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2020’DE AYDINLATMA PAZARININ EN AZ YÜZDE 75'İNİN 
LED’E GEÇECEĞİNİ ÖNGÖREN SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 
AKILLI BİNALAR, AKILLI ŞEHİRLER VE ENERJİ TASARRUFU 
AÇISINDAN DEĞİŞİM PROJELERİNDE AYDINLATMANIN İLK 
SIRADA YER ALDIĞINI BELİRTİYOR. Fo
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SEKTÖRÜN 2017 YILINDAKİ 
İHRACAT TUTARI
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T
ürk iye aydınlatma sektörü, 

aydınlatma teknolojisi ve yan 

sanayide yaşanan gelişmeler-

le kalite, kapasite ve ürün çe-

şitliliği bakımından son yıllarda hızlı bir 

dönüşümden geçiyor. Enerji verimliliği 

ihtiyacının artması nedeniyle konvansiyo-

nel sistemlerin LED sistemler ile değişim 

geçirmesi sektöre hareketlilik getiriyor. 

Yeni ve gelişmiş bir teknoloji olan LED’e 

yönelerek büyüme sürecini hızlandıran 

sektörün iç pazar büyüklüğü 2 milyar 

doları aşıyor. 2020’de aydınlatma pazarı-

nın en az yüzde 75'inin LED’e geçeceğini 

öngören sektör temsilcileri; akıllı binalar, 

akıllı şehirler ve enerji tasarrufu açısından 

değişim projelerinde aydınlatmanın ilk 

sırada yer aldığını belirtiyor.

Son yıllarda enerji tasarrufu, verimlilik, 

inovasyon ve teknoloji ile paralel gelişen 

Türkiye aydınlatma sektörü, inovatif ve 

verimliliği yüksek ürünlere yöneldi. Uzun 

ömrü ve sağladığı enerji verimliliği ile LED 

teknolojisi, globalde olduğu gibi Türkiye’de 

de sektörde öne çıkıyor. Teknolojik dönü-

şüm, büyüme oranları, kentsel dönüşüm, 

inşaat sektöründeki gelişmeler, kişilerin 

daha konforlu hayat tercih etmesi gibi 

eğilimler, son teknolojik çözüm olan LED 

aydınlatmaya olan talebi artırıyor.

Sektörün söz konusu değişime ayak 

uydurabilmesi ve pazarda rekabetçi bir 

yapıya ulaşılması için Türkiye'nin, katma 

değeri yüksek ürünler üreterek gelişen 

teknolojiye ayak uydurması kritik önem 

taşıyor. Bunun yanı sıra dijitalleşmeden 

aydınlatma sektörü de kayda değer oran-

da etkileniyor. 

Katma değerli imalat için 

Ar-Ge yatırımları arttı

Enerji verimliliği ve LED teknolojisine 

dönüşümün sektöre önemli bir ivme ka-

zandırdığını belirten sektör temsilcileri, 

bu doğrultuda üretici firmaların da katma 

değerli ürün imalatı için Ar-Ge yatırımlarını 

artırdığını dile getiriyor. Türkiye’de 10 yıl 

önce aydınlatma laboratuarları sınırlı sayı-

da iken, bugün büyük ölçekli tüm üretici-

lerin kendi aydınlatma laboratuarına sahip 

olduğunu vurgulayan temsilciler, üretim 

kalitesinin de rakamlara paralel her geçen 

gün arttığını ve yenilikçi tasarımların orta-

ya çıktığını söylüyor.

Aydınlatma sektöründe yaklaşık 6 bin 

firma faaliyet gösteriyor. 2017 yılı ve son-

rasını birçok sektör gibi hareketli geçir-

meyen aydınlatma sektöründe, özellikle 

2018’in ikinci yarısından sonra bir dura-

ğanlık yaşandı. Buna rağmen şehirlerdeki 

nüfus artışı ve artan enerji ihtiyacı gibi 

global trendlere paralel olarak büyüme 

gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği ihtiyacı-

nın giderek daha fazla ön plana çıkma-

sı nedeniyle LED sistemlere dönüşümle 

sektörün iç pazar büyüklüğünün 2 milyar 

doları aştığı tahmin ediliyor. Aydınlatma 

Gereçleri İmalatçıları Derneği’nden (AGİD) 

alınan bilgilere göre sektör, yıllık üretimin 

büyük bir kısmını iç pazara aktarıyor. 2017 

yılında 250 milyon dolar ihracat gerçekleş-

tiren sektörün ihracatında Türkmenistan, 

Almanya, Suudi Arabistan, BAE, Fas, Ceza-

yir ve İngiltere ilk sıralarda yer alıyor. Siyasi 

ve ekonomik sorunlara rağmen Ortadoğu 

pazarında iş hacmi yeniden artış gösterir-

ken yeni dönemde öne çıkan ülkelerden 

birinin de Katar olması bekleniyor.

