ELEKTRİKLİ AYDINLATMA EKİPMANLARI İMALAT SANAYİ RAPORU ÖZETİ

Küresel ölçekte tüm hızıyla devam eden
teknolojik gelişmelere paralel olarak
aydınlatma sistemleri de köklü bir değişim
süreci içerisinde. Geleneksel lambaların
yerine LED lambaların geçmesi, mekanik
aksam ve parçaların yerine elektronik
parçaların kullanılması, akıllı aydınlatma
sistemlerinin
binalardan
şehir
aydınlatmalarına doğru yayılması gibi
devrimsel nitelikte gelişmeler yaşanıyor.
Ülkemizde özellikle son yıllarda giderek
önem kazanan ve stratejik hedefler
arasında yer alan enerji verimliliği
konusunda da aydınlatma sistemlerinin
etkin kullanımı, son derece kritik bir
noktada yer alıyor.

Üretim değeri 2010 yılında 1,46 milyar TL
iken, 2018 yılında 6,45 milyar TL.'ye
ulaşmıştır.

1913 yılında kurulan ve bugün kendi
alanında tam yetkili bir kuruluş olan
"Uluslararası Aydınlatma Komisyonu" nun
tanımına göre Aydınlatma: nesnelere,
çevrelerine ve ufak ya da büyük bölgelere,
bunların
görülebilmesi
için,
ışık
uygulamaktır. Kullanılan ışık kaynakları
bakımından aydınlatma; doğal aydınlatma,
yapay aydınlatma ve bütünleşik aydınlatma
olarak 3 gruba ayrılır. Kullanım yeri
bakımından ise iç ve dış aydınlatma olarak
iki
gruptur.
Elektrikli
aydınlatma
ekipmanları imalat sanayi aydınlatma için
gerekli olan tüm ekipmanların üretimini
gerçekleştirmektedir. Lambalar, ulaştırma
araçları için far üniteleri, aydınlatma
armatürleri (avize, abajur, aplik, spot ve
projektörler),
sokak
aydınlatma
donanımları, portatif elektrik lambaları,
reklam ve ışıklı panolar olarak 6 ana
gruptan
oluşmaktadır.
Aydınlatma
ekipmanları sanayindeki gelişim her geçen
gün artmaktadır. Çalışan sayısı 2010
yılında 13.474 iken, 2018 yılında 25.500

Üretim ise 2010-2018 yılları arasında
yüzde
112,7
artmıştır.
Aydınlatma
ekipmanları sektöründe üretim yapan 50'si
büyük, 400'ü küçük-orta ölçekli işletme,
diğerleri atölye ölçeğinde toplam 4.375
firma bulunmaktadır. Üretici firmaların %
61,5'i İstanbul'dadır.
Ankara %10,6
üçüncü sıradaki İzmir'in payı % 6,7'dir.
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İstanbul genel aydınlatmanın her alanında
üretime sahiptir. Türkiye'de aydınlatma
ekipmanları imalat sanayi ve ürün
teknolojisinde daha çok dışa bağımlıdır.
Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının dış
ticaretinde açık verilmekle birlikte, bu açık
yıllar itibari ile önemli ölçüde azalmıştır.

İhracat
yapılan
ülkeler
4
grupta
toplanmaktadır. İlk grupta Avrupa ülkeleri,
ikinci grupta Türkmenistan, Kazakistan ve
Rusya, üçüncü grupta Körfez ülkeleri ile
Orta doğu ülkeleri, dördüncü grupta
Cezayir, Fas ve ABD ilk 20 ihracat pazarı
içindedir. En çok ihracat yapılan ilk üç ülke
Almanya,
İtalya
ve
Fransa'dır.
Türkmenistan dördüncü büyük ihracat
pazarımızdır. S.Arabistan en çok ihracat
yapılan
beşinci
ülkedir.

Elektrikli aydınlatma ekipmanları ihracatı
her geçen yıl artmakta, ithalat ise korunma
önlemlerinin
etkisi ile
azalmaktadır.

İhracatta en
aydınlatma

büyük

pay % 45 ile
cihazlarındadır.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok
sayıda gelişmiş ülkeye yapılan ihracat Türk
ürünlerinin uluslararası kalitesi ve yüksek
standartlarını göstermektedir. Özellikle AB
ile uyumlaşma sonucu ürün kalitesi ve
standartları yüksek kalmaya devam
etmektedir. İhracatta üç ürün sürükleyicidir.
2

ELEKTRİKLİ AYDINLATMA EKİPMANLARI İMALAT SANAYİ RAPORU ÖZETİ

Bunlar; avizeler, duvar ve tavan için
aydınlatma
cihazları,
diğer
elektrik
lambaları ve aydınlatma cihazları ile reklam
lambaları, ışıklı tabelalar ve ışıklı reklam
plakalarıdır. Bu üç ürün grubu önemli
ölçüde ihracat gerçekleştirmektedir. Bu
ürünlerden avizeler ve duvar ile tavan için
aydınlatma cihazları ihracatında, 2017
yılında ilk sırada S. Arabistan, 2018 yılında
ise BAE bulunmaktadır.

karşılamaktadır.
İthalatta
korunma
yöntemleri ile birlikte bir gerileme olmakla
birlikte ithalata bağımlılık sürmektedir.
Avizeler ile duvar ve tavan için aydınlatma
cihazları ithalatında Çin ve AB ülkeleri ile
ABD yer almaktadır. Çin 2017 yılında ve
2018 yılının ilk 11 ayında en yüksek ithalat
yapılan ülkedir. Çin tek başına Türkiye'nin
toplam
ithalatının
yüzde
70'ini
karşılamaktadır. Çin'den sonra İtalya,
Fransa, Almanya diğer ithalat yapılan
ülkelerdir.

İthal edilen ürünler arasında ise % 34 pay
ile taşıt farları ve lambaları yer alırken,
aydınlatma cihazlarının payı % 30'dur.

Lambaların payı % 24,4 ile oldukça
yüksek gerçekleşmeye devam etmektedir.
Aksam ve parçaların payı % 9'dur.
Ülkemizde; avizeler, duvar ve tavan için
aydınlatma cihazları ile diğer elektrik
lambaları ve aydınlatma cihazları ürün
grubunda
önemli
ölçüde
ithalat
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu ithalatın
özellikle korunma önlemlerinin uygulamaya
başlaması sonucu, 2015 yılından sonra
hızla gerilemiş, 2018 yılında ise ithalat tüm
ürün gruplarında önemli ölçüde düşmüştür.
İthalatta Çin % 49 paya sahiptir. Almanya,
Romanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa
ve Polonya ithalat yaptığımız belli başlı
diğer
ülkelerdir.
Lambalar
elektrikli
aydınlatma ekipmanları ithalatı içinde
önemli bir pay tutmaya devam etmektedir.
Türkiye hemen tüm çeşit lamba ihtiyacının
tamamına
yakınını
ithalat
ile

Aydınlatma sektöründe yeni teknoloji ürünü
olan LED lambalarda da Türkiye önemli
ölçüde ithalat yapmaktadır. LED lamba
ithalatında ilk sırada Çin yer almaktadır. Bu
üründe
ithalatın
%
96'sı
Çin'den
yapılmaktadır.
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parçaların yerini elektronik parçalar
almaktadır. Elektronik sanayindeki ve
teknolojisindeki ilerlemeler ve buluşlar
aydınlatma
sistemlerinde
de
kullanılmaktadır. Bu sayede hem akıllı
aydınlatmaya geçiş sağlanabilmekte hem
de farklı enerji kaynakları aydınlatma için
kullanılabilmektedir. Enerji verimliliğinin
sağlanabilmesi için akıllı aydınlatmaya
geçilmektedir. Akıllı aydınlatma sistemleri,
akıllı yapılar, akıllı şehirler bunların
örneklerindendir. Amsterdam, Barselona,
Tokyo akıllı aydınlatmanın kullanıldığı
şehirlerdir.
LED teknolojisi ile elektronik teknolojisinin
aydınlatma sanayinde hâkim olması ile
birlikte Çin, Japonya, Güney Kore ve
Tayvan gibi bu alanda teknoloji üreten
ülkelerin payları artmıştır. Yine Asya'da
Vietnam, Malezya ve Tayland gibi ülkeler
daha çok üretim güçleri ile sanayide var
olmaya
başlamışlardır.
Avrupa'da
geleneksel üreticiler Hollanda, Almanya,
İtalya,
Fransa
ve
İspanya
lamba
teknolojisindeki
üstünlüklerini
Asya
ülkelerine kaptırmış olmalarına rağmen
sanayide
varlıklarını
korumaktadırlar.
Dünya aydınlatma ekipmanları ihracatında
Çin 42,84 milyar dolar ihracatı ile dünya
ihracatının yaklaşık % 45'ini yapmaktadır.
Çin'in arkasından gelen ülkeler ile Çin'in
ihracatı arasında büyük bir fark oluşmuştur.
İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada ABD
gelmektedir. Türkiye, 2017 yılı itibariyle
dünya ihracatında 23 ncü sırada yer
almıştır. Yüksek ihracat gerçekleştirilen
avizeler ile duvar ve tavan için aydınlatma
cihazları ihracatında ilk sırada 6,8 milyar
dolar ihracatı ile Çin yer almaktadır.
Türkiye bu ürün grubunda 20. büyük
ihracatçıdır.

Ülkemizdeki
aydınlatma
ekipmanları
sanayi, üretimde rekabetçidir. Avrupa
Birliği normları ile üretim yapılmaktadır. İç
pazarda üretim ve piyasa denetimleri ve alt
yapıda iyileşme yaşanmaktadır. Yabancı
sermaye yatırımları için önemli fırsatlar
sunmaktadır.
Aydınlatma ekipmanları
sanayi
teknolojide
dışa
bağımlıdır.
Teknolojik bileşen ithalatında rekabet
baskısı yaşanmaktadır.
Dünya aydınlatma ekipmanları sanayinde
LED lamba ve aydınlatma sistemleri sahip
oldukları yüksek özellikleri ile geleneksel
lambaların
ve
bunların
kullanıldığı
aydınlatma sistemlerinin yerini almaktadır.
Lamba
teknolojisindeki
bu
gelişme,
geleneksel lamba üreten dünya devi
şirketleri de etkilemiştir. Aydınlatma
sistemlerinde artık mekanik aksam ve
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Dekoratif
aydınlatma
alt
sektörü;
Türkiye'nin aydınlatma sektöründeki en
eski ve en geleneksel alt sektörüdür.
Ancak bu alt sektör özellikle Çin rekabeti
ile önemli ölçüde güç kaybetmiştir. Bugün
için dekoratif aydınlatma sektörü küçük
ölçekli, butik ve tasarım içerikli ürünlerin
üretimine yönelmiştir. Sektör, projelere ve
müşterilere özel aydınlatma sistemleri ve
tasarımları geliştirmekte ve üretmektedir.
Çin'in seri üretim rekabetine karşılık sektör
yüksek katma değerli alana yönelmiş
bulunmaktadır.
Dekoratif
aydınlatma
sektörü aynı zamanda e-ticaret ve mimarlık
hizmetleri ile iş birliği alanlarına da ağırlık
vermeye başlamıştır. Sektör aynı zamanda
mobilya sektörü ile de iç içe geçmeye
başlamış
bulunmaktadır.
Mobilya
sektöründeki büyüme dekoratif aydınlatma
alt sektörünü de desteklemektedir.

Yüksek ihracat gerçekleştirilen avizeler ile
duvar ve tavan için aydınlatma cihazları
ithalatında ilk sırada 4,48 milyar dolar
ithalatı ile ABD yer almaktadır. ABD'nin
arkasından Almanya, Fransa, Kanada ve
İngiltere gelmektedir. Rusya, S.Arabistan
ve BAE ilk 20 içinde yer alan diğer
ülkelerdir. Türkiye bu ürün grubunda 30.
ithalatçıdır.

Işıklandırma alt sektörü proje bazlı
çalışmakta ve proje bazlı ürünler
üretilmektedir. Firmalar; birer mühendislik
firması, uygulama firması ve taahhüt
firması gibi çalışmaktadırlar. Türkiye,
özellikle yeni nesil ürünlerde dışa bağımlı
hale bulunmaktadır. Bu alanda Asya
ülkelerinin
yüksek
rekabet
gücü
bulunmaktadır.
Türkiye'de ışık kaynağı olarak kullanılan
lambaların (akkor ampuller ve LED
lambalar)
üretimi
bulunmamaktadır.
Mekanik armatürlerin ise aksamı ve
parçaları
ile
birlikte
üretimi
yapılabilmektedir. Bu alanda başta Çin
olmak üzere yoğun bir haksız rekabet ve
ithalat baskısı yaşanmaktadır. Dekoratif
aydınlatmada kullanılan kristal ve cam
parçalarının üretimi ise Çin'in rekabeti
nedeniyle kalmamıştır. Ayrıca mekanik
ürünlerin yerini hızla elektronik ürünler
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almaktadır.
Ülkemizde;
lambalar,
aydınlatma cihazları, spotlar, projektörler
gibi her türlü aydınlatma ürünü üretimi
yapılmakta ve sanayi bu alanda önemli bir
rekabet gücüne sahip bulunmaktadır. Bu
ürünlerin üretiminde yerli ve ithal aksam ve
parçalar
kullanılmaktadır.
Türkiye

aydınlatma ekipmanları imalat sanayi
ihracata önemli bir potansiyele sahip
bulunmaktadır. Dekoratif aydınlatmada
yüksek katma değerli, küçük parti ve
özellikli
ürünlerin
ihracatına
ağırlık
verilmelidir.

AYDINLATMA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AYDSİAD) üyelerinin istifadesine
sunulmak üzere, bu özet dokümanın hazırlanmasını sağlayan 50.Grup Aydınlatma
Donanımları Sanayii Meslek Komitesi üyesi Sn. Mustafa HASTAOĞLU’na (Üstün Avize
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) ve Sn. Yaşar DEMİR’e (Özcan Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.)
şükranlarımızı sunarız.
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