

ister. Firmamız bu kalite ve mühendislik bayrağını 
ülkemizde taşıyan öncüler arasındadır ve inşallah 
bu böylede devam edecektir. Bizler iyi aydınlatmayı 
sürdürdüğümüz sürece sektörümüz daha kaliteli ve 
daha verimli hale gelicektir.

European countries were 
added to our export 
locations; Europe’s major 
hotels and shopping plazas 
were illuminated with 
Metsan products.

New 
Investment For 
Technology 
Machines
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Architects and Lighting 
Designers. In this 
regard, our associations 
should establish foreign 
programs through 
state channels and 
universities. The more 
lighting architects and 
designers we bring out, 
the more we can place 
quality Turkish made 
lighting products in 
projects created around 
the world.

What is the point 
where Metsan 
Lighting’s product 
range has reached 
from past to present?
It’s been 38 years since 
Sebaattin Kurtulan’s 
12*50 Halogen spot 
pattern passed to 
Moduline, Reflecto, 
Roma, London family 
groups. We are currently 
serving our partners 
with more than 400 
product models on our 
website.
We have many 
product categories as 
professional interior 
lighting, technical and 
exterior lighting.

1982
Foundation of Metsan

Origins of Metsan relies 
on mould production. It is 
the mould technology and 
knowledge we have that 
enables us today a wide 
range of products and fast 
prototype manufacture.
First rule to exist long years 
in lighting industry is to 
dominate the mould.
We began producing mould 
in a 50m2 workshop in 1982. 
The turning machine that 
we made our first moulds at 
is now resting in the factory.

Sebahattin Kurtulan
(Founder of Metsan Metal)

Aydınlatma da Türkiye ile yurtdışını kıyaslayarak 
artı ve eksilerimiz nelerdir ?
Dubai ile kıyaslarsak ayrı, İngiltere ile kıyaslarsak ayrı, 
Uruguay ile kıyaslarsak ayrı sonuçlar meydana çıkar. 
Bizim jeopolitik olarak çok verimli bir konumumuz 
var. En büyük artımız bu. En büyük eksimizde yeteri 
kadar Aydınlatma Mimarı, Aydınlatma Tasarımcı 
yetiştiremiyoruz. 

Bu konuda derneklerimizin devlet kanalları ile 
üniversiteler üzerinden yurtdışı programları 
oluşturması gerekir. Ne kadar çok aydınlatma mimarı 
ve tasarımcısı çıkartırsak, o kadar çok dünya üzerinde 
oluşan projelerde kaliteli türk malı aydınlatma 
ürünleri yerleştirebiliriz.

Dünden bugüne Metsan Aydınlatmanın ürün 
çeşitliliğinin geldiği nokta nedir?
Sebaattin Kurtulan’ın yaptığı 12*50 Halojen spot 
kalıbından, Moduline , Reflecto , Roma , London 
aile gruplarına geçeli tam 38 sene oldu. Şu anda 
web sitemiz üzerinden 400’ü aşkın ürün modeli ile 
partnerlerimize hizmet vermekteyiz. 

Profesyonel iç aydınlatma,  teknik ve dış aydınlatma 
olarak bir çok ürün kategorimiz bulunmaktadır. 
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POLIGHT Attended Atech 2021 Fair

POLIGHT 
ATECH 2021 FUARINDA 

YER ALDI

POLIGHT , 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak 
Konut sponsorluklarında 4. A-tech (Akıllı 
Bina Teknolojileri & Elektrik Sistemleri) 
fuarında yoğun ilgi gördü…

POLIGHT is at the Istanbul Expo Center on 18-21 November, at the T.C. Ministry of Commerce, T.C. 
Sponsored by the Ministry of Environment and Urbanization, TOKİ and Emlak Konut, it attracted great 
attention at the 4th A-tech (Intelligent Building Technologies & Electrical Systems) fair…

1991 yılında ÖZLEM AYDINLATMA şirketi ADNAN POLAT 
tarafından kuruldu. Polight ailesi olarak uzmanlık alanı dış 
mekan aydınlatma ürünleri ve şehir mobilyaları imalatıdır. 
Üretim çerçevesinde led aydınlatma armatürleri, 
aydınlatma direkleri, set üstü ve bollard aydınlatmalar, 
oturma grupları, çöp kutuları, çeşmeler, duraklar, 
yönlendirme tabelaları ve reklam panoları, kameriyeler, 
korkuluklar, bahçe kapıları ve benzeri şehir mobilyaları 
bulunmaktadır.

İmalatların yanı sıra, tasarımcıları ve mühendisleri, 
dizayn ve projelendirme çalışmaları yapmaktadır. Dijital 
görselleştirme, animasyon, ürün yerleştirme, üç boyutlu 
modelleme, teknik detay ve veri dosyaları, imalat projeleri, 
ışık, statik ve rüzgar yükü hesapları teknik ekiplerince 
hazırlanmaktadır.

As polight family, we specialize in manufacturing of outdoor 
lighting products and street furniture. In our production 
range, there are led lighting fixtures, lighting poles, and bollard 
lighting, seating benches, trash bins, fountains, bus stops, 
signposts and billboards, decorative railings, garden gates and 
custom products.

Our designers and engineers are working on design and 
project. Digital visualization, animation, on-project product 
illustration, 3D modeling, technical detail and data sheets, 
manufacturing projects, lux calculations, statical and wind 
load safety calculations are prepared by our technical team.
We provide survey and consultancy services at every point 
of the world under the leadership of our architects and 
engineers.
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KORG LIGHTING LET’S KNOW THE COMPANY
KORG AYDINLATMA Firmamızı Tanıyalım

1978 yılında “Federsan” adıyla Sakarya’da 
kurulan firma daha sonraki yıllarda KORG 
Aydınlatma markası ile İç Mekan Aydınlatma, 
Dış Mekan Aydınlatma, Endüstriyel  
Aydınlatma Armatürlerinin yanı sıra, 
Ampül ve Komponentlerden oluşan geniş  
ürün yelpazesi ile müşterilerine hizmet 
vermektedir.

The company, which was established in Sakarya in 1978 under the name of “Federsan”, has been 
serving its customers with a wide product range of Indoor Lighting Fixtures, Outdoor Lighting Fixtures, 
Industrial Luminaires, Lamps and Components under the KORG Lighting 

Firma Endüstriyel ( Fabrika,Depo ve yüksek alanlara 
sahip işletmeler ) alana  hitap eden YTA ( Yüksek 
tavan aydınlatması ) ürünleriyle alan aydınlatmasında 
sadece ürün üretmekte kalmayan KORG , endüstriyel 
tasarım yoluyla mimari elementleri aydınlatmayla 
bütünleştirmektedir.

Işığın kalitesinin mekanlara değer kattığının verdiği 
farkındalıkla çeşitli uzmanlık dallarında ki profesyonellerle 
çalışarak, doğru ve verimli ışığın farklı mimari mekanlara 
kattığı değeri önemsemektedir.
Firma yaptığı işlerde daha başarılı ve iyi sonuçlar 
ortaya koyabilmek adına mimar, mühendis ve elektrik 
müteatihleriyle çalışmakta ve yenilikçi çözümlerle 

uygulama adına 
müşterilerine uygun 
alternatifler sunmaktadır.

Korg Aydınlatma İç Mekan 
Aydınlatma Armatürleri, 
Dış Mekan Aydınlatma 
Armatürleri, Endüstriyel 
Armatürler, Lamba ve 
Komponentlerden oluşan 
tüm ürün yelpazesini 
müşterilerinin beğenisine 
sunmaktadır.

Our company KORG not only produces products in area 
lighting with its Industrial (Factory, Warehouse and enterprises 
with high areas) but also High ceiling lighting, which integrates 
architectural elements with lighting through industrial design.
 
With the awareness that the quality of light adds value to the 
spaces, by working with professionals in various specialties, it 
cares about the value that correct and efficient light adds to 
different architectural spaces.
 
Our company works with architects, engineers and electrical 
contractors in order to produce more successful and good 
results in the future, and can offer its customers affordable 
prices for application with innovative solutions.
Korg Lighting offers its entire product range consisting of 
Indoor Lighting Fixtures, Outdoor Lighting Fixtures, Industrial 
Luminaires, Lamps and Components to customers.



Orhangazi Cd. Maltepe Mh. No: 68/A Adapazarı/SAKARYA

+90 264 666 23 00
info@korg.com.tr
www.korg.com.tr

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMADA
AKILCI ÇÖZÜMLER
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Avonni Lighting Has Updated Its Decorative 
Lighting Projects Catalogue.

Modern hayatı güzelleştirmek, yaşam 
standartlarını yükseltmek için mekana 
mutluluk katan ev avizeleri imalatı ile 
aydınlatma yolculuğuna 40 yıl önce 
başladı. 

2010 Yılında kurduğu proje departmanı ile 
otel, restoran, balo salonu, düğün salonu ve 
kutsal mekanların büyük avize ihtiyaçlarına 
özel çözümler geliştirmektedir.

AVONNI AYDINLATMA, 
DEKORATIF  AYDINLATMA 
PROJELERI KATALOĞUNU 

GÜNCELLEDI.

In order to beautify the modern life and increase your living standards, Avonni began 
its lighting journey by manufacturing home chandeliers. With its project department, 
which was founded in 2010, Avonni develops special solutions to the large chandelier 
requirements of hotels, restaurants, ballrooms, wedding saloons, and sacred spaces.

Avonni Aydınlatma tasarladığı ürünlere müşterilerinin 
daha kolay ulaşabilmesi için özel bir ürün proje kataloğu 
hazırladı. Kataloğu incelediğimizde, aşina olduğumuz 
ürün ve hizmet kataloglarından çok farklı bir formatla 
karşılaşıyoruz.
Katalog, dekoratif aydınlatma projesi yapmak isteyenlere, 
proje öncesinde bilmesi gereken tüm süreçleri bir kitap 
tadında sunuyor. Tüm anlatımlar özet olarak hazırlanmış, 
kolayca anlaşılabiliyor ve sıkılmadan okunabiliyor.
 
Kitap aşağıdaki konu başlıklarını içeriyor.
•Otel lobilerinde dekoratif aydınlatmalar
•Otel odalarında dekoratif aydınlatmalar
•Cafe ve Restoran aydınlatmaları nasıl olmalı?

Avonni Lighting has prepared a special product 
project catalog so that its customers can access the 
products it produces more easily.
When we examine the catalogue, we encounter a 
very different format from the product and service 
catalogues we are familiar with.

The catalog presents all the processes that need to 
be known before the project, in the taste of a book, 
to those who want to make a decorative lighting 
project.

All narrations are summarized, easy to understand 
and read without getting bored.
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•Kutsal mekanları aydınlatırken bilmeniz gerekenler
•Düğün salonu ve balo salonlarında nelere dikkat 
edilmeli?
•Konut ve Villa projelerinde aydınlatma nasıl olmalı?
•Taşınabilir, kablosuz aydınlatmalar neler sunuyor?
 
Yukarıda sıralanan tüm konu başlıkları, şirketin yapmış 
olduğu proje referansları ile birlikte sunuluyor.
Bu dikkat çekici çalışma sadece Türkçe dilinde 
hazırlanmamış, kataloğun hem Türkçe hem de İngilizce 
versiyonu firma web sitesinden indirilebiliyor.

The book includes the 
following topics.
• Decorative lightings in 
hotel lobbies
• Decorative lightings in 
hotel rooms
• How should cafe and 
restaurant lighting be?
• What you need to know 
when illuminating holy 
places
•What should be 
considered in the 
wedding hall and 
ballrooms?
• How should the lighting 
be in residential and villa 
projects?
•What do portable, 
wireless lightings offer?
All the topics listed above 
are presented together with the project references 
made by the company.

This remarkable work was not only prepared in 
Turkish, but both Turkish and English versions of 
the catalog can be downloaded from the company 
website.
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Panasonic LED Projektör ile her yer aydınlık 
EVERYWHERE IS BRIGHT WITH PANASONIC LED PROJECTOR

Offering “solutions for life” and continuing to develop its products with the excitement of the 
first day, Panasonic is expanding its lighting group professional segment product range with 
projectors. While Panasonic LED Projector offers IP65 protection in industrial areas, parking lots, 
and all outdoors, it brings durable and high-quality lighting to the consumer.

Panasonic Life Solutions Turkey, which has extensive 
experience in the research and development of lighting 
solutions that add value to life, prioritizes the comfort of 
the consumer while illuminating living spaces. With its 
understanding of sustainable light quality, Panasonic 
LED Projector offers lighting with high lumen output 
levels and superior efficiency. In addition to the classical 
projector lighting of buildings, it can be used for gardens, 
building facades, landscape lighting, goods reception 
areas in factories, warehouses, and warehouses. It can also 
be preferred for general area lighting in open parking lots 
and areas such as construction sites.

Providing instant light and ideal for outdoors
Compared to traditional projectors, the Panasonic LED 
Projector can provide instant light without the need for 
warm-up or cool-down times to start up. Thanks to its safety 
glass and solid aluminum body, it is offered to consumers 
with 3000 K, 4500 K, 6500 K color temperatures and power 
options in the range of 10-200 Watts for outdoor use.

Hayata değer katan aydınlatma çözümlerinin araştırma 
ve geliştirilmesinde engin deneyime sahip Panasonic Life 
Solutions Türkiye, yaşam alanlarını aydınlatırken tüketicinin 
rahatlığını da ön plana alıyor.  Sürdürülebilir ışık kalitesi 
anlayışı ile Panasonic LED Projektör, yüksek lümen çıkış se-
viyelerine ve üstün verimliliğe sahip bir aydınlatma sunuyor.  
Binaların klasik projektör aydınlatmasının yanı sıra bahçel-
er, bina cepheleri, peyzaj aydınlatmaları, fabrika, depo ve 
antrepolardaki mal kabul alanları için kullanılabiliyor. Ayrıca, 
açık otoparklardaki genel alan aydınlatmaları ile şantiyeler 
gibi alanlar için de tercih edilebiliyor. 

Panasonic Life Solutions Türkiye, EMEA ve CIS Bölgesi 
Pazarlama Genel Müdürü Erhan Güngör, “Panasonic olarak 
100 yılı aşkın bir süredir yaşam için ürettiğimiz tüm çözüm-
lerimizi yüksek teknoloji, üstün performans, kalite, güvenlik 
ve tasarım değerlerinden ödün vermeden geliştiriyoruz. 
Bu yaklaşımla ve sürdürülebilir ışık kalitesi anlayışıyla 
tasarladığımız yeni ürünümüz Panasonic LED Projektör’ü 
tüketicimizle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu 
ürün, 10 Watt’tan 200 Watt’a kadar geniş seçenek yelpazesi 
sunuyor ve ince tasarımıyla da dikkat çekiyor.  Endüstriyel 
alanlardan otoparklara kadar birçok dış mekânda kullanılan 
Panasonic projektörler IP65 korumasının yanı sıra dayanıklı, 
yüksek kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor” dedi.

Anlık ışık sağlama ve dış mekanlar için en ideali 
Geleneksel projektörlerle karşılaştırıldığında Panasonic 
LED Projektör çalışmaya başlamak için gerekli ısınma 
veya soğuma sürelerine ihtiyaç duymadan anlık ışık 
sağlayabiliyor. Güvenlik camı ve sağlam alüminyum 
gövdesi sayesinde de dış mekân kullanımı için 3000 K, 
4500 K, 6500 K renk sıcaklığı ve 10-200 Watt aralığında güç 
seçenekleriyle tüketiciyle buluşturuluyor. 
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Light + Building fuarının yeni tarihi sonbaharda
New date: Light + Building Autumn Edition 2022

As the pandemic situation continues to develop very dynamically, Messe Frankfurt is postponing 
the world’s leading trade fair for light and building technology to autumn 2022. Last December, 
intensive discussions with customers and cooperation partners had already led to the examination 
of alternatives to the original date in March. Now the new date hasbeen set: Light + Building 
Autumn Edition will be held in Frankfurt am Main from 2 to 6 October 2022.

“We took the concerns of our partners very seriously and of 
course also weighed up the entrepreneurial opportunities 
and risks. As already announced in December, all options
for a new date were under review. Fortunately, we managed 
to find an attractive autumn date and make it possible 
through internal rescheduling for Light + Building. This 
means that the prospect of a strong, international sector 
launch in Frankfurt in 2022 remains”, explains Wolfgang 
Marzin, President and Chief Executive Officer (CEO) of 
Messe Frankfurt. Last December, the high incidence in 
Germany followed by the international appearance of the 
Omicron variant and the associated travel restrictions had 
already led to uncertainty in the lighting, building and 
safety technology sector.

Pandemi durumu çok dinamik bir şekilde devam ederken 
gelişen bu durum karşısında Messe Frankfurt, dünyanın 
önde gelen Light + Building fuarını 2022 sonbaharına ka-
dar erteleme kararı aldı. Geçen Aralık ayında müşteriler ve 
işbirliği ortakları ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda 
Mart ayında orijinal tarihe alternatiflerin incelenmesi konu-
sunda karar verildi. Bu görüşmeler neticesinde yeni tarih 2 
- 6 Ekim 2022 olarak ayarlandı.

Messe Başkanı ve CEO’su (CEO) Wolfgang Marzin yaptığı 
açıklamada ortaklarımızın endişelerini elbette çok ciddiye 
alarak fırsatları ve riskleri değerlendirdik. Aralık ayında 
daha önce açıklandığı gibi, tüm seçenekler yeni bir tarih 
için incelemeye alındı. Neyse ki çekici bir sonbahar bulmayı 
başardık.
Yeni Tarih Light + Building için planlama yolunu müm-
kün kıldı. Bunun anlamı 2022’de Frankfurt’ta güçlü bir 
uluslararası sektör lansman beklentisinin devam ettiğini 
söyleyebilirim. Frankfurt  geçen Aralık ayında, Almanya’daki 
yüksek Omicron varyantının görünümü ve ilgili seyahat 
kısıtlamaları sebebiyle fuarı belirsizliğe itmişti. Buda Light + 
Building için büyük risk oluşturmaktaydı.Dedi
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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.
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Detay Lighting 
Attracted Great Attention at The Win Eurasia 2021 Fair

DETAY AYDINLATMA 
WIN EURASIA 2021 FUARINDA 

YOĞUN İLGI GÖRDÜ

Determining its motto as “Industrial Transformation”, 
the fair took place in the digital environment for the first 
time this year alongside the traditional physical fair, thus 
transforming the field of fair organization as well. 

Detay Lighting, which took place in the WIN EURASIA 
fair, which hosted more than 25 thousand visitors from 70 
different countries, became the focus of attention of the 
visitors.

Established in 1993 in Istanbul, Detay Lighting operates in 
the production, sales and export of LED lighting fixtures. It 
carries out successful lighting projects at home and abroad. 
Detay Lighting continues its journey of lighting with the 
vision of being a reliable, reformist, consistent company in 
the lighting sector by increasing its brand value day by day.

Detay Lighting brought together the products of Road 
Lighting, Projector, Facade Lighting, Industrial Lighting, 
Canopy (Gasoline Tank) Lighting, Indoor Lighting, Modern 
City Lighting and Walkway Lighting at WIN EURASIA fair.

Detay Lighting took its place at the Win Eurasia 2021 fair, which was held at Tüyap Congress and Fair Center 
between 10-13 November.

Detay Aydınlatma 10-13 Kasım tarihleri arasında 
Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Win 
Eurasia 2021 fuarında yerini aldı.

Mottosunu “Endüstriyel Dönüşüm” olarak belirleyen 
fuar, bu yıl ilk kez geleneksel fiziki fuarın yanı sıra, diji-
tal ortamda da gerçekleşerek, fuarcılık alanında da bir 
dönüşüme imza attı. 70 farklı ülkeden 25 binin üzerinde 
ziyaretçi ağırlayan WIN EURASIA fuarında yer alan Detay 
Aydınlatma ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
1993 yılında İstanbul’da kurulan Detay Aydınlatma, 
aydınlatma armatür üretimi, satışı ve ihracatı konusunda 
faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında başarılı 
aydınlatma projelerine imza atmaktadır. Detay Aydınlatma, 
marka değerini her geçen gün artırarak aydınlatma sek-
töründe pazarın en başarılı firmalarından biri olma vizyonu 
ile aydınlatma yolculuğuna devam etmektedir.
Detay Aydınlatma WIN EURASIA fuarında Yol 
Aydınlatma, Projektör, Cephe Aydınlatma,Endüstriyel 
Aydınlatma,Kanopi (Benzinlik) Aydınlatma, İç Mekan 
Aydınlatma, Modern Şehir Aydınlatma ve Yürüyüş Yolu 
Aydınlatma ürünlerini ziyaretçiler ile buluşturdu.
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Masdar City Central Park Lighting Project

MASDAR CITY CENTRAL 
PARK AYDINLATMA 

PROJESİ

As Light34 Lighting, we constantly think and work so 
that lighting is a part of life that appeals to the soul and 
nature, away from only a technical detail, and makes life 
easier for people. Our designs are shaped by the principles 
and discipline of our company in line with the wishes and 
demands of our customers, as in this project.

In addition to being a hub of transnational trade and 
finance facilities, Dubai is one of the most popular and 
attractive tourist destinations in the world. With its 
developed cities namely Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah, 
the UAE has become one of the most developed countries 
in the region. The new face of the United Arab Emirates 
is unveiled by architectural and modern renovations. This 
modern progress contibutes to local tradition with a new 
and uplifting reason to boost living standards.
In recent years, Dubai has become home to many intriguing 
projects of the world and works created with different and 
pioneering architectural perspectives. City also shows its 
differency from other destinations with touristic areas, such 
as, beaches and such as big projects like Palm Jumeirah 
and Dubai Creek. The new vision of the UAE played a key 
role in outlining a magnificent development and still 
progressing to create marvelous life standards for local 
multinational habitats.

With our new outdoor lighting element model, we strive 
to add value to Dubai’s vibrant and original vision. We 
concentrated on light color, anti-glare, and lighting 
specifics, and planned lighting accordingly, to create an 
architectural idea in harmony with the building around the 
building with contemporary contours. Under the provisions 
of the Light34 Green Policy, which we maintain for 
environmentally sustainable and effective use of lighting, a 
development process has been planned.

Our lighting project’s main role was uplifting and 

In addition to being a hub of transnational trade and finance facilities, Dubai is one of the most popular and 
attractive tourist destinations in the world. With its developed cities namely Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah, 
the UAE has become one of the most developed countries in the region. The new face of the United Arab 
Emirates is unveiled by architectural and modern renovations. This modern progress contibutes to local 
tradition with a new and uplifting reason to boost living standards. 

Uluslararası ticaret ve finans  tesislerinin  merkezi 
olmasının yanı sıra Dubai, dünyanın en popüler ve 
çekici turistik yerlerinden biridir. Dubai, Abu Dabi 
ve Sharjah gibi gelişmiş şehirleri ile BAE, bölgedeki 
en gelişmiş ülkelerden biri haline geldi. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin yeni yüzü, mimari ve modern tadilat-
larla gün yüzüne çıkıyor. Bu modern ilerleme, yaşam 
standartlarını yükseltmek için yeni ve canlandırıcı bir 
nedenle yerel geleneğe katkıda bulunuyor.
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enhancing the overall appearance of the applied area. 
We took consideration of the architectural concept as a 
starting point for the project and strive to achieve reflect 
the glory of the amazing landscape. Unique Anatolian 
Lighting Pole and Anatolian Bollard Light were designed 
and implemented to use for outdoor lighting area. One 
again design on inspirations from nature, the form, and 
architectural concept reflections are used for shaping the 
true product for the right area.

While creating well-lit areas, not ignoring aesthetic 
concerns, reflecting the rich cultural and ethnic 
characteristics of nations in international projects such as in 
the Dubai Environmental Lighting project, creating useful 
and reliable areas for residents of the illuminated area are 
just some of the details we take responsibility. As Light34 
Lighting, we constantly think and work so that lighting is a 
part of life that appeals to the soul and nature, away from 
only a technical detail, and makes life easier for people. 
Our designs are shaped by the principles and discipline of 
our company in line with the wishes and demands of our 
customers, as in this project.
Bollard lightings took place according to the modern 
architectural concept with an unsymmetrical layout 
around the building and were used in lighting walkways 
and transition areas in environmental lighting. The lighting 
of the roads leading to the areas where people will spend 
time to take a break and relax and the continuation of the 
aesthetic line was provided with Anatolian bollard outdoor 
lighting elements.

Light34 Aydınlatma olarak, aydınlatmanın sa-
dece teknik bir detaydan uzak, hayatın ruha ve 
doğaya hitap eden, insanların hayatını kolaylaştıran 
bir parçası olması için sürekli düşünüyor ve 
çalışıyoruz. Tasarımlarımız bu projede olduğu gibi 
müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda 
firmamızın ilke ve disiplini ile şekillenmektedir.

Dubai, son yıllarda dünyanın birçok ilgi çekici 
projesine ve farklı ve öncü mimari bakış açılarıyla 
oluşturulan eserlere ev sahipliği yapıyor. City, plajlar 
gibi turistik alanlar ve Palm Jumeirah ve Dubai Creek 
gibi büyük projelerle de diğer destinasyonlardan 
farklılığını gösteriyor. 

BAE’nin yeni vizyonu, muhteşem bir gelişmenin ana 
hatlarını çizmede ve yerel çok uluslu habitatlar için 
muhteşem yaşam standartları yaratmaya devam et-
mede önemli bir rol oynadı.

Yeni dış mekan aydınlatma elemanı modelim-
iz ile Dubai’nin canlı ve özgün vizyonuna değer 
katmak için çalışıyoruz. Işık rengi, kamaşma ön-
leyici ve aydınlatma özelliklerine odaklandık ve 
aydınlatmayı buna göre planlayarak çağdaş kontur-
larla bina çevresinde bina ile uyumlu bir mimari fikir 
oluşturduk. 

Aydınlatmanın çevresel açıdan sürdürülebilir ve 
etkin kullanımı için sürdürdüğümüz Light34 Yeşil 
Politikası hükümleri kapsamında bir geliştirme süre-
ci planlanmıştır.

Aydınlatma projemizin ana rolü, uygulanan alanın 
genel görünümünü canlandırmak ve iyileştirmekti. 
Mimari konsepti proje için bir başlangıç   noktası 
olarak ele aldık ve muhteşem manzaranın ihtişamını 
yansıtmak için çalışıyoruz.

Eşsiz Anadolu Aydınlatma Direği ve Anadolu Bol-
lard Işığı dış mekan aydınlatma alanında kullanılmak 
üzere tasarlanmış ve uygulanmıştır. Yine doğadan 
ilham alınarak tasarlanan tasarım, form ve mima-
ri konsept yansımaları doğru alana doğru gerçek 
ürünü şekillendirmek için kullanılıyor.
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Flamingo Paradise Sahil Oteli
İç ve Dış Mekan için Tasarlanmış Aydınlatma

The lighting project expertly enhanced 
the hotel’s architecture, highlighting the 
details and distinctive traits of both the 
rooms and the exterior. 

Lighting designed for 
indoor and outdoor 

settings

Aydınlatma çalışması, IFI Group tarafından Linea Light Group ile işbirliği içinde çok sayıda 
iç ve dış aydınlatma armatürünün kurulumuyla projeye ek bir avantaj sağladı.

Starting with the indoor lighting, solutions were used in 
the rooms featuring, for example, Cob_40, a compact, 
but highly efficient downlight, set in the ceiling to create 
diffused, uniform lighting. This was combined with 
the LED strip light, Rubber 2D Mini, which was used to 
highlight the curve of the semi-circular headboard thanks 
to its flexible, slimline installation, measuring just 6 mm, 
which allows the design of a high-performance custom 
project using a concentrated, ultra-thin light circuit. Lastly, 
the LED strip light, Ribbon, with aluminium profiles, was 
used above the sea-facing windows. 

Mimari Proje: Constanti Architects - Ena Pros Ekato
Aydınlatma konsepti: IFI Group
Fotoğraf: PanVrahimis (the360production.com)
Ürünler: Loro_R, Woofer, Rollip, Cob40_R and 
Cob44_R, Rubber_3D, Ribbon, Rubber 2D Mini, 
Anton_R, Picrol, Tour_PD, and Tour_PI, Clivo, Shaker, 
Mini Parker, Poe_Plus, Baton
Yıl: 2021

İç mekan aydınlatmasından başlayarak, odalarda, 
örneğin dağınık, tek tip bir aydınlatma oluşturmak 
için tavana yerleştirilmiş, kompakt ancak oldukça 
verimli bir downlight olan Cob_40’a sahip çözümler 
kullanıldı. 
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The same light was also used to illuminate the mirror 
and television. On the exterior of the rooms, the discrete, 
recessed spotlight, Picrol, was chosen for its ease-of-
installation, making it suitable for any setting.

In the dining hall, the Loro_R recessed downlights were 
installed, while the Woofer downlights were chosen to 
illuminate the counter. The LED strip light, Rubber, was 
used to highlight the curved false ceilings with a wave of 
light over the service area. Lastly, Baton pendant lights 
and Rollip linear elements were laid out in a square and 
installed over the service desks in the dining hall. For glare-
free spot illumination.

Great care was taken over the lobby area, with a meticulous, 
contemporary design featuring natural materials such as 
wood, showcased by the skilful use of lighting. This area 
features pairs of Loro downlights, plus Anton downlights 
to create a sort of “constellation of lights”. The reception 
is lit by Poe_Plus dome-shaped pendant lights with 
minimal, elegant lines which illuminate the area below 
with diffused, clear light. Lastly, in the bar area, an elegant 

Bu, yüksek performanslı 
özel bir projenin 
tasarımına olanak 
tanıyan, esnek, ince 
kurulumu sayesinde yarı 
dairesel yatak başlığının 
eğrisini vurgulamak 
için kullanılan LED şerit 
ışığı Rubber 2D Mini ile 
birleştirildi. konsantre, 
ultra ince bir ışık devresi 
kullanarak. 

Son olarak, denize bakan pencerelerin üzerinde 
alüminyum profilli LED şerit ışık Şerit kullanıldı. 
Aynı ışık aynayı ve televizyonu aydınlatmak için de 
kullanıldı. 

Odaların dış kısmında, ayrık, gömme spot Picrol, 
kurulum kolaylığı nedeniyle seçildi ve her türlü 
ortama uygun hale getirildi.

Yemekhanede Loro_R gömme downlight’lar 
kurulurken, tezgahı aydınlatmak için Woofer 
downlight’lar tercih edildi.
 LED şerit ışık, Kauçuk, servis alanı üzerinde bir ışık 
dalgasıyla kavisli asma tavanları vurgulamak için 
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kullanıldı. Son olarak 
Baton sarkıt lambalar ve 
Rollip lineer elemanlar 
kare şeklinde dizilerek 
yemekhanedeki servis 
masalarının üzerine 
yerleştirildi. 
Aydınlatma projesinde 
Linea Light Group 
ürünlerinin dış 
mekanlarda da 
kullanımı yer aldı ve tüm 
binanın zarif ve zarif bir 
şekilde vurgulanması 
hedeflendi. Mimariyi 
hem dikey hem de 
yatay olarak sergilemek 
için, örneğin, girişteki 
destek sütunlarında 
da kullanılan LED şerit 
ışığı Rubber 3D seçildi. 
Loro_R yukarıdan 
aydınlatmalar, alana 
ek bir zarafet katmak 
için asma tavana 
yerleştirildi. Son olarak, 
girişte basamakların 
her iki yanında 

bulunan yeşil alanları 
aydınlatmak için spot 
aydınlatmaya olanak 
tanıyan ayarlanabilir 
optiklere sahip çok yönlü 
ve teknolojik Shaker 
projektörler yerleştirildi.

and modern combination 
of Tour pendant lights, in 
the PD and PI versions, 
is featured alongside the 
Loro downlights. The Poe 
pendant lights, installed 
above the bar counter, 
together with the Anton 
downlights, add the 
final touch, creating a 
spectacular starlight effect 
once again.

The lighting project also 
included the use of Linea 
Light Group products 
outside as well, aimed at 
discretely and elegantly 
highlighting the entire 
building. To showcase 
the architecture, both 
vertically and horizontally, 
for example, the LED 
strip light, Rubber 3D, 
was chosen, which was 
also used on the support 
columns at the entrance. 

The Loro_R downlights 
were recessed here in the 
false ceiling to inject an 
added touch of elegance 
into the area. Lastly, the 
versatile and technological 
Shaker projectors, with 
adjustable optics to allow 
spot illumination, were 
installed to illuminate the 
green spaces on either side 
of the steps at the entrance.
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HER ŞEY ANINDA GELSIN!
Everything comes instantly

www.marketdijital.com

2009 yılında online alışveriş pazarına artı 
değer katmak ve internet kullanıcılarının
her sektördeki ihtiyaçlarını en geniş 
ürün yelpazesi ve en iyi hizmet kalitesiyle 
karşılamak için Dijital Elektronik tarafından 
kuruldu

Adding added value to the online shopping 
market in 2009 and It was established by 
Digital Electronics to meet the needs of 
every sector with its wide product range 
and good service quality.

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hiç durmadan yol aldık. 
1500 m2’lik modern tesislerimizde çalışan 20’ye yakın genç ruhlu 
profesyonelle kısa sürede 10 bin  kayıtlı üye ve aylık 30 bin  toplam, 
500 bin tekil ziyaretçi sayısına ulaştık.

2000 Yılında Elektronik komponent satış ve ithalat üzerine kurulan 
Dijital Elektronik, 2009 yılında POWERLUX markası ile LED ürünleri 
üretimi ve LED Aydınlatma Ürünleri ithalatında sektöründe öncü 
firması haline geldi. Bu ürünlerin ülkemizde montaj ve üretimini 
de gerçekleştirmektedir. Karaköy’de 1 Ana üretim tesisi ve 2 farklı 
perakende satış mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. 
Yurtdışından bir çok markanın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır 

Sektördeki Yenilikleri ve teknolojileri takip eden DİJİTAL 
ELEKTRONİK, bu yönde yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir. 
Yurtiçinde gerçekleşen birçok fuarda kendi standı ile müşterilerine 
son teknoloji ürünlerini sunmaktadır. Birçok aydınlatma ürününü 
kendi üretim tesisinde üreterek yurtdışı pazarlarda da söz sahibi 
olmaktadır.

We have worked tirelessly to make this dream come true. 1500 m2 

modern 10 thousand in a short time with nearly 20 young spirited 
professionals working in our facilities.
We have reached the number of registered members and 30 
thousand total and 500 thousand unique visitors per month.

Digital Electronics, which was established in 2000 on the sales and 
import of electronic components, became the leading company in 
the sector in the production of LED products and import of LED 
Lighting Products under the brand POWERLUX in 2009. It also 
carries out the assembly and production of these products in our 
country. It serves its customers with 1 main production facility and 
2 different retail stores in Karaköy. It is the Turkey representative of 
many brands from abroad.

DIGITAL ELEKTRONİK, which follows the innovations and 
technologies in the sector, continues its investments in this direction 
without interruption. It offers its customers the latest technology 
products with its own stand in many domestic fairs. It also has a say 
in foreign markets by producing many lighting products in its own 
production facility.
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We had a nice interview with A.KADİR YILDIZ, 
Chairman of ACK LIGHTING.
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Firmanızın kuruluş süreci ve yapılanmanızdan 
bahsedebilir misiniz?
ACK markası olarak bayilik ağımıza kalite prensiplerimiz 
doğrultusunda yurtdışında ürettirdiğimiz ürünlerle hizmet 
verdik. Bu aşamada sadece ürün geliştirme, yenilikçi 
ürün bulma ve etkin bir teknik servis hizmetiyle satış 
ağına hizmet veren firmamız, koşulların olgunlaşması ve 
pazardan gelen talepler doğrultusunda “artık üretimde yer 
almalıyız” diye düşünerek bugün bir üretim ve lojistik üssü 
olarak hizmet veren binasında faaliyetlerini sürdürmeye 
başladı. Bu merkezde elektronik çip ve komponent dizgi 
makinalarından oluşan bir dizgi hattı, 3 adet otomatik 
ampul üretim hattı, metal işleme hattı, Kalıphane ve 
döküm hattı, montaj hattı, boyahane, ölçüm laboratuvarı 
ve arge departmanıyla entegre olarak üretim yapılabiliyor. 

We Offer Perfect Solutions in Lighting
AYDINLATMADA MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Can you tell us about the establishment process and 
structuring of your company?
As the ACK brand, we have served our dealership network 
with the products we have produced abroad in line with 
our quality principles. At this stage, our company, which 
only serves its sales network with product development, 
innovative product discovery, and effective technical service, 
started its activities in its building, which today serves as 
a production and logistics base, thinking that “we must 
take part in production now” in line with the maturation 
of the conditions and the demands from the market. In 
this center, production can be carried out in integration 
with a typesetting line consisting of electronic chip and 
component typesetting machines, 3 automatic light bulb 
production lines, metal processing line, molding and casting 
line, assembly line, paint shop, measurement laboratory, 
and R&D department. In this building with a closed area of 
18,000 m2 in Silivri Selimpaşa Industrial Zone, we also have 
a logistics center and warehouse that serves all our dealers. 

The most basic principle of our institution is to make the 
users of our products feel the ACK guarantee. We think 
that this is the most basic understanding that brought us 
to these days. ACK guarantee means quality products, as 
well as providing the highest quality service and technical 
service to all our customers, creating a quality working 
environment for our employees and, in short, striving to 
make all our stakeholders happy. Since these efforts will not 
make sense unless they are supported by an advanced ERP 
and MRP system, our company is also making a continuous 
breakthrough in digital - managerial structuring. I can 

A.KADİR YILDIZ, Chairman of ACK LIGHTING.

ACK Lighting has gained experience in the sector with its 25 years of experience, on the application 
and production side. professionalized and from the first day it was established, it has been 
operating by specializing only in the field of lighting.It is a company that has shown it. We calculate 
the fine details in lighting and offer perfect solutions. Interior lighting fixtures, outdoor lighting 
fixtures, industrial lighting fixtures, LED-live, and conventionally we make domestic production 
with hundreds of product options.

ACK Aydınlatma, sektörde 25 yıllık birikimiyle 
tecrübe edinmiş, uygulama ve üretim 
tarafında profesyonelleşmiş ve kurulduğu ilk 
günden itibaren sadece aydınlatma alanında 
uzmanlaşarak faaliyet göstermiş bir firmadır. 
Aydınlatmada ince detayları hesaplayıp 
mükemmel çözümler sunuyoruz. İç mekân 
aydınlatma armatürleri, dış mekân aydınlatma 
armatürleri, endüstriyel aydınlatma armatürleri, 
LED’li ve konvansiyonel olarak yaklaşık yüzlerce 
ürün gamımızla yerli üretim yapmaktayız diye 
sözlerine başlayan ACK AYDINLATMA Yönetim 
Kurulu Başkanı A.KADİR YILDIZ ile güzel bir 
söyleşi gerçekleştirdik.
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say that we have a structure in which a fully digital and 
administratively controlled production – accounting/finance 
- sales network - marketing - logistics - strategic planning 
wheel operates regularly.

As ACK Lighting, what kind of investments have you 
made since your establishment?
We have always made our first and biggest investment in 
our human resources. All of our subsequent investments are 
investments that have emerged with our human resources. 
We have made a very comprehensive ERP and MRP 
investment to have easy access to the reports that provide 
the most important inputs in our effective measurement, 
management, and strategic decision-making processes. To 
organize our overseas purchases, we opened a representative 
office abroad. You can see our production base and all 
equipment and production lines in this base, logistics service 
investments, R&D investments, investments made for P&D, 
training investments, sales network investments made 
to maximize our communication with our dealers as our 
important investments.

Silivri Selimpaşa Sanayi Bölgesi’nde 18,000 m2 kapalı 
alana sahip bu binamızda tüm bayilerimize hizmet sunan 
bir lojistik merkezi ve antrepomuz da bulunmaktadır. 
Kurumumuzun en temel ilkesi ürünlerimizi kullananlara 
ACK garantisini hissettirmektir. Bizi bu günlere getiren 
en temel anlayışımızın bu olduğunu düşünüyoruz. ACK 
garantisi demek kaliteli ürünler demek olduğu kadar, 
tüm müşterilerimize en kaliteli hizmeti ve teknik servisi 
sunmak, çalışanlarımıza kaliteli bir çalışma ortamı 
oluşturmak ve kısacası tüm paydaşlarımızın mutlu olması 
için çabalamaktır. Bu çabalar gelişkin bir ERP ve MRP 
sistemiyle desteklenmeden bir anlam ifade etmeyeceği 
için, şirketimiz dijital – yönetsel yapılanma konusunda 
da sürekli bir atılım içinde bulunuyor. Tamamen dijital 
ve yönetsel olarak kontrol edilen bir üretim – muhasebe/
finans – satış ağı – pazarlama – lojistik -stratejik planlama 
çarkının düzenli işlediği bir yapılanmamız olduğunu 
söyleyebilirim.

ACK Lighting olarak kuruluşunuzdan bugüne ne gibi 
yatırımlara imza attınız.
İlk ve en büyük yatırımımızı her zaman insan kaynağımıza 
yaptık. Sonraki tüm yatırımlarımız insan kaynağımızla 
birlikte ortaya çıkmış yatırımlardır. Etkin bir ölçüm, yönetim 
ve stratejik karar alma süreçlerimizde en önemli girdileri 
sağlayan raporlara kolay ulaşabilmek adına oldukça 
kapsamlı bir ERP ve MRP yatırımımız oldu. Yurt dışı satın 
almalarımızı organize edebilmek adına yurt dışında bir 
temsilcilik açtık. Üretim üssümüz ve bu üssümüzdeki tüm 
ekipman ve üretim hatları, lojistik hizmet yatırımları, ar-ge 
yatırımları, ür-ge için yapılan yatırımlar, eğitim yatırımları, 
bayilerimizle iletişimimizi maksimize etmek adına 
yapılan satış ağı yatırımlarını önemli yatırımlarımız olarak 
görebilirsiniz.

ACK Lighting için kısaca; “Önce İnsan Yaklaşımı” diye 
işinizi anlatıyorsunuz. Buradaki temel felsefe nedir?
İnsan olmadan hiçbir üretim olmaz. Ne ürün ne de hizmet 
üretemezsiniz. ‘’Önce insan’’ yaklaşımımız sayesinde 
şirketimiz ve markamız bugün olduğu yere gelebilmiştir. 
Biz bu yaklaşımımızla; çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve  
satış ağımızı ele alıyoruz. Yani bir tek kendi çalışanlarımız 
değil tüm paydaşlarımız mutlu olmalı. Bu düşüncemiz 
beraberinde diğer yatırımları ve gelişmeleri getirmektedir.
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Briefly for ACK Lighting; You describe your work as 
“People First Approach”. What is the basic philosophy 
here?
There is no production without a man. You cannot produce 
either a product or a service. Thanks to our “people first” 
approach, our company and brand have reached where they 
are today. With this approach, we consider our employees, 
our suppliers, and our sales network. In other words, not only 
our employees but all our stakeholders should be happy. This 
thought brings with it other investments and developments.

What has changed in the lighting industry from past to 
present.
Since the 1990s, there have been revolutionary changes, 
especially in lighting technologies. In its simplest form, 
incandescent bulbs first gave way to compact fluorescent 
bulbs, which are called energy-saving, and then to 
revolutionary LED bulbs. With the development of LED 
technology, there has been a great transformation not only 
in light bulbs but also in all other luminaires. Luminaires, 
which we had to use with some light bulbs due to their 
nature, quickly became integrated with LED components. 

This development not only brought great savings in energy 
use but also paved the way for production and technical 
service services to be much more technical and complex. 
All these technological developments led to an increase in 
product diversity and changes in company management. 
Many big players in the market either withdrew or 
shrank, there are those who can adapt to technological 
developments and new players. In order to exist today, you 
have to follow all these developments closely and adapt.

Can you share the point of your product diversity as ACK 
from yesterday to today?
With the sectoral and technological developments, the 
production processes have changed and the product 
variety has increased a lot. There is a big difference when we 
compare the product catalogs we published in the first years 
with our catalogs today. Despite this, we are still concerned 
about whether we can grow enough of some varieties. While 
it was possible to do some things with 50 kinds of products 
in the past, today this number needs to be expressed in 
hundreds.

Geçmişten günümüze aydınlatma sektöründe neler 
değişti.
1990’lardan bu yana özellikle aydınlatma teknolojilerinde 
devrim niteliğinde değişiklikler oldu. En basit haliyle 
enkandesan ampuller yerlerini önce tasarruflu olarak 
tabir edilen kompakt floresan ampullere daha sonra 
ise devrimsel nitelikteki LED ampullere bıraktı. LED 
teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bir tek ampullerde 
değil diğer tüm armatürlerde de büyük bir dönüşüm 
yaşandı. Daha önce yapıları gereği bir takım ampullerle 
kullanmak zorunda olduğumuz armatürler, hızla LED 
komponentlerle tümleşik bir hale geldi. Bu gelişme 
enerji kullanımına büyük bir tasarruf getirmiş olmasının 
yanı sıra, üretim ve teknik servis hizmetlerinin çok daha 
teknik ve karmaşık olmasına da zemin hazırlamıştır. 
Tüm bu teknolojik gelişmeler ürün çeşitliliğinde artışa 
ve şirket yönetiminde değişikliklere yol açtı. Pazardaki 
pek çok büyük oyuncu ya çekildi ya küçüldü, teknolojik 
gelişmeye uyum sağlayabilenler ve  yeni oyuncular var 
artık. Günümüzde var olabilmek için tüm bu gelişmeleri 
yakından takip etmek ve uyum sağlamak zorundasınız.

Dünden bugüne ACK olarak ürün çeşitliliğinizin geldiği 
noktayı paylaşabilir misiniz?
Sektörel ve teknolojik gelişmelerle beraber üretim süreçleri 
değişti ve ürün çeşitliliği çok arttı. İlk yıllarda çıkarttığımız 
ürün kataloglarımızla bugünkü kataloglarımızı 
karşılaştırdığımızda arada büyük bir fark var. Buna rağmen 
hala bazı çeşitlere yeterince yetişebiliyor muyuz kaygısı 
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What should come to the fore when defining the 
ideal lighting product and its quality production.
The quality of a lighting product is determined by the 
individual quality of all the components and parts used 
and the harmony they reveal when working together. 
In addition, it is necessary to look at how efficiently the 
lighting product converts energy into light. Many factors 
such as high lumen, low wattage, efficient life, ease of use 
and installation, aesthetic structure, minimizing health 
risks come together to form quality.
Of course, you can also achieve high lumen values by 
using low-quality components, but you cannot find a 
solution to issues such as how long this product will work 
efficiently, how much radiation it will emit, how much 
energy it will consume. Quality is truly a total quality 
for a lighting product. In order to produce a product 
of this quality, all work must be meticulously planned, 
measured, produced and quality controlled, from the 
R&D stage to the assembly stage. Even the quality of the 
production environment determines the quality of the 
product produced.

Today, Lighting is undergoing a transformation. 
Electronics and Software began to have a say in 
lighting. How much of this transformation do you 
have as a company?
Thanks to these technologies, it is now possible to create 
smarter homes, offices, factories, and warehouses. It is 
possible to do many smartening processes that used to 
be very difficult with planning, cabling, and control units, 
but today, using wi-fi switches, modules, hubs, and wi-fi 
products, it is possible to do very simply. Even end users 
can make their homes smarter by using wi-fi products 
and controlling them via smartphones. We have related 
products in this field as well, and we continue to work on 
many new products.

Do you export abroad as ACK LIGHTING? How do you 
carry out your overseas structuring? Which countries 
do you export your products to?
As the ACK brand, we export to the Balkans and several 
European countries, especially to the Near and Middle 
Eastern countries. Export is a priority for us and we are in 
continuous development in this field.

duyuyoruz. Önceleri 50 çeşit ürünle bir takım şeyler 
yapabilmek mümkünken bu gün bu sayıyı yüzlerle ifade 
etmek lazım.

İdeal aydınlatma ürününü ve Kaliteli üretimi 
tanımlanırken neler ön plana çıkmalıdır.
Bir aydınlatma ürününün kalitesi, kullanılan tüm 
komponent ve aksamın tek tek kalitesinden ve birlikte 
çalışırken ortaya koydukları uyumdan belirlenir. Ek olarak 
aydınlatma ürünü enerjiyi ne kadar bir verimle ışığa 
dönüştürüyora bakmak lazım. Yüksek lümen, düşük watt, 
verimli yaşam ömrü, kullanım ve montaj kolaylıkları, estetik 
yapı, sağlık risklerini minimize etme gibi pek çok unsur 
bir araya gelerek kaliteyi oluşturuyor. Tabiki düşük kaliteli 
komponentler kullanarak da yüksek lümen değerleri elde 
edebilirsiniz ama bu ürün ne kadar süre verimli çalışacak, 
ne kadar radyasyon yayacak, ne kadar enerji tüketecek 
gibi konulara çözüm bulamazsınız.  Bir aydınlatma ürünü 
için kalite gerçekten toplam bir kalitedir. Bu kalitede 
bir ürünü üretebilmek için yapılan tüm çalışmalar ar-
ge aşamasından, montaj aşamasına kadar titizlikle 
planlanmalı, ölçülmeli, üretilmeli ve kalite kontrollerden 
geçirilmelidir. Üretim yapılan ortamın kalitesi bile üretilen 
ürünün kalitesini belirler.

Günümüzde Aydınlatma dönüşüm yaşıyor. Elektronik 
ve Yazılım aydınlatmada daha çok söz sahibi olmaya 
başladı. Firma olarak bu dönüşümün ne kadarına hâkim 
durumdasınız?
Artık bu teknolojiler sayesinde daha akıllı evler, ofisler, 
fabrikalar, depolar oluşturmak mümkün. Eskiden oldukça 
zorlu bir planlama, kablolama, kontrol üniteleriyle 
yapılabilen pek çok akıllandırma işlemini, günümüzde wi-
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Intermediate goods used in lighting products (led-
companet-driver) are imported. What is the reason why 
there is no production and investment in this subject in 
our country?
In fact, some components and drivers are produced in 
our country, excluding LED chips, and the technological 
infrastructure of our country is very suitable for producing 
such products. We are also a company that is in a position to 
produce these components and drivers, but since importing 
such products is cheaper than producing, such a path is 
currently being followed.

If we compare Turkey and abroad in lighting, what are 
our pros and cons?
When we say abroad, it is necessary to separate those 
countries. We consider countries like India or Kenya and 
countries like Germany differently. This is about the living 
standards and purchasing power of those countries. In 
every country, both cheap and extremely expensive and 
sophisticated products are sold. The same is true for our 
country. There is sure to be something for everyone’s 
budget. But we should not try to provide this cheapness 
with products that will waste our already expensive energy 
and create some health problems. By encouraging the 
import and production of products that will fulfill the basic 
requirements, this problem has been solved to a certain 
extent. As I mentioned before, the quality of a lighting 
product is determined by the quality of the components and 
parts used and their working together in harmony.

fi switchler, modüller, hublar, ve wi-fi ürünler kullanarak 
oldukça basit bir şekilde yapmanız mümkün. Nihai 
kullanıcılar bile wi-fi ürünleri kullanarak evlerini daha 
akıllı bir hale getirebiliyor ve kontrollerini akıllı telefonlar 
üzerinden yapabiliyor. Bizim bu alanda da ilgili ürünlerimiz 
mevcut ve birçok yeni ürün üzerinde de çalışmalarımız 
devam ediyor.

ACK LIGHTING olarak yurtdışına ihracat 
yapıyor musunuz? Yurtdışı yapılanmanızı nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz. Hangi ülkelere ürünlerinizi ihraç 
ediyorsunuz.
ACK markası olarak Yakın ve Ortadoğu ülkeleri başta 
olmak üzere Balkanlara ve birkaç Avrupa ülkesine ihracat 
yapıyoruz. İhracat bizim için öncelikli olup bu alanda 
sürekli bir gelişme içindeyiz.

Aydınlatma ürünlerinde kullanılan (led-kompanet-
driver) ara mallar ithal ediliyor. Ülkemizde bu konuda 
üretim ve yatırım yapılmamasının sebebi nedir?
Aslında LED çipler hariç ülkemizde de birtakım komponent 
ve driverlar üretiliyor, ülkemizin teknolojik altyapısı bu 
tür ürünleri üretmeye son derece uygun. Biz de, bu 
komponent ve driverları üretebilecek konumda olan bir 
firmayız ama bu tür ürünleri ithal etmek üretmekten daha 
ucuza geldiği için şu an böyle bir yol izleniyor.

Aydınlatma da Türkiye ile yurtdışını kıyaslarsak artı ve 
eksilerimiz nelerdir?
Yurtdışı derken o ülkeleri de ayırmak gerekiyor. Bir 
Hindistan veya Kenya gibi ülkelerle Almanya gibi ülkeleri 
farklı değerlendiririz. Bu durum o ülkelerin yaşam standardı 
ve satın alma güçleriyle ilgili. Her ülkede hem ucuz hem 
de son derece pahalı ve sofistike ürünler satılıyor. Ülkemiz 
için de aynı durum geçerli. Herkesin bütçesine uygun bir 
ürün muhakkak var. Ama bu ucuzluğu zaten pahalı olan 
enerjimizi boşa kullanacak, bir takım sağlık sorunları 
oluşturacak ürünlerle sağlamaya çalışmamak gerekiyor. 
Temel gereklilikleri yerine getirecek ürünlerin ithalat ve 
üretiminin teşvik edilmesi ile bu sorun da bir yere kadar 
çözülmüş durumda. Daha önce de belirttiğim gibi bir 
aydınlatma ürününün kalitesini kullanılan komponent 
ve aksamın kalitesi ve bunların uyum içinde bir arada 
çalışması belirler.





elit
certification

Test & Analiz 
Laboratuvar

      Belgelendirme

Yenisehir Mah. Reyhan Cad. 
Tanay Konakları Villa No:22
Pendik /Istanbul

marketing@elitcertification.com
info@elitcertification.com
Telefon:+90 546 408 7886 www.elitcertification.com

“Quality is Never a Coincidence”

GS, CB, EAC
LVD, EMC, CCC

ENEC, IP Testleri
CE Belgelendirmesi
RoHS, REACH, PAH

Fiziksel ve Kimyasal Testler
Carbon Footprint Belgelendirmesi

ISO Sistem Kurulumu ve Belgelendirmesi

KTR (KORE)
TIR (KUVEYT)

S Mark (ARJANTIN)
SONCAP (NIJERYA)

INMETRO (BREZILYA)
UkrSEPRO (UKRAYNA)
SAAR (GÜNEY AFRIKA)  

SASO (SUUDI ARABISTAN)
PV Santralleri Saha Denetimleri
PV Panel Ürün Belgelendirmesi

TUV, CSA, NF, KEMA- DEKRA, IMQ, 
AENOR, DELTA, EZU

AYDINLATMA SEKTÖRÜ İÇİN

Elit Certification, Tüm sektörlerdeki benzersiz 
uzmanlarýyla, Türkiye ve dünyanýn tüm           
lokasyonlarýnda müsterilerimize daima yetkin 
hizmet vermeye adanmýs bir organizasyondur

Elit Certification, Türkiye'de ve uluslararasý 
arenada genis ofis agýyla operasyonlarýnýzýn 
oldugu tüm  cografyalarda kurmus oldugu 
stratejik çözüm ortaklýklarýyla 
belgelendirme hizmetleri sunuyor.

S Ö Y L E Ş İ  |  i n t e r v i e w

| 70 | 

2020 yılı başında ortaya çıkan Covid Pandemisi 
sebebiyle tedarik zincirleri değişti. Firmanıza yansıması 
nasıl oldu?
Öncelikle biz belirli oranda stokla çalışan bir firmayız. 
Hem bitmiş, hem ara / ham mamüllerde minimum bir 
stok miktarımız var. Pandemi sürecinde bazı ürünlerin 
tedariğinde yaşanan sorunları bizler de yaşadık. Yaşamaya 
da devam ediyoruz ama planlamalarımızı yeni şartlara 
göre yaptığımız için tüketicilerimiz açısından problemli 
bir durum ortaya çıkmadı. Bizi ürün eksikliğinden daha 
çok ham ve ara mamüllere yapılan dolar bazında zamlar 
etkiledi diyebiliriz. Ama bu zaten tüm söktörlerin genel 
bir sorunu ve zaman içinde tüm taşlar da yerli yerine 
oturacaktır.

Pandemi sürecini nasıl yönettiniz. Şu anda yaşanan 
hammadde sorunu için genel değerlendirmeniz nedir?
Pandeminin başlangıcında ofis çalışanlarımız için evden 
çalışma, tüm çalışanlar için daha geniş bir alana yayılmış 
çalışma ortamı, yemek yeme ve çay içme için yalıtılmış 
ortamları oluşturduk. Bilgilendirme afişleri, broşürleri 
ve toplantılar yaptık. Belirli periyodlarla şirketimizde 
PCR testleri yaptık. Maske, hijyen ve mesafe kuralını 
kontrollü bir şekilde uyguladık. Bu güne kadar üretimimizi 
etkileyecek bir vaka sayısı da yaşamadık. Bu konuda 
çalışanlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü 
teşekkür ediyorum.

ACK LIGHTING olarak gelecek hedefleriniz nedir? 
Üretmek ama daha katma değerli ürün ve hizmet üretmek 
. Bizim hedefimiz bu. Katma değerli üretime kavuşabilmek 
için bina, ekip ve ekipman alanında yapılması gerekli olan 
tüm yatırımları yapmak.

Due to the Covid 
Pandemic that emerged 
at the beginning of 
2020, supply chains have 
changed. How did it 
reflect on your company?
First of all, we are a company 
that works with a certain 
amount of stock. We have 
a minimum stock of both 
finished and intermediate/
raw products. We also 
experienced problems 
experienced in the supply 
of some products during 
the pandemic process. 
We continue to live, but 
since we made our plans 
according to the new 
conditions, there was no 
problem for our consumers. 
We can say that the dollar-
based hikes in raw and 

intermediate products affected us more than the lack of 
products. But this is already a general problem of all sectors 
and in time all the stones will fall into place.
How did you manage the pandemic process? What is 
your general assessment of the current raw material 
problem?
At the beginning of the pandemic, we created working from 
home for our office workers, a wider working environment 
for all employees, isolated environments for eating and 
drinking tea. We made informational posters, brochures, 
and meetings. We performed PCR tests in our company 
periodically. We applied the mask, hygiene, and distance 
rule in a controlled way. To date, we have not experienced 
several cases that will affect our production. I would like to 
thank our employees for their sensitivity in this matter.

What are your future goals as ACK LIGHTING?
To produce but to produce more value-added products and 
services. This is our target. To make all necessary investments 
in the field of building, team, and equipment to achieve 
value-added production.
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Our Goal is to be The Biggest Player in 
Lighting Design and Production

HEDEFİMİZ 
AYDINLATMADA TASARIM 
VE ÜRETİM ANLAMINDA 

EN BÜYÜK OYUNCU 
OLMAK

Fermada Lighting Sales and Marketing Director  Mr. Sefa Böyet : 

In this issue, we talked to the Sales and Marketing Director, Sefa Böyet, about the targets and plans of Fermada 
Lighting, which is the lighting solution partner of important projects by making large investments in the 
Lighting Industry.

Bu sayımızda Aydınlatma Sektörüne büyük yatırımlar 
yaparak önemli projelerin aydınlatma çözüm ortağı 
olan Fermada Aydınlatmanın hedef ve planlarını Satış 
Pazarlama Direktörü Sayın Sefa Böyet ile konuştuk

Paris Louvre Müzesi’nden İstanbul Havalimanına 
dek alanında birçok özel projeye ve “ilk”e imza 
atan Fermada Aydınlatma’nın bu başarısının 
temelinin hangi unsurlarla şekillendiği paylaşır 
mısınız?
A Grup markası olan Fermada LED Aydınlatma 50 
yıldır süregelen seri üretim, kalite, sürdürülebilirlik 
ilkelerini kapsayan üretim teknolojsi ile beraber 
markalarına yön vermektedir. 
A Grup firmalarında beyaz eşya, otomotiv, havacılık, 
savunma sanayi sektörlerinin getirmiş olduğu 
multidisipliner anlayış ile beraber markaların 
geleceğini belirliyoruz. Rekabet şartlarında 
bu tecrübeler ile kendimizi ayrı bir yerde 
konumlandırma fırsatı buluyoruz. Bizi ayrıştıran da b 
noktada bahsetmiş olduğum multidispliner anlayış 
olduğunu net ifade edebiliriz.

SÖYLEŞİ | interview



S Ö Y L E Ş İ  |  i n t e r v i e w

| 75 | 

Markalarımızdan Fermada LED Aydınlatma 
ile bizi “ilk”lere ulaştıran ve en farklılaştıran 2 
referansımızdan da bu noktada bahsetmek isteriz. 
Gururla söylüyoruz ki; ülkemizin en büyük projeleri 
arasında yer alan ve 2018 yılında faaliyete geçen 
İstanbul Havalimanın’da Fermada LED Aydınlatma 
olarak en büyük üstlenicilerinin başında yer 
almaktayız. 

Ve yine global anlamda Fermada markasının 
en büyük referanslarından bir diğeri olan Paris 
Louvre Müzesi’nde de özelleştirilmiş bir aydınlatma 
sistemi ile projeyi tamamlamış olmanın gururunu 
taşımaktayız. Hem yurt içi hem yurt dışında 
Fermada markasının yeteneklerini sergilediği en 
niş bu iki projeyi müşterilerimize referans olarak 
gururla sunmaktayız. Bu iki projenin bizlere açmış 
olduğu kapılar marka olarak bize kısa sürede çok yol 
almamıza etki etti.

Hizmet verdiğiniz alanlar ve ürün çeşitliliğiniz 
hakkında bilgi verir misiniz? Sunduğunuz 
çözümlerin enerji başta olmak üzere sunduğu 
avantajlara ilişkin neler söylersiniz?

Fermada olarak 2012 yılı itibariyle, aydınlatmanın 
olduğu her yerde olma stratejimiz ile çıktığımız 
yolda, an itibariyle birçok sektöre hitap eden 
referanslara kavuşmuş olduk. Aydınlatma 
dünyası stratejik gelişen bir sektör. Dolaysıyla bu 
kapsamda aydınlatmanın en önemli odağının insan 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple tasarlamış 
ve müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürünlerin 
tamamındaki strateji odağı bize göre insan olması 
gerektiğine inanıyoruz.

Günümüzde en pahalı emtiaların başında enerji 
gelmektedir. Dolayısıyla firma olarak da bu 
kapsamda yeşil ve sürdürülebilir her türlü çalışmanın 

Can you share what factors form the basis of this 
success of Fermada Lighting, which has signed 
many special projects and “firsts” in its field from 
Paris Louvre Museum to Istanbul Airport?

Fermada LED Lighting, which is a Group brand, 
has been directing its brands with its production 
technology that covers the principles of mass 
production, quality, and sustainability for 50 years.
We determine the future of brands with the 
multidisciplinary approach brought by the white 
goods, automotive, aviation, and defense industry 
sectors in A Group companies. With these experiences 
in competitive conditions, we find the opportunity to 
position ourselves in a different place. We can clearly 
state that what separates us is the multidisciplinary 
understanding I mentioned at this point.

At this point, we would like to talk about our two 
references, Fermada LED Lighting, which brought 
us to the “firsts” and differentiated us the most. We 
proudly say that; As Fermada LED Lighting, we are 
one of the biggest contractors at Istanbul Airport, 
which is among the biggest projects of our country 
and started operating in 2018.

And we are proud to have completed the project with 
a customized lighting system at the Louvre Museum 
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içerisindeyiz ve ilk uygulayıcılarındanız. Çevreye 
duyarlı enerji sistemleri için de LED aydınlatmanın 
yeri de çok büyük önem arz etmektedir. 
Konvansiyonel tip aydınlatmaya göre %70 enerji 
tasarrufu sağlanmasının yanında, aydınlatma 
tasarımları ile birlikte sunmuş olduğumuz ürünler 
tamamıyla insan sağlığı üzerinde de fiziksel ve ruhsal 
anlamda olumsuz etki bırakmamaktadır.

Ar-Ge, tasarım ve üretim, faaliyet alanınızda 
oldukça önemli süreçler. Buradan hareketle Ar-
Ge’de, tasarımda ve üretimde sizi farklı noktaya 
taşıyan detayları öğrenebilir miyiz?

Türkiyede kurulu olan ilk 100 ARGE’den birisi 
içerisinde yer almaktayız. Geçtiğimiz yıl itibariyle 
de yapılan araştırmada ilk 100 ARGE içerisinde “En 
Çok Proje Üreten” kategorisinde 61.sırada, “İstihdam” 

in Paris, which is another of the biggest references 
of the Fermada brand globally. We proudly present 
these two most niche projects, in which the Fermada 
brand exhibits its talents, both at home and abroad, 
as a reference to our customers. The doors opened 
to us by these two projects have influenced us as a 
brand to come a long way in a short time.

Could you tell us about the areas you serve and 
your product range? What can you say about the 
advantages of your solutions, especially energy?
As Fermada, as of 2012, on the way we started with our 
strategy of being everywhere where there is lighting, 
we have reached references that appeal to many 
sectors as of now. The lighting world is a strategically 
developing sector. Therefore, in this context, we think 
that the most important focus of lighting is humans. 
For this reason, we believe that the focus of strategy in 
all of the products we have designed and presented 
to our customers should be human for us.

Today, energy is one of the most expensive 
commodities. Therefore, as a company, we are 
involved in all kinds of green and sustainable 
studies in this context and we are one of the first 
implementers. The place of LED lighting is also very 
important for environmentally sensitive energy 
systems. In addition to providing 70% energy savings 
compared to conventional type lighting, the products 
we offer together with lighting designs do not have 
a negative effect on human health in physical and 
mental terms.

R&D, design, and production are very important 
processes in your field of activity. From this point 
of view, can we learn the details that carry you to 
a different point in R&D, design, and production?
We are one of the first 100 R&D companies 
established in Turkey. As of last year, we ranked 61st 
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kategorisinde 79. Sırada, “Tasarım ve Tescil” 
kategorisinde de ilk 50 şirket arasında 25.sırada 
yer aldık. Ülkemizi de farklı noktalara taşıyacak 
konumun ARGE merkezlerinde geliştirilen ürün ve 
markalardan geçtiğini düşünmekteyiz.

Türkiye çok güçlü sanayiye sahip ülkedir. Bu 
güçlü sanayinin yanında bir sonraki adım olarak 
güçlü markalar da çıkarması gerekmektedir. Bu 
kapsamda ARGE olarak en değer verdiğimiz konu 
markalarımızın gelişim süreçlerini doğru bir yol 
haritasına oturtmaktan geçmektedir. Bu nedenledir 
ki gelişen trendleri yakından takip eden değil, 
belirleyen ülke konuma gelmeliyiz. Biz de şu an 
Türkiye’nin en gelişmiş ARGE merkezlerinden birine 
sahip konumdayız. Fermada markası ile bu ARGE 
merkezinde geliştirilip, üretilen her üründe en dikkat 
ettiğimiz nokta; insan ve enerji odaklı olmaktadır. 
Her biri ürünümüzde kurumsal bir çizgi takip etmeye 
özen göstermekte
Tasarımsal olarak sahip olduğumuz kurumsal 
geleneği yansıtan bir çizgide olmaya özen 
göstermekteyiz. 
Femada olarak en önem verdiğimiz bir diğer 
konu konu yerli ve milli olmasıdır. Bu doğrultuda 

in the “Top Producer of Projects” category, 79th in the 
“Employment” category, and 25th among the top 50 
companies in the “Design and Registration” category, 
among the top 100 R&D companies. We think the 
position that will carry our country to different points 
passes through the products and brands developed 
in R&D centers.
Turkey is a country with a very strong industry. In 
addition to this strong industry, it should also create 
strong brands as the next step. In this context, the issue 
that we value most as R&D is to put the development 
processes of our brands on the right roadmap. For 
this reason, we should become the country that 
determines, not closely follows the developing trends. 
We now have one of the most advanced R&D centers 
in Turkey. The point we pay attention to in every 
product developed and produced in this R&D center 
with the Fermada brand; To be human and energy 
oriented. We take care to follow a corporate line in 
each of our products.

We take care to be in a line that reflects the 
corporate tradition we have in terms of design.

As Femada, another issue that we give the most 
importance is that it is local and national. In this 
direction, we won the “Turkey’s First LED Driver to 
Get TSE Certificate” award with a domestic and 
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markamızın hayata geçtiği ilk yıl itibariyle Türkiye’nin 
neredeyse %100 dışa bağımlı olduğu “LED Sürücü” 
konusunda yerli ve milli bir tasarımla “Türkiye’nin TSE 
Belgesi Alan İlk LED Sürücüsü” ödülünü ülkemize 
kazandırdık. Ayrıca yine ülkemizin tamamen dışa 
bağımlı olduğu özel tip aydınlatma armatürlerinin 
de yine milli ve yerli bir tasarımla savunma sanayii ve 
özel projelere özel üretim gerçekleştirdiğimizin de 
bilgisini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Aydınlatma sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki 
dinamiklerine hâkim bir isim olarak, ülkemizi bu 
alanda nerede görüyorsunuz? Türkiye, aydınlatma 
sektöründe nasıl bir yerde konumlanıyor?
Grup olarak hizmet vermekte olduğumuz tüm 
sektörler Türkiye’nin en hızlı gelişim gösterdiği, 
dünyada ve bulunduğu coğrafyada lider konumunda 
yer alan sektörlerdir. Örneklendirmek gerekirse; 
Türkiye’nin önemli markalara sahip olduğu ve AGRUP 
olarak da 50 yıldır yan sanayi konumunda hizmet 
vermekte olduğumuz beyaz eşya sektörü; gün 
itibariyle Avrupa’da lider, dünyada ise Çin’den sonra 
2.sırada yer almaktadır. Otomotiv üretimi konusunda 
ise Türkiye’de hizmet veren önemli markalarla 
beraber; Avrupa’da ilk 5’te, dünyada ise üst sıralarda 
yer almaktayız. Bu doğrultuda aydınlatama sektörü 
de ülkemizde her yıl daha da önem kazanmaktadır 
ve LED aydınlatmanın gelişimi ile beraber önemli 
oyunculara sahip konuma ülkemiz ulaşmaktadır. 
Dünya çapında da ülkemizin sahip olduğu markalar 
global piyasada hızla adını duyurmaktadır. 

Ülke olarak aydınlatma sektöründe alacağımız daha 
çok yol olduğu inancındayım. Bu noktada en önemli 
kriter ise aydınlatma sektöründe “Made In Turkey” 
ibaresinin kişi algısında diğer ülkelerde olduğu gibi 
marka olarak görülmesi ve algıda “değer” anlayışının 
oluşmasıdır. Bu şekilde Türkiye’nin de global piyasada 
en önemli yerlerde olacağına inancımız tamdır.

national design in the subject of “LED Driver”, which 
Turkey is almost 100% foreign-dependent since the 
first year our brand was launched. In addition, we are 
happy to share the knowledge that we also produce 
special type lighting fixtures, on which our country is 
completely foreign-dependent, with a national and 
local design, for the defense industry and special 
projects.

As a name that dominates the dynamics of the 
lighting industry in Turkey and in the world, where 
do you see our country in this field? How is Turkey 
positioned in the lighting sector?
All the sectors that we serve as a group are the ones 
where Turkey is developing the fastest and which is 
the leader in the world and in its geography. To give 
an example; The white goods sector, in which Turkey 
has important brands and we, as AGRUP, have been 
serving as a sub-industry for 50 years; As of today, it 
is the leader in Europe and the second in the world 
after China. On the subject of automotive production, 
together with the important brands serving in Turkey; 
We are in the top 5 in Europe and top in the world. In 
this direction, the lighting industry is gaining more 
and more importance in our country every year, and 
with the development of LED lighting, our country 
has reached the position of important players. 



SÖYLEŞ İ  |  i n t e r v i e w

| 81 | 

Pandemi sürecinin başından bugüne nasıl bir 
süreç geçirdiniz? Bu dönemde ağırlıklı olarak 
hangi tür projelerde yer aldınız? 
Ülkemizce zor günler geçirdiğimiz bir gerçek. 
Diliyorum ki bu süreci sağlıkla beraber bir an önce 
atlatmış oluruz. 
Firma olarak 2500’ü aşkın çalışan sayısına sahibiz. 
Ne mutlu ki pandemi sürecinin henüz daha gelişme 
aşamasındayken dahi sağlık anlamında aldığımız 
güvenlik önemleri ile beraber çalışma disiplinimizi 
etkileyecek ciddi herhangi bir vaka yaşamadık. 
Bununla birlikte bizim için büyük bir gurur ile 
anlatabileceğimiz bir öykü de bu süreçte oluşturduk. 
Arçelik, Aselsan ve Baykar ortaklığı ile üretilen ve 
Türkiye’nin de pandemi dönemindeki sıkıntılarını 
ciddi anlamda hafifleten Türkiye’nin “Milli Solum 
Cihazı” projesinde görev yapan 9 firmadan biri olduk. 
Bu dönemde yine bizim için çok önemli bulduğumuz 
Dünya’nın da geleceğini şekillendireceğine 
inandığımız “Topraksız Tarım (Growlight)” projeleri 
kapsamında üniversiteler ile ortak çalışmalar 
yürüttük. Bu tip projelerde büyük verim sağlayacak 
hem sistem hem de aydınlatma armatürleri 
konusunda gelişmeler kaydettik ve çalışmalarımıza 
da tüm hızıyla devam ediyoruz. 

Pandemi sürecinde yine ilerleme aşamasında 
olduğumuz diğer konu da ”Akıllı Aydınlatma 

Worldwide, the brands owned by our country are 
rapidly making a name for themselves in the global 
market. 
I believe that we have a long way to go in the lighting 
sector as a country. At this point, the most important 
criterion is that the phrase “Made In Turkey” is seen as 
a brand in the perception of the person in the lighting 
sector, as in other countries, and the perception of 
“value” is formed in the perception. In this way, we 
fully believe that Turkey will be in the most important 
places in the global market.

How did you go through the pandemic process 
from the beginning to the present? What kind of 
projects did you mainly take part in during this 
period?
It is a fact that we are going through difficult times 
in our country. I hope that we will get through this 
process with health as soon as possible.
As a company, we have more than 2500 employees. 
Fortunately, even while the pandemic process was still 
in development, we did not experience any serious 
cases that would affect our work discipline, together 
with the safety measures we took in terms of health. 
In addition to this, we have also created a story for us 
that we can tell with great pride in this process. We 
became one of the 9 companies working in Turkey’s 
“National Breathing Device” project, which was 
produced in partnership with Arçelik, Aselsan, and 
Baykar, and which significantly alleviated Turkey’s 
problems during the pandemic period.

During this period, we conducted joint studies with 
universities within the scope of “Growlight” projects, 
which we believe will shape the future of the world, 
which we find very important for us. We have made 
progress in both the system and lighting fixtures that 
will provide great efficiency in such projects, and we 
continue our work at full speed.
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Another issue that we are still in the process of 
progress during the pandemic process was “Smart 
Lighting Systems”. At the point where technology has 
reached today, we are experiencing the digitalization 
process of every item. We are rapidly continuing 
our work in the R&D center within the scope of 
digitalization of lighting fixtures and inclusion of IOT 
systems at the point where every person needs light. 
We are working on systems that will communicate 
with the cloud system within the scope of big data in 
lighting fixtures and process this data with artificial 
intelligence.

We have left behind the first nine months of 2021. 
Has this process been completed within the scope 
of both the project intensity and the plan you have 
determined? What is your growth expectation for 
the end of the year? What kind of targets have 
you set for 2022 and beyond?
After the pandemic, we are in the position of the 
second largest growing country in the world, 
according to the latest data on a macro scale. In 
this direction, when we evaluate it on a micro scale 
together with the indicator of industry data; Our 
company has also been in a position to keep up with 
this process.
When we evaluate the first nine months, we are 
almost completely fulfilling the plan we have 
foreseen. We will spend the year 2021 of the Fermada 
brand with 50% growth. In line with our vision, we 
plan to grow by building on these data every year. We 
believe that we will make the Fermada LED Lighting 
brand one of the most important players in terms of 
design and production in the near future.

Sistemleri” oldu. Teknolojinin bugünkü geldiği 
noktada her bir eşyanın dijitalleşme sürecini 
yaşıyoruz. Her insanın ışığa ihtiyacı olduğu noktada 
aydınlatma armatürlerinin de dijital hale gelmesi 
ve IOT sistemlerine dahil olması kapsamında ARGE 
merkezinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 
Aydınlatma armatürlerinde büyük veri kapsamında 
bulut sistemi ile haberleşecek ve bu veriyi yapay 
zekâ ile işleyecek sistemler üzerinde çalışmalar 
yapmaktayız.

2021 yılının ilk dokuz ayını geride bıraktık. Bu süreç 
hem proje yoğunluğu hem de belirlediğiniz plan 
kapsamında tamamlandı mı? Yılsonuna ilişkin 
büyüme beklentiniz nedir? 2022 yılı ve sonrası için 
ne tür hedefler belirlediniz? 
Pandemi sonrasında makro ölçekte son verilere göre 
dünyada en çok büyüyen 2. ülke konumundayız. Bu 
doğrultuda sanayi verilerinin göstergesi ile beraber 
mikro ölçekte değerlendirdiğimizde; firmamız da bu 
sürece ayak uyduran pozisyonda yer almıştır.
İlk dokuz ayı değerlendirdiğimizde öngörmüş 
olduğumuz planı neredeyse eksiksiz şekilde yerine 
getirmekteyiz. Fermada markasının 2021 yılını 
%50 büyüme ile beraber geçireceğiz. Vizyonumuz 
doğrultusunda her yıl bu verilerin üzerine de koyarak 
büyümeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki Fermada 
LED Aydınlatma markasını yakın gelecekte dizayn 
ve üretim anlamında en önemli oyunculardan biri 
konumuna ulaştıracağız. 



CB ve ENEC Belgesi için Hizmet Kapsamımız.
-Aydınlatma
Avizeler, Sabit Armatürler, Sıva Üstü Armatürler, Sıva Altı Armatürler, Lineer Armatürler, Duvar 
Aplik, Wallwasher, Projektörler, Yol ve Cadde Aydınlatmaları, Taşınabilir Armatürler 
(Lambader ve Masa Lambası gibi), Şerit Ledler ve Led Driverlar.

SASO 2902 Enerji Etiketi Türkiye de 
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-Fotometrik Ölçümler 

Lümen Ölçümleri, Gonyofotometri ve Küre Ölçümleri
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HİZMETLERİMİZ 
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PTC ÜRÜN TEST VE BELGELENDİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Building facade applications / Bina cephe uygulamaları

Wallwasher 
LED Armatürler
LED Luminaires

“Wall-E XL”
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BAFRA LIGHTING 
ISTOC WHOLESALE STORE OPENED

BAFRA LIGHTING 
İSTOÇ TOPTAN MAĞAZASI 

AÇILDI
BCÇ Elektronik markası olan Bafra Lighting 
Türkiye’deki yapılanmasına devam ediyor. Bafra 
Lighting İstanbul İSTOÇ Ticaret merkezinde kendi 
ürünlerinin yanı sıra sektörün marka firmalarına ait 
ürünlerin satışını gerçekleştireceği mağazasını açtı.

Bafra Lighting, a brand of BCÇ Elektronik, continues its structuring in Turkey. Bafra Lighting 
opened a store in Istanbul İSTOÇ Trade Center where it will sell products belonging to the 
brand companies of the sector as well as its own products.

2021 yılında BAFRA LİGHTİNG Markasıyla Türkiye pazarında 
yer almaya başladı. İstanbul’da yer alan 7 bin m2 üretim, 
6 bin m2 depo olmak üzere toplamda 13 bin m2 alana 
kurulu tesislerinde ürünlerini, dünya standartlarında ve 
otomasyona dayalı modern teknoloji makine bandında 
üreten Bafra Lighting Türkiye’nin birçok noktasında 
bayileri aracılıyla ürünlerini müşterilerine ulaştırmaktadır.

Kalite kontrol konusunda ülkenin gelişmiş stantlarına 
sahip BCÇ Elektronik A.Ş ürünlerinin kalite testlerini kendi 
bünyesinde yapmaktadır.
Konusunda uzman mühendis ve teknik ekip kadrosu ile 
Ar-Ge faaliyetlerine aralıksız devam eden BCÇ Elektronik 
A.Ş yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda kalitesini tüketici 
beklentilerini üst seviyelere taşıyacak şekilde çalışmalarına 
her yıl arttırarak devam etmektedir.

In 2021, it started to take place in the Turkish market 
with the brand of BAFRA LIGHTING.
BCÇ Elektronik A.Ş, which has one of the developed 
stands of the country in quality control, carries out the 
quality tests of its products within its own structure.

Bafra Lighting, which produces its products at world 
standards and on a modern technology machine 
band based on automation in its facilities established 
on a total area of   13 thousand m2, including 7,000 
m2 production and 6,000 m2 warehouse, delivers its 
products to its customers through its dealers at many 
points in Turkey.
BCÇ Elektronik A.Ş, which continues its R&D activities 
uninterruptedly with its expert engineers and technical 
team staff, continues to increase its quality every year 
in a way to raise consumer expectations to the highest 
levels in domestic and international markets.
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CESA TECHNOLOGY 
ATTENDED ATECH 2021 FAIR

CESA TEKNOLOJİ 
ATECH 2021 FUARINDA 

YER ALDI
18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen 4. A-tech (Akıllı Bina Teknolojileri ve 
Elektrik Sistemleri) fuarında CESA TEKNOLOJİ 
büyük ilgi gördü...

CESA TECHNOLOGY attracted great attention at the 4th A-tech (Intelligent Building 
Technologies & Electrical Systems) fair held at Istanbul Expo Center on November 18-21...

CESA TEKNOLOJİ, sektörde 32 yılı aşkın görev yaptığı 
firmalarda edinilmiş bilgi ve tecrübenin buluştuğu 
kurumsal bir yapı ile ticari hayat bulduğu adrestir. 2013 
yılında mühendislikte edindiği bilgi ve iş tecrübesini 
birleştirerek sektörde  öncü olma hedefi  ile iki kurucu üye 
tarafından  kurularak ticari hayatına başlamıştır. 
CESA TEKNOLOJİ, acil aydınlatma ve yönlendirme 
armatürlerinin can ve mal emniyetini sağlayan cihazlar 
olduğu bilinci ile; kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü ürünler 
üretmektedir.

CESA TEKNOLOJİ   4. A-tech Fuarında sergilediği, Acil 
Durum Aydınlatma Armatürleri, Acil Durum Aydınlatma 
Kitleri, Exproff Aydınlatma Armatürleri, Şarj edilebilir Piller, 
Sensörlü ve LED’ li Acil Durum Aydınlatma Armatürleri 
, Radar ve Hareket Sensörleri ,PCB Modüller, Acil Durum 
Yönlendirme Armatürleri ,Tünel Armatürleri yoğun ilgi 
gördü

CESA TECHNOLOGY was established by transforming 
into a corporate structure with 32 years of knowledge 
and experience in the sector.
He started his commercial life in 2013 with the aim 
of being a pioneer in the sector by combining his 
knowledge and work experience in engineering.

CESA TECHNOLOGY at the 4th A-tech Fair, 
Emergency Lighting Fixtures, Emergency Lighting 
Kits, Exproff Lighting Fixtures, Rechargeable 
Batteries, Emergency Lighting Fixtures with Sensors 
and LEDs, Radar and Motion Sensors, PCB Modules, 
Emergency Guidance Luminaires, Tunnel Luminaires 
attracted great attention.
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OUR LIGHTING INDUSTRY IS GOING TO BE 
A MORE COMPETITIVE AND REGIONAL 

PRODUCTION CENTER

Aydınlatma Sanayimiz 
Daha Rekabetçi ve 

Bölgesel Üretim Merkezi 
Haline Doğru Gidiyor

 We talked to Fahir GÖK, President of 
the Turkish Utensils Manufacturers 
Association (AGID), about an evaluation 
of 2021 and the opportunities that await 
us in 2022.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 
(AGİD) Başkanı sayın Fahir GÖK ile 2021 
yılının bir değerlendirmesi ve 2022 yılında 
bizleri bekleyen fırsatları konuştuk.

2021 yılının genel bir değerlendirmesini rica edebiliriyiz.?
Türkiye Aydınlatma ekipmanları sanayinin genel bir 
değerlendirmesini yapmadan önce, ürün gruplarını 
açıklamak ve paylaşacağımız verilerin bu ürün gruplardan 
hangilerini kapsadığını belirtmek, referans sunmak uygun 
olacaktır.  Aydınlatma ekipmanları sanayinde üretilen 
ürünler bildiğiniz üzere altı ana gruptan oluşmaktadır. 
Bunlardan ilki ışık kaynakları olan lambalardır. İkinci 
grup ulaştırma araçları için mono blok far üniteleri 
ile aydınlatma donanımları ve görsel sinyalizasyon 
ekipmanlarıdır. Üçüncü grup aydınlatma armatürleri ile 
diğer elektrikli aksam ve yan parçalar, abajur, avizeler, 
aplikler, spotlar ve projektörlerdir. Dördüncü grup sokak 
aydınlatma donanımlarıdır. Beşinci grup portatif elektrik 

Can we ask for a general evaluation of 2021?
Before making a general assessment of the Turkish 
Lighting equipment industry, it would be appropriate to 
explain the product groups, to indicate which of these 
product groups the data we will share covers, and to 
provide references. As you know, the products produced 
in the lighting equipment industry consist of six main 
groups. The first of these are lamps, which are light 
sources. The second group is mono-block headlight units, 
lighting equipment, and visual signaling equipment for 
transportation vehicles. The third group is lighting fixtures, 
other electrical components, side parts, lampshades, 
chandeliers, wall sconces, spots, and projectors. The fourth 
group is street lighting equipment. The fifth group is 
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portable electric lamps, flashlights, gas and luxury lamps, 
control with electronic components, and automation 
systems. The sixth group is advertising and illuminated 
boards, signaling tables and signals, and the like.

The lighting equipment covered by the data we will share 
with you in this interview consists of the following products; 
electric table lamp, work lamp, lampshade, and similar 
standing lamps, non-electric lamps and lighting fixtures, 
illuminated signage, illuminated billboards, and the like, 
chandeliers and other electric ceiling or wall lighting 
fixtures, floodlights and spotlights, other lamps and lighting 
fixtures parts of lamps and luminaires, illuminated signs, 
nameplates, of glass, metal, and plastic. These products 
are also the products included under the headings of 
“Lamps” and “Lighting Devices” in the TUIK data. Mono-
block headlight units for transportation vehicles, lighting 
equipment, and visual signaling equipment under the 8512 
export code, which has an important export volume and 
exports approximately 250 million dollars every year, are 
excluded.
It is very difficult to estimate the market size of the lighting 
industry in dollars, but in our sector report published by 
the Istanbul Chamber of Industry in 2019 and which we 
support, it is stated that the domestic market size reached 
up to 2.59 billion dollars in 2014, but with the real shrinkage 
in the domestic market, it was 1 in 2019 in dollars. It is 
said that it has decreased to 94 billion dollars. The sector 
report will be published again in 2022, with this publication 
we will be able to reveal the market size more clearly for 
today. However, at this point, it may be appropriate to talk 
about the unit-based production data that constitute the 
production size of our industry. The production number 
is 29.000.000 in 2020 within the scope mentioned above. 
Although the lighting equipment industry experienced a 
contraction in production in 2020 due to the epidemic, it 
largely preserved the production level of the previous year. 
In 2021, it is known that the production level started to rise. 
In the meantime, it is known that the production numbers 
of the sector have decreased at a high rate compared to 
five years ago. At first glance, this regression can be seen 
as negative data, but it is the result of a transition period. 
With the rapid entry and development of LED technology 
into the market, an increase was observed in the number of 

lambaları, el fenerleri, gaz ve lüks lambaları, elektronik 
bileşenler ile kontrol ve otomasyon sistemleridir. Altıncı 
grup ise reklam ve ışıklı panolar, sinyalizasyon tabloları ile 
sinyaller ve benzeridir.

Bu söyleşi de  sizlerle paylaşacağımız verilerin kapsadığı 
aydınlatma ekipmanları  ise şu ürünlerden oluşmaktadır 
; elektrikli masa  lambası, çalışma lambası, abajur ve 
benzeri ayaklı lambalar, elektrikli olmayan lambalar ve 
aydınlatma armatürleri, ışıklı tabela, ışıklı reklam panosu 
ve benzerleri, avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar 
aydınlatma armatürleri, projektörler ve spot ışıkları, diğer 
lamba ve aydınlatma armatürleri ile camdan, metalden 
ve plastikten lambaların ve aydınlatma armatürlerinin, 
ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının parçaları. Bu ürünler 
aynı zamanda TÜİK verilerinde “Lambalar” ve “Aydınlatma 
Cihazları” başlıkları altında yer alan ürünlerdir. Önemli 
bir ihracat hacmimiz olan ve her yıl yaklaşık 250 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz 8512 ihracat kodu altında 
yer alan, ulaştırma araçları için mono blok far üniteleri 
ile aydınlatma donanımları ve görsel sinyalizasyon 
ekipmanları kapsam dışındadır. 

Aydınlatma sanayi pazar büyüklüğünün dolar olarak 
tahmin edilmesi oldukça güç, ancak 2019 yılında İstanbul 
Sanayi Odası tarafından yayınlanan ve çalışmasına destek 
verdiğimiz sektör raporumuzda iç pazar büyüklüğünün 
2014 yılında 2,59 milyar dolara kadar ulaştığı, ancak iç 
pazardaki reel küçülme ile dolar cinsinden 2019 yılında 1,94 
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entrepreneurs and the number of production in a certain 
period, but over time, the trend towards qualified products, 
the preference of value-added products, and on the other 
hand, the number of these entrepreneurs decreased, 
affecting the number of production.

As of 2020, the number of entrepreneurs in the sector is 
321 companies according to TUIK data. We can say that 
this number is preserved in 2021. The continuity of our 
members in production also supports this. The number of 
attempts; is the number of all units operating in our sector 
and active in the reference period. 61.5% of these companies 
are in Istanbul and 10.6% are in Ankara. On the third place 
is İzmir with a share of 6.7 percent. It should also be noted 
that 80% of our industrialists are small and medium-sized 
producers.

Our lighting equipment exports decreased in value every 
year between 2016 and 2020, and decreased by 8.7 percent 
in 2020 compared to 2019 and amounted to 208.9 million 
dollars. It should be noted that in 2021, it started to rise and 
reached the values of 2019 and before. Lighting equipment 
foreign trade is calculated in tons. In this context, Turkey’s 
lighting equipment exports decreased from 23,579 tons in 
2016 to 20,685 tons in 2020. The technological development 
of the products also plays a role in this regression, it should 
not be forgotten that LED products are more minimal 
designs and electronic-based. The export unit value of 
lighting equipment is 10.10 dollars in 2020 and 11.34 dollars 
in 2021.

milyar dolar seviyelerine gerilediği yer almaktadır. Sektör 
raporu 2022 yılında yeniden yayınlanacaktır, bu yayın ile 
Pazar büyüklüğünü bugün için daha net olarak ortaya 
koyabileceğiz. Ancak bu noktada sanayimizin üretim 
büyüklüğünü oluşturan adet bazlı üretim verilerinden 
bahsetmek uygun olabilir. Üretim adeti yukarıda belirtilen 
kapsamda 2020 yılında 29.000.000 adettir. Aydınlatma 
ekipmanları sanayi 2020 yılında salgın sebebiyle üretimde 
daralma yaşamış olsa da bir önceki yılın üretim seviyesini 
büyük ölçüde korumuştur. 2021 yılında ise üretim 
seviyesinin yükselişe geçtiği bilinmektedir.  Bu arada 
sektörün üretim adetlerinin beş yıl öncesine göre yüksek 
oranda gerilediği de bilinmektedir. İlk bakışta bu gerileme 
olumsuz bir veri olarak değerlendirilebilir ancak bu bir 
geçiş döneminin sonucudur. LED teknolojinin pazara hızlı 
girişi ve gelişimi ile belirli bir dönemde girişimci adetinde 
ve üretim adetinde de artış gözlenmiş, ancak zamanla 
nitelikli ürünlere yönelim, katma değerli ürünlerin tercihi 
ve bir yandan da rekabet sebebiyle bu girişimci sayısı 
azalmış, üretim adetini de etkilemiştir. 

2020 yılı itibariyle sektörün girişimci sayısı TUIK verilerine 
göre 321 adet firmadır. 2021 içinde bu sayının korunduğunu 
söyleyebiliriz. Üyelerimizin üretime devamlılığı da bunu 
desteklemektedir. Girişim sayısı; sektörümüzde faaliyet 
gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin 
sayısıdır.  Bu firmalarımızın yüzde 61,5’i İstanbul’da, yüzde 
10,6’sı Ankara’dadır. Üçüncü sırada ise yüzde 6,7 payı le 
İzmir yer almaktadır. Sanayicimizin %80 oranında küçük 
ve orta ölçekli üretici olduğunu da belirtmemiz gerekir. 
Aydınlatma ekipmanları ihracatımız 2016-2020 yılları 
arasında değer olarak her sene azalmış, 2020 yılında ise 
2019 yılına göre yüzde 8,7 gerileyerek 208,9 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise yükselişe geçtiğini 
ve 2019 ve öncesi değerlere ulaştığını belirtmemiz 
gerekir. Aydınlatma ekipmanları dış ticareti ton olarak 
hesaplanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin aydınlatma 
ekipmanları ihracatı miktar olarak 2016 yılında 23.579 ton 
iken 2020 yılında 20.685 tona gerilemiştir. Bu gerileme 
üzerinde ürünlerin teknolojik gelişimi de rol oynamaktadır, 
LED ürünlerin daha minimal tasarımlar olduğu ve 
elektronik esaslı oldukları unutulmamalıdır. Aydınlatma 
ekipmanları ihracat birim değeri ise 2020 yılında 10,10 
dolardır, 2021 yılında ise 11.34 dolardır. 
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To take a brief look at the countries we export to; In 
2021, European Union countries come first. This is 
followed by Other European Countries such as England, 
Norway, and Middle East Asian Countries.

If we want to look at our place on the world scale as an 
export; In the export of lighting equipment, China ranks 
first in the world with an export figure of 37.6 billion dollars. 
Considering that the exports of Germany, which ranks 
2nd, are 3.5 billion, it is clear that there is a large difference 
between the export sizes of the countries that follow 
China. As Turkey, we are in the 22nd place in the world’s 
lighting equipment exports today. With this awareness, 
we have been moving forward with the goal that Turkey’s 
illumination will enlighten the world for a long time.

While Turkey’s production and export of Lighting 
equipment progresses step by step, its imports tend 
to decrease in recent years and imports of 168.9 million 
dollars were realized in 2020. Our import unit prices, 
which were 12.39 dollars in 2016, decreased to 6.17 dollars 
in 2020. A large proportion of our imports are light sources 
and lamps. Although our dependence on foreign sources 
shows a decreasing trend, it still maintains its existence. An 
important factor in the decreasing trend is the increase in 
the use of LED modules as a light source in lighting fixtures 
and the valuable production capacity of our domestic 
manufacturer in this regard.

Depending on these developments in imports and 
exports, we can say that the foreign trade balance of 
Lighting equipment has shrunk in recent years.

İhracat yaptığımız ülkelere kısaca göz atmak gerekirse; 
2021 yılında Avrupa Birliği ülkeleri başta gelmektedir. 
Bunu İngiltere, Norveç gibi Diğer Avrupa Ülkeleri ve 
Orta Doğu Asya Ülkeleri takip etmektedir. 

İhracat olarak Dünya ölçeğinde yerimize bakmak istersek; 
aydınlatma ekipmanları ihracatında Çin 37,6 milyar 
dolar ihracat rakamı ile açık ara Dünya’da ilk sırada yer 
almaktadır. 2. Sırada yer alan Almanya’nın ihracatının 3,5 
milyar olduğu düşünülür ise Çin’i izleyen ülkelerin ihracat 
büyüklükleri arasında büyük fark bulunduğu açıktır. 
Türkiye olarak bugün dünya aydınlatma ekipmanları 
ihracatında 22. sırada bulunmaktayız, yukarıda belirtiğimiz 
Çin gerçeği ile birinci sırada olmayı hedefleyemeyiz ama ilk 
10 içinde olmamız için hiçbir engel yoktur. Bu farkındalık ile 
uzun bir dönemdir Türkiye’nin aydınlatmasının Dünya’yı 
aydınlatacağı hedefi ile ilerlemekteyiz. 

Türkiye’nin Aydınlatma ekipmanlarında üretimi ve ihracatı 
adım adım ilerlerken, ithalatı ise son yıllarda düşme 
eğilimindedir ve 2020 yılında 168,9 milyon dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir. İthalat birim fiyatlarımız da 2016 yılında 
12,39 dolar olan fiyat seviyesi 2020 yılında 6,17 dolara kadar 
gerilemiştir. İthalatımızın büyük bir oranı da ışık kaynakları, 
lambalardır. Bu konuda dışa bağımlığımız azalma eğilimi 
gösterse de halen mevcudiyetini korumaktadır. Azalma 
eğiliminde önemli bir faktörde aydınlatma armatürlerinde 
ışık kaynağı olarak LED modül kullanımındaki artış ve yerli 
üreticimizin bu konudaki değerli üretim kapasitesidir. 

İthalat ve ihracat bu gelişmelere bağlı olarak son 
yıllarda Aydınlatma ekipmanları dış ticaret dengesi 
küçüldüğünü söyleyebiliriz. 
Rakamlar ile kısaca değerlendirdiğimiz sektörümüz için 
rakamların ötesinde birkaç ekleme yapmamız gerekirse, 
aydınlatma sanayimiz üretimde rekabetçidir ve bölgesel 
üretim merkezi potansiyeline sahiptir. Ülkemizde Avrupa 
Birliği normları ile üretim her geçen gün artmaktadır, 
iç pazarda üretim ve piyasa denetimleri ile her geçen 
gün alt yapıda iyileşme yaşanmaktadır. Sektör önemli 
ölçüde ihracat gerçekleştirmektedir. Türkiye aydınlatma 
ekipmanları sanayi alt yapısı ve pazar olanakları ile yabancı 
sermaye yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Aydınlatma ekipmanları sanayi olarak teknolojide dışa 
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If we need to make a few additions beyond the numbers 
for our sector, which we briefly evaluated with numbers, 
our lighting industry is competitive in production and has 
the potential of a regional production center. Production 
in our country is increasing day by day with the norms of 
the European Union, and the infrastructure is improving 
day by day with production and market inspections in 
the domestic market. The sector realizes a significant 
export. Turkey offers significant opportunities for foreign 
capital investments with its lighting equipment industry 
infrastructure and market opportunities. As the lighting 
equipment industry, although our dependence on foreign 
technology is in question today, all stakeholders are working 
to reduce this dependency. For example, LED lamps and 
LED-based lighting equipment are included in the Priority 
Product List of the Electrical Equipment Sector within the 
scope of the Technology-Oriented Industry Move Program 
of our Ministry of Industry and Technology. The program 
is special in line with the aim of increasing value-added 
production in Turkey.

How did the lighting industry manage the epidemic 
period?
Of course, 2020 and 2021 were difficult periods for all our 
manufacturers. In the first months of the epidemic, we 
can say that the production continued at a rate of ninety 

bağımlığımız bugün 
söz konusu olsa da bu 
bağımlılığın azaltılması için 
tüm paydaşlar çalışmaktadır. 
Örneğin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
Elektrikli Teçhizat Sektörü 
Öncelikli Ürün Listesinde 
LED lambalar ve LED esaslı 
aydınlatma ekipmanları 
yer almaktadır.  Program, 
Türkiye’de katma değerli 
üretimin artırılması amacı 
doğrultusunda özel bir 
programdır.

Aydınlatma sektörü yaşanan salgın dönemi sürecini 
nasıl yönetti?

2020 ve 2021 tüm üreticilerimiz için elbette zor bir dönemdi. 
Salgının ilk aylarında, üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelere 
esas olarak yüzde doksan oranında üretimin devam ettiğini, 
%50 kapasite ile çalışmış olsalar da duruşun çok düşük 
bir oranda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçiş döneminin 
ardından da gerekli önlemler ve planlamalar ile üretime 
devamlılık için önemli bir çaba ortaya kondu ve başardık. Bu 
dönem boyunca üyesi olduğumuz LightingEurope ile her 
gün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden de takip ettiğimiz 
üzere benzer durumun Avrupa Birliği üye ülkelerde de 
olduğunu biliyoruz. Örneğin; İngiltere’de salgının sektöre 
etkisi %55 oranında üretim kapasitenin azalmasıdır. 

Son iki yılda pazarın mevcut durumu satış kanalları 
açısından incelendiğinde; proje satış kanalının salgına 
rağmen faaliyette olduğunu, ticari kanalın ise durağan 
bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. Salgın öncesinde 
aydınlatma sektörü, 2019 yılının özellikle ihracat pazarında 
ortaya koyduğu büyüme oranlarının etkisi ile kazandığı 
ivme doğrultusunda hızla ilerlemekteydi, salgın ile kısa bir 
süre durağanlık oluşsa da özellikle Avrupa kaynaklı talepler 
bu ivmeyi destekledi, özellikle de 2021 yılı için önemli bir 
ivme sağladı. 
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percent, based on the conversations we had with our 
members, and that the downtime was realized at a very 
low rate even though they worked at 50% capacity. After 
the transition period, an important effort was put forward 
to continue production with the necessary precautions 
and planning, and we succeeded. We know that a similar 
situation exists in European Union member countries, 
as we have observed from our daily meetings with 
LightingEurope, of which we are a member, throughout 
this period. For example; The effect of the epidemic on the 
sector in the UK is the decrease in production capacity by 55%.

When the current situation of the market in the last two 
years is analyzed in terms of sales channels; We can say that 
the project sales channel is active despite the epidemic, 
and the commercial channel has been through a stagnant 
period. Before the epidemic, the lighting industry was 
progressing rapidly in line with the momentum gained by 
the growth rates of 2019, especially in the export market. 
Although there was stagnation for a short time with the 
epidemic, especially European demands supported this 
momentum, especially for 2021.

Again, due to the fact that lighting is an integral part of 
energy efficiency and the implementation of national 
action plans in this regard, new opportunities contributed 
to this rapid progress in terms of the domestic market. 
The result of the action plans that are included in all our 
strategic plans at the national level and that support the 
use of LED-based lighting products in General Lighting is 
one of these opportunities and important levers. One of 
the important steps in this regard and managed by TEDAŞ, 
Conformity Approvals for LED Light Source Road Lighting 
Fixtures according to the Technical Specifications started 
to be received by our manufacturers. The next step is the 
use of these products in new facilities. Studies were carried 
out for pilot applications in 2021, product approvals were 
given, and preparations for the use of LED luminaires for 
the planning of new facilities in 2022 were completed.

Although there was a pause in a short time due to the 
epidemic, we said at the end of 2020 that we believe 
that production will move in a positive direction. As we 
always say, we believe that our industry will gain more 

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. 
Ulusal düzeyde tüm stratejik planlarımızda yer alan, 
Genel Aydınlatma da LED esaslı aydınlatma ürünlerinin 
kullanılmasını destekleyen eylem planlarının sonucu bu 
fırsatlardan ve önemli kaldıraçlardan biridir. Bu konuda 
önemli adımlardan biri olan ve TEDAŞ tarafından yönetilen 
LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik 
Şartnamesine Göre Uygunluk Onayları üreticilerimiz 
tarafından alınmaya başladı. Bundan sonraki adım ise 
yeni tesislerde bu ürünlerin kullanımıdır. 2021 yılında pilot 
uygulamalar için çalışmalar yapıldı, ürün onayları verildi 
ve 2022 yılında yeni yapılan tesislerin planlaması için LED 
armatürlerin kullanımı için hazırlıklar tamamlandı. 

Salgın sebebiyle kısa bir sürede duraklama yaşanmış olsa 
da üretimin artı yönde hareket edeceğine inandığımızı 
2020 yılının sonunda söylemiştik. Özellikle her zaman 
söylediğimiz gibi sektörümüzün Türkiye’nin coğrafi 
konumu, lojistik ağ avantajı, üretim kapasitesi ve insan 
kaynağı ile sebebiyle gelecek dönemde daha da önem 
kazanacağına inanıyoruz. Çin dahil olmak üzere Avrupa’da 
pek çok ülke ve üreticileri arz zincirini tekrar sorgulayacak 
ve bu sektörümüz adına fırsatlar sunacaktır görüşündeyiz. 
Aydınlatma Ekipmanları üretiminde büyüme oranının 
Aralık 2021 için geçen yılın bu dönemine göre de %18,2 
olarak açıklanmış olması bu inancımızın ve tespitlerimizin 
bir göstergesidir. 



Innovative Lighting Systems

®

Mıknatıslı sistem sayesinde araç gereç kullanılmadan ürün yerleştirme 
ve çıkarma esnekliği verir. Çerçevesiz kurulum ve aerodinamik noktalar 
özellikle zarif bir sistem oluşturur. Mıknatıs sayesinde eklemiş 
olduğunuz ürünü istediğiniz şekilde sağa sola kaydırarak nesnelere 
istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Tüm parçaları döndür, kaydır sistemi 
ile istediğiniz pozisyona getirin ve istediğiniz zaman ayarlayın.

Thanks to its magnetic system, it provides flexibility to place and remove 
products without using tools. The frameless installation and                       
aerodynamic points create a particularly elegant system. Thanks to the 
magnet you can add the product to the left and right as you want to 
highlight the objects as you want. Rotate all parts, move the slide to the 
desired position an adjust at any time.

MIKNATISLI  AYDINLATMA 
SİSTEMLERİ 
MAGNETIC LIGHTING SYSTEM

www.tanlight.com
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importance in the future due to Turkey’s geographical 
location, logistics network advantage, production capacity, 
and human resources. We believe that many countries and 
manufacturers in Europe, including China, will question the 
supply chain again and this will offer opportunities for our 
industry. The fact that the growth rate in the production 
of Lighting Equipment has been announced as 18.2% for 
December 2021 compared to this period of the previous 
year is an indicator of our belief and determination.

New habits, changing memorizations and new normals 
have changed the production processes. The sector will 
be strengthened by the fact that our producer sees this 
change as an opportunity and evaluates it. In this direction, 
we invite all our producers to analyze the change well and 
adapt quickly. 

They should adopt an innovative and employment-oriented 
management style, and evaluate the period as a period 
that offers opportunities. We have experienced once again 
how important digitalization is in this process, and in this 
context, they should not hesitate to invest in digitalization, 
both in product development and in the management 
of workflows. They should care about globalization and 
achieve clustering. They should keep their capital strength 
and follow the financial supports well.
An important effect of the epidemic on a sector in our 
country, as in the whole world, will be the increase in 
domestic production. As the lighting industry, we are 
industry dependent on foreign sources. Although this 
dependence decreases every year, as we monitor and 
share with you the import data, we predict that it will 
decrease even more in the coming period. Since lighting 
is an indispensable element in daily life due to its added 
value to human life in terms of safety, comfort, and health, 
the efforts of countries to be self-sufficient in lighting 
equipment will increase in the coming period, and we 
must take steps for the domestic production of high 
value-added components and parts by doing our part in 
this regard. We hope that the important step taken by 
the public, especially with the acceptance of LED chip 
production as a high-tech product in the country’s policy, 
will come to life as production very soon. In this regard, we 
can also herald the start of investment analysis.

Yeni alışkanlıklar, değişen ezberler ve yeni normaller 
üretim süreçlerini değiştirmiştir. Bu değişimi üreticimizin 
fırsat olarak görmesi ve değerlendirmesi ile sektörün 
güçlenecektir. Bu doğrultuda tüm üreticilerimize değişimi 
iyi analiz ederek süratle adapte olmaya davet ediyoruz. 
Yenilikçi ve istihdamı önemseyen bir yönetim şeklini 
benimsemeli, dönemi fırsatlar sunan bir dönem olarak 
değerlendirmeliler. Dijitalleşmenin bu süreçte ne kadar 
önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha yaşadık, bu 
çerçevede gerek ürün geliştirmede gerekse iş akışlarının 
yönetiminde dijitalleşme için yatırım yapmaktan 
çekinmemelidirler. Küreselleşmeyi önemsemeli ve 
kümeleşmeyi başarmalıdırlar. Öz sermayelerini güçlü 
tutmalı, finansal destekleri iyi takip etmelidirler.

Salgının tüm dünya da olduğu gibi, ülkemizde de bir 
sektöre önemli bir etkisi yerli üretimdeki artış olacaktır. 
Aydınlatma sektörü olarak dışa bağımlı bir sanayiyiz, bu 
bağımlılık her sene ithalat verilerinden izlediğimiz ve 
sizinle de paylaştığımız 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 için adımlar atmalıyız. Özellikle LED 
çip üretiminin ülke politikasında yüksek teknoloji ürün 
olarak kabul edilmesi ile kamu tarafından atılan önemli 
adımın çok yakın bir tarihte üretim olarak hayat bulmasını 
diliyoruz. Bu konuda da yatırım analizlerinin başladığını da 
müjdeleyebiliriz.
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KENDAL ELECTRIC 
Introduced Product Groups With K2 Plus TSE

 at Atech Fair

KENDAL ELEKTRİK 
ATECH FUARI’NDA K2 PLUS 
TSE’Lİ ÜRÜN GRUPLARINI 

TANITTI
Kendal Elektrik, 28-21 Kasım 2021 tarihinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen Atech fuarında, K2 
Plus TSE’li ürün gruplarını tanıttı. 

Kendal Elektrik introduced its K2 Plus TSE product groups at the Atech fair held at Istanbul 
Expo Center on November 28-21, 2021.

Fuar boyunca yoğun ziyaretçi alan Kendal Elektrik 
misafirlerini marka adına; kurucu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Fırat Kendal Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve firma 
ortağı Faruk Ece ve Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan 
Demirtaş ağırladı. 

Her yıl kasım ayında yapılan organizasyon; T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Kiptaş, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzeri 

Kendal Elektrik Chairman of the Board Fırat Kendal Aksoy, 
Member of the Board of Directors Faruk Ece and Sales 
and Marketing Manager Serkan Demirtaş hosted their 
guests on behalf of the brand, which received heavy visitors 
throughout the fair.

The organization held 
in November every 
year; T.R. Ministry of 
Environment and 
Urbanization, T.R. 
It is organized with 
the support and 
participation of the 
Ministry of Commerce, 
TOKİ, Emlak Konut, 
TETESFED, Chamber 
of Electrical Engineers, 
Perpa Trade Center and 
KOSGEB.
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Teknisyenleri Estaf ve 
Sanatkarları Federasyonu 
(TETESFED), Elektrik 
Mühendisleri Odası, Perpa 
Ticaret Merkezi ve KOSGEB 
gibi kurumların desteği ve 
katılımı ile düzenleniyor. 
2021’de daha önce alınan 
karar doğrultusunda ilk 
kez Ankara’dan İstanbul’a 
taşınan fuarın katılımcıları 
arasında Kendal Elektrik de 
vardı.
 Kendal Elektrik 
pandeminin kısıtlayıcı 
şartlarına rağmen 
ar-ge çalışmaları ve 
yatırımlarını hız kesmeden 
sürdürdü. Diğer yandan 
belgelendirme çalışmaları 
da tamamlanan 
ürünlerden LED paneller 
fuarda görücüye çıktı. 
Müşterilerle buluşan diğer 
K2 ürünleri ise şöyle oldu; 
yeni nesil LED etanjlar, 
LED sokak armatürleri, 
LED projektörler, 60x60 ve 
30x30 sıva üstü/ sıva altı 
Backlight serisi ürünler, 
Modern Duvar aplikleri  ve 
Sarkıt Led armatürler…

Despite the restrictive conditions of the pandemic, 
Kendal Elektrik continued its R&D studies and 
investments without slowing down. On the other 
hand, LED panels, the products of which certification 
studies have been completed, were showcased at the 
fair. Other K2 products that met customers were as 
follows; new generation LED waterproofs, LED street 
luminaires, LED floodlights, 60x60 and 30x30 surface 
mounted/recessed Backlight series products, Modern 
Wall sconces and Suspended Led luminaires…
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2 Awards to Feltouch from 
Design Week Turkey!

FELTOUCH’A 
DESIGN WEEK TÜRKİYE’DEN 

2 ÖDÜL!
Design Week Türkiye Ödüllerinden Feltouch’a 
2 İyi Tasarım Ödülü 2017’den beri Türkiye’den 
dünyaya Sürdülebilir Akustik Tasarımlar ihraç eden 
Feltouch’a Design Week Türkiye jürisi tarafından 2 
İyi Tasarım ödülüne layık görüldü.

2 Good Design Awards to Feltouch from Design Week Turkey Awards. Exporting 
Sustainable Acoustic Designs from Turkey to the world since 2017, Feltouch was awarded 
2 Good Design awards by the Design Week Turkey jury.

Pandemi koşulları altında, 2021 Design Week Türkiye 
17-18 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde ETMK, TİM ve 
Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşti. Etkinlik 
kapsamında düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla gerçekleşti. 8 Üstün 

Under the pandemic conditions, 2021 Design Week 
Turkey was held on 17-18 December at the Haliç Congress 
Center with the support of ETMK, TİM, and the Ministry 
of Commerce. The award ceremony held as part of the 
event was held with the participation of Minister of Trade 
Mehmet Muş, TİM President İsmail Gülle, and Deputy 
Minister Rıza Tuna Turagay. At the award ceremony, where 
8 Superior Design and 28 Good Design awards met with 
their owners, Sparkle acoustic lighting collection designed 
by Ali Berkman was awarded the Good Design Award in the 
category of “Lighting Products” and acoustic wall-ceiling 
panel and lighting design by Yiğit Özer in the category of 
“Building Components and Vitrified Products”. . Feltouch 
Co-Founder and General Manager Şeref Özer and designers 
Ali Berkman and Yiğit Özer received the awards together at 
the award ceremony. 
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Both Acoustic and Lighting Solution in One: Sparkle 
Acoustic Lighting Collection 
Ali Berkman, who designed sound and light as a very 
important catalyst that can change the way of perceiving 
the environment and the way of feeling the atmosphere 
in the workspace, offers an acoustic lighting family that 
can respond to the needs of the users in the workspaces in 
terms of acoustics and lighting. From a lighting perspective, 
in order to increase energy efficiency and provide ease 
of use, Ripple and Bowl acoustic lighting elements can 
balance light levels at the optimum level without requiring 
user intervention, thanks to the daylight and presence 
sensor integrated into their body, working synchronized 
with daylight at different times of the day. Bowl series, 
whose direct-indirect light distributions can be controlled 
separately, provides a comfortable experience in terms of 
glare control thanks to its optical design. 

The collection, which is formed from felt obtained by 
transforming from PET, is an alternative to acoustic 
materials that provide speech intelligibility in interior 
spaces. Offering decorative as well as acoustic and lighting 
solutions together, the Sparkle product family offers 
pendant, surface mounted, direct, indirect, sconce options, 

Tasarım, 28 İyi Tasarım 
ödülünün sahipleriyle 
buluştuğu ödül töreninde, 
Ali Berkman tasarımı 
Sparkle akustik aydınlatma 
koleksiyonu “Aydınlatma 
Ürünleri” kategorisinde, 
Yiğit Özer tasarımı akustik 
duvar-tavan paneli  ve 
aydınlatma tasarımı “Yapı 
Bileşenleri ve Vitrifiye 
Ürünler” kategorisinde 
İyi Tasarım Ödülüne layık 
görüldü. Feltouch Kurucu 
Ortağı ve Genel Müdür’ü 
Şeref Özer ile tasarımcılar 
Ali Berkman ve Yiğit Özer 
ödül töreninde ödülleri 
birlikte aldılar. 

Hem Akustik Hem Aydınlatma Çözümü Bir Arada: 
Sparkle Akustik Aydınlatma Koleksiyonu 
Çalışma alanlarında ses ve ışık, çevreyi algılayış biçimini 
ve mekandaki atmosferi hissetme şeklini değiştirebilen 
çok önemli bir katalizör olarak düşünürek tasarlayan 
Ali Berkman’ın, çalışma alanlarındaki kullanıcıların 
ihtiyaçlarına yönelik akustik ve aydınlatma açısından 
cevap verebilen bir akustik aydınlatma ailesi sunuyor. 
Aydınlatma perspektifinden, enerji verimliliğini arttırmak 
ve kullanım kolaylığı sağlamak adına, Ripple ve Bowl 
akustik aydınlatma elemanları, gövdesine entegre 
olan günışığı ve varlık sensörü sayesinde, günün farklı 
saatlerinde günışığı ile senkronize çalışması sayesinde 
kullanıcı müdahelesi gerektirmeden ışık düzeylerini 
optimum seviyede dengeleyebiliyor. Direkt endirekt ışık 
dağılımları ayrı ayrı kontrol edilebilen Bowl serisi, optik 
tasarımı sayesinde kamaşma kontrolü açısından konforlu 
bir deneyim sağlıyor. 

PET’ten dönüştürülerek elde edilen keçeden formlanan 
koleksiyon, iç mekanlarda konuşma anlaşılabilirliğini 
sağlayan akustik malzemelere alternatif olma özelliğinde. 
Dekoratif olduğu kadar, akustik ve aydınlatma çözümlerini 
bir arada sunan Sparkle ürün ailesi sarkıt, sıva üstü, 
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and adapts to interior spaces with the advantage of 32 
Feltouch felt colors in total. 

The World’s Largest Molded Acoustic Felt Panel: Vertigo 
Wall, Ceiling Panel, and Lighting
The design represents and reinterprets the elements and 
formations found in the dunes. The unique and ever-
evolving formations and patterns of the dunes, shaped 
by the wind as a mound or ridge under the influence of 
gravity, are the essence and focus of the Vertigo collection, 
providing personalization, function, and an interesting play 
of light and shadow.
With its adaptable panel surfaces, unique 3D pattern, 
mono, form, and inner corner form, 3 different trapezoidal 
models can be applied in the Vertigo series. At the same 
time, the product can be used as pendant lighting on the 
ceiling and can offer both acoustic and lighting functions 
together. Vertigo provides extensive creative freedom to 
differentiate and cover many surfaces, from ceilings to 
walls and corners. This exclusive design can be applied in 
32 standard colors by Feltouch felt, which was developed 
to meet environmental norms in line with interior building 
standards. Felt with high acoustic performance provides 
a sustainable and environmentally friendly life cycle with 
its recyclable and recyclable properties. It offers the largest 
panels created using pressed PET felt technology.

direkt, endirekt, aplik 
seçeneklerini sunarken, 
toplamda 32 Feltouch 
keçe renk avantajıyla iç 
mekanlara uyum sağlıyor. 

Dünyanın En Büyük Kalıplı 
Akustik Keçe Paneli: 
Vertigo Duvar, Tavan 
Paneli ve Aydınlatma
Tasarım, kum tepelerinde 
bulunan elementleri ve 
oluşumları temsil ediyor 
ve yeniden yorumluyor. 
Yerçekimi etkisi altında 
rüzgarla bir tümsek veya 
sırt şeklinde şekillenen 
kumulların benzersiz ve 
sürekli gelişen oluşumları 

ve desenleri Vertigo koleksiyonunun özü ve odak noktası, 
kişiselleştirme, işlev ve ilginç bir ışık ve gölge oyunu 
sağlamaktır.
Vertigo serisi uyarlanabilir panel yüzeyleri, benzersiz 3D 
deseni, mono, form ve iç köşe formu ile 3 farklı trapez 
modeli uygulanabilir. Ürün aynı zamanda tavanda 
sarkıt aydınlatma olarak kullanılarak hem akustik hem 
aydsınlatma fonksiyonunu bir arada sunabilir. Vertigo, 
tavandan, duvarlara ve köşelere kadar birçok yüzeyi 
farklılaştırmak ve kaplamak için kapsamlı yaratıcı özgürlük 
sağlar. Bu seçkin tasarım, iç yapı standartlarına uygun 
çevre normlarını karşılamak üzere geliştirilen Feltouch 
keçesi tarafından 32 standart renkte uygulanabilir. Akustik 
performansı yüksek keçe, geri dönüştürülebilir ve geri 
dönüştürülebilir özellikleri ile sürdürülebilir ve çevre dostu 
bir yaşam döngüsü sağlar. Preslenmiş PET keçe teknolojisi 
kullanılarak oluşturulan en büyük panelleri sunar.
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Sylvania, Gerçek Insan Odaklı Aydınlatma Çözümü Olan 
Luminature’ı Gururla Sunar.

LumiNature, Güneş ile aynı nitelikleri sunan yapay ışığın oluşturulmasıyla insan merkezli 
aydınlatmada yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor.

LumiNature marks the beginning of a new 
era in human-centric lighting with the 
creation of artificial light that offers the 

same qualities as the Sun.

Sylvania Proudly Presents 
Luminature, The Real Human-Centric 

Lighting Solution.

Gustave Roussy Enstitüsü ve kendine özgü mimari 
kısıtlamaları sayesinde Sylvania, gerçekten insan merkezli 
ilk aydınlatma çözümü olan LumiNature’ı geliştirme 
fırsatına sahip oldu.

Nükleer Tıp ve Tıbbi Görüntüleme Anabilim Dalı, yeraltında 
penceresiz bir alanda yer almaktadır. Çok az doğal ışığın 
olduğu bu ortamda, LumiNature aydınlatma, Güneş’in ışık 
tayfını yeniden yaratır ve mavinin zirvelerini bozmadan 
enerji verici ışık sağlar, sirkadiyen ritme uyar ve gün boyunca 
görsel rahatlığa katkıda bulunur

“LumiNature için başvurular çoktur. LumiNature öncelikle 
ışığın temel olduğu ve eğitim sistemlerimizde önemli bir 
rol oynadığı eğitime, çalışma alanlarımıza, bazen uzun 
çalışma saatleri geçirdiğimiz tüm ofislere ve son olarak da 
sağlık sektöründe kullanıma yöneliktir. esenlik, hastalar ve 
bakıcılar için de eşit derecede temeldir.”
Yann Chevrier, Proje Müdürü – Sylvania.

Yeniden yaratılan Güneş Işığı LumiNature, daha iyi 
uyku, daha güçlü üretkenlik için vücudumuzun sağlıklı 
döngüsünü ateşler ve daha iyi sağlığa katkıda bulunur. 
Biyolojik saat ile birlikte çalışarak, gün boyunca faydalı 
melanopik alımı (melanopik oran) düzenler.

Thanks to Gustave Roussy Institute and its specific architectural 
constraints, Sylvania had the opportunity to develop LumiNature, 
the first truly human-centric lighting solution. The Department of 
Nuclear Medicine and Medical Imaging is located in a windowless 
space underground. In this environment with very little natural light, 
LumiNature lighting recreates the light spectrum of the Sun and 
provides energising light without disturbing peaks of blue, respects 
the circadian rhythm and contributes to visual comfort throughout 
the day.

“The applications for LumiNature are multiple. LumiNature is primarily 
intended for education, where light is fundamental and plays an 
important role in our education systems, in our workspaces, all offices 
where we sometimes spend extended working hours, and finally in 
the healthcare sector where well-being is equally fundamental for 
patients and caregivers as well.” Yann Chevrier, Project Manager – 
Sylvania

Did you know this about LumiNature?
Essential to our well-being, melatonin is known as the sleep hormone 
that regulates our chronobiological rhythms. Melatonin production is 
heavily influenced by the right kind of light at the right time of the 
day which the Sun delivers effortlessly. Too much time under standard 
artificial light reduces the body’s ability to regulate the level of this 
unique hormone.

LumiNature, the recreated Sunlight, ignites our body’s healthy cycle 
for improved sleep, stronger productivity, and contributes to better 
health. Working in conjunction with out biological clock, it regulates 
beneficial melanopic intake (melanopic ratio) throughout the day.





M A K A L E  |  a r t i c l e

| 112 | 

HOTEL LOBBY LIGHTING
Otel Lobı ̇Aydınlatmaları

First Impression, Welcoming Guests
The hotel lobby gives its customers the first impression of 
the hotel. In order to make the proper first impression, the 
lighting must concentrate on the details as well as on the
overall design. There should be special lightings that 
offer higher light levels for customers and receptionists 
registering at the reception. The faces of the receptionists 
must be clearly visible. Lighting should be chosen 
accordingly.

Keep Your Lobby In The Customer’s Mind
When guests enter the lobby, they notice the beautiful 
chandeliers, the warm atmosphere, the smooth check in 
process, the beautiful furniture and paintings. They admire 
these things and talk about them. But what they often don’t 
realize is the lighting design that brings out these beauties. 
The purpose of the lighting, which is naturally integrated 
into the overall design, is to make guests feel warm and 
welcome and to guide them through the space 

Hotel Lobbies Should Make the Difference
The lobby can be considered as the first stage for everything 
that goes on in a hotel and is therefore the best opportunity 
to meet guests’ needs and ensure their expectations are 
met. A good lobby needs to draw people in and make them 
feel at home, and that feeling can make the difference 
between people choosing to stay at your hotel or go 
elsewhere

İlk İzlenim, Konukları Karşılamak
Otel lobisi, müşterilerine otel hakkında ilk izlenimi verir. İlk izlenimin 
etkileyici olması için aydınlatma, burada genel tasarıma olduğu kadar
ayrıntılara da yoğunlaşmalıdır. Resepsiyonda kayıt yapan müşteriler 
ve resepsiyon görevlileri için daha yüksek ışık seviyesi sunan özel 
aydınlatmalar olmalıdır. Resepsiyon görevlilerinin yüzleri net bir şekilde 
görülebilmelidir. Aydınlatma buna uygun seçilmelidir.

Lobiniz Müşterinin Aklında Kalsın
Konuklar lobiye girdiklerinde güzel avizeleri, sıcak ortamı, sorunsuz 
check in işlemini, güzel mobilyaları ve tabloları fark ederler. Bu şeylere 
hayran kalırlar ve onlar hakkında konuşurlar. Ancak çoğu zaman fark 
etmedikleri şey, bu güzellikleri ortaya çıkaran aydınlatma tasarımıdır.
Genel tasarıma doğal olarak entegre edilen aydınlatmanın amacı, 
konukların kendilerini sıcak, hoş karşılanmış hissetmelerini sağlamak 
ve onları mekanda yönlendirmektir.

katkılarıyla
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Create a Unique Atmosphere in Hotel Lobby
Each hotel has its own style and lobby lighting allows you 
to create a unique atmosphere by combining functionality 
with pomp. In hotel lobbies with a touch of luxury, large 
elaborate chandeliers are almost a necessity. Stylish, 
modern lobbies are always enhanced by striking large, 
sculptural lighting. In many hotels, the lobby is one of the 
biggest areas that need to be more to illuminate. 

The right Lighting Shows Beauty
A lot of money, time and effort are spent on the selection 
of carpets, wallpaper, furniture and other elements that 
make up the decor of a hotel. The last thing to want is faulty 
lighting, which can make these selected elements look bad. 
With the lighting design, questions such as how bright the 
lighting is, whether the Lighting color temperature is warm 
or cold, and whether the objects are in real color should be 
answered permanently.

Customers Spend Time in the Hotel Lobby
From public spaces to co working spaces, meeting spaces, 
restaurants and open plan bars, the lobby is now the 
beating heart of the hotel. A well designed and well lit lobby 
can allow guests to hold business meetings there, thus 
keeping food and beverage revenues within the hotel.

Using Energy Efficient Lighting 
Remember to consider sustainability and energy efficiency 
when working on your hotel design and lighting concepts.
Investing in energy efficient lighting will not only reduce 
your energy consumption but also help you save on 
operating costs. Choosing long lasting quality chandeliers 
will reduce your maintenance costs.

Otel Lobileri Farkı Hissettirmeli
Lobi, bir otelde olup biten her şey için sahne alanı olarak kabul edilebilir 
ve bu nedenle, konukların ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerinin 
karşılanmasını sağlamak için en iyi fırsattır. İyi bir lobinin insanları içine 
çekmesi ve onları evde hissettirmesi gerekir ve bu duygu, otelinizde 
kalmayı veya başka bir yere gitmeyi seçen insanlar arasında fark 
yaratabilir.

Eşsiz Bir Atmosfer Oluşturun
Her otelin kendine özgü bir stili vardır ve lobi aydınlatması, işlevselliği 
gösteriş ile birleştirerek eşsiz bir atmosfer oluşturabilmenize fırsat verir.
Lüks bir dokunuşa sahip otellerin lobilerinde, ayrıntılı büyük avizeler 
neredeyse bir zorunluluktur. Şık, modern lobiler her zaman göz alıcı 
büyük, heykelsi aydınlatmalarla zenginleştirilir. Birçok otelde, lobi, 
ışıkla oynamak için en büyük alanlardan biridir.

Doğru Aydınlatma Güzel Gösterir
Bir otelin dekorunu oluşturan halı, duvar kâğıdı, mobilyalar ve diğer 
unsurların seçimi için çok fazla para, zaman ve çaba harcanmaktadır.
İstenilen son şey, seçilen bu unsurların kötü bir şekilde görünmesine 
sebep olabilecek hatalı aydınlatmalardır. Aydınlatma tasarımı ile 
aydınlığın ne kadar parlak olduğu, aydınlatma sıcaklığının sıcak mı 
soğuk mu olduğu ve nesnelerin gerçek renkte olup olmadığı gibi 
sorular kalıcı olarak cevaplanmalıdır.

Lobide Zaman GeçirenMüşteriler
Canlı sosyal alanlardan ortak çalışma alanlarına, toplantı alanlarına, 
restoran ve açık plan barlara kadar, lobi artık otelin atan kalbidir. İyi 
tasarlanmış ve iyi aydınlatılmış bir lobi konukların iş görüşmelerini 
burada yapmalarını sağlayabilir ve böylece yiyecek ve içecek gelirlerini 
otel içinde tutabilir. Bunun da ötesinde, en üst düzeyde kolaylık 
sağlayan gelişmiş bir deneyim sunmak, özel ve olumlu incelemelerin 
tekrarlanma olasılığını artırır.

Enerji Verimli Aydınlatma Kullanmak
Otel tasarımınız ve aydınlatma konseptleriniz üzerinde çalışırken 
sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı  
unutmayın. Enerji verimli aydınlatmalara yatırım yapmak yalnızca 
enerji tüketiminizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işletme 
maliyetlerinden tasarruf etmenize de yardımcı olur. Uzun ömürlü 
kaliteli avizeler seçmeniz, bakım maliyetlerinizin azalmasını sağlar.

Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Avonni’den
teklif alabilirsiniz. 
You can get offers from Avonni for your ongoing projects. 
We offer support to your projects with our
https://www.avonni.com/en/lighting-solutions/
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KARMA LIGHTING
P: +90 (212) 565 40 60
M: info@karmalighting.com
www.karmalighting.com

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

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

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

SYLVANIA TÜRKIYE
P: +90 216 227 25 79
M: turkiye@sylvania-lighting.com
www.sylvania-lighting.com

GEWISS ELEKTRIK 
P: +90 216 569 71 00
M: gewiss-tr@gewiss.com
www.gewiss.com

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

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

TAVCAM LIGHTING
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.emge.com.tr

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

YAVUZ LIGHTING
P: +90 212 649 42 42
M:info@yvzlighting.com.tr
www.yvzlighting.com.tr

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

PANASONIC LIFE
P: 0216 564 55 55 
M: info@tr.panasonic.com 
lstr.panasonic.com

BEGUSA LIGTING 
P: +90 (212) 619 20 92
M:info@begusa.com.tr
www.begusa.com.tr

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

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

LUMICRO ELEKTRIK 
P: 90 (312) 395 65 70
M: info@lumicro.com
www.lumicro.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

ÖRGÜN  LIGHTING
P: 0216 313 54 80
M: info@orgunaydinlatma.com 
www.orgunaydinlatma.com

GECEM LIGHTING
P: +90  (0216) 487 35 05
M:info@gecemlighting.com
www.gecemlighting.com

ALTEZ ELEKTRONIK
P: +90 (216) 398 42 72
M:info@altez.com.tr
www.altez.com.tr

DETAY LIGHTING
P: +90 216 602 11 41
M:info@detayaydinlatma.com.tr
www.detayaydinlatma.com.tr

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

İLKER ELEKTRONİK
P:++90 212 220 19 19
M: info@ilker.com.tr
www.ilker.com.tr

İLİSLUX TAN AYDINLATMA
P: +90 212 237 63 94
info@tanlight.com
www.tanlight.com

FEDERAL DÖKÜM
T. +90 216 441 24 40
M:info@federaldokum.com
www.federaldokum.com

FEDERAL KALIP
T. +90 216 441 24 40
M:info@referanskalip.com.tr
www.freferanskalip.com.tr

İSTANBUL VİZYON
T. +90 212 674 11 20
M: kalip@istanbulvizyon.com.tr
www.istanbulvizyon.com.tr

KENDAL ELEKTRİK
T. (0212) 251 77 90-91
M: info@kendalelektrik.com.tr
www.kendalelektrik.com.tr

ACK LIGHTING
T: 0212 657 35 00
M: export@acklighting.com
www.acklighting.com

PINAR MUHENDİSLİK
T: +90 (212) 220 02 77
pinar@pinarmuhendislik.com.tr
www.pinarmuhendislik.com.tr

TULPAR ELEKTRONIK
T:+90 212 886 86 38
M: info@tulparelektronik.com
www.tulparelektronik.com/

FERMADA LED AYDINLATMA
T:+90 216 504 00 20
M: info@fermada.com.tr
https://fermada.com.tr

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

PTC TESTİNG
P: +90 555 852 56 69
M: ozcan@ptctesting.com
www.ptctesting.com

DİJİTAL ELEKTRONİK
P: +90 212 251 99 48
M: info@marketdijital.com
www.marketdijital.com

LIGHT34 
P: +90 (212) 485 55 11
M: export@light34.com
www.light34.com

MONO LIGHTING
P: +90 (212) 549 84 04
M:  info@monoaydinlatma.com.tr
www.monoaydinlatma.com.tr

POLIGHT
P: +90 216 312 23 88
M:  info@polight.com.tr
www.polight.com.tr

KLSPLAST
P: +90 (262) 642 35 33-34
M:info@klsplast.com
www.klsplast.com

KORG AYDINLATMA
P: +90 (264) 666 23 00
M:info@korg.com.tr
www.korg.com.tr

MOLDEX KALIP
P:  +90 216 521 82 82
M: info@moldex.com.tr
www.moldex.com.tr

ARSEL ELEKTRONİK
P: +90(216) 537 1050
M: info@arselelektronik.com.tr
www.arselelektronik.com.tr

CESAN LIGHTING
P: +90 212 806 8939
M: info@cesanaydinlatma.com
www.cesanaydinlatma.com

ELIT CERTIFICATION
P:+90 (546) 408-7886
M: info@elitcertification.com
www.elitcertification.com

SIRRAC LIGHTING
P:+90 332 345 13 51
M:info@sirrac.com
www.sirrac.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



ACİL DURUM 
AYDINLATMANIZ
ÇALIŞIYOR MU?
Acil aydınlatma ürünlerinizin anında 
internet üzerinden izlenmesini sağlayan 
kablosuz sistem çözümü WELCO ve kablolu 
sistem çözümü ELCO ile içiniz rahat olsun.