İthalatın büyük kısmı 

Uzakdoğu’dan yapılıyor

Diğer taraftan sektörün ithalatı da 

2017 yılı sonunda 350 milyon dolar ola-

rak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın bü-

yük kısmı Uzakdoğu’dan yapılıyor. İthalatı 

yapılan ürünlerin büyük bölümünü ise 

lamba grubu oluşturuyor. Türkiye’nin lam-

ba grubu ürünlerinde halen yüzde 95 ora-

nında yurtdışına bağımlılığı sürüyor. Son 
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yıllarda ithalatı yapılan ürünlere yönelik 

denetimlerin artmasıyla ithal edilen ürün-

lerin kalite çıtası da her geçen gün artıyor. 

Sektörde üretimin yoğun olarak dışa 

bağımlı girdilerin tedariki ve bunların 

montajı şeklinde gerçekleşmeye devam 

etmesi nedeniyle üretimde oluşturulan 

katma değer sınırlı kalıyor. Ancak firmalar 

Ar-Ge ve inovasyon alanında devlet des-

teklerinden de yararlanarak, katma değeri 

yüksek ürünler geliştirme çalışmalarına 

ağırlık veriyor. Firmaların kendi yetkinlik-

leri doğrultusunda ortaya koyduğu katma 

değer ile yerli üretimin geliştirilmesi bü-

yük önem taşıyor. Bugün bir aydınlatma 

ürününün yerli malı olarak kabul edilmesi 

için yerli katkı oranının en az yüzde 51 ol-

ması gerekiyor. Böylece Türkiye’nin küresel 

aydınlatma sektöründe 100 milyar doları 

bulan pazardan daha fazla pay alınabile-

ceği görüşü öne çıkıyor. 

“LED sistemlere dönüşüm

sektöre hareketlilik getiriyor”

Türkiye aydınlatma imalat sektörünün 

son yılarda hızla bir gelişim gösterdiğini 

belirten Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları 

Derneği (AGİD) Yönetim Kurulu Başka-

nı Fahir Gök, “2007-2011 yılları arasında 

yüzde 7 büyüyen sektör, 2011’de 1 mil-

yar dolarlık üretim büyüklüğüne ulaştı. 

2014-2017 yılları arasında da Türkiye’deki 

aydınlatma iç pazar hacmi kayda değer 

bir artışla 1.5 milyar doları aştı” dedi. 2017 

yılı ve sonrasının ise sektör için çok hare-

ketli geçmediğini ifade eden Gök, “Özel-

likle 2018’in ikinci yarısından sonra bir 

durağanlık yaşandı. Buna rağmen enerji 

verimliliği ihtiyacının artması nedeniyle 

konvansiyonel sistemlerin LED sistemler 

ile dönüşümü sektöre bir hareketlilik ge-

tirdi ve iç pazar büyüklüğü 2 milyar doları 

aştı” açıklamasında bulundu. 

Aydınlatma sektörünün son yıllarda 

teknolojik bir değişim gösterdiğini vur-

gulayan Fahir Gök, sektörde yaklaşık 6 bin 

firmanın faaliyet gösterdiğini iletti. Aydın-

latma armatürlerinin yeni dönemde bir 

ışık kaynağı olmanın ötesinde farklı katma 

değerler sunan bir ürün olacağının altını 

çizen Gök, “İmalatta kalitenin, yetkin insan 

kaynağı ve teknolojik gelişmelerin yakın 

takibi ile sağlanabileceğinin bilincinde 

olan imalatçılar, büyüyen pazarda söz sa-

hibi olmak istiyor. Üreticilerin talep edilen 

katma değerlerin ne olduğunu iyi analiz 

etmesi ve pazara buna uygun ürünler 

sunması önemli. Firmalar, gelişimlere ayak 

uydurmalı ve bu konuda ortaklıklar geliş-

tirmeli. Son yıllarda özellikle yan sanayide 

yaşanan olumlu gelişmelerle kalite bilinci 

gelişerek teknik standartları yüksek ürünler 

imal edilebilir hale geldi” diye konuştu.

Hedef orta vadede globalde 

ilk üç arasında yer almak

Sektörün yıllık üretiminin büyük bir 

kısmını iç pazara sunduğunu söyleyen 

Fahir Gök, 2017 yılında 250 milyon dolar 

ihracat yapıldığını ve hedefin orta vadede 

globalde ilk üç ülke arasında yer almak 

olduğunu bildirdi. İhracatta Türkmenistan, 

Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Fas, Cezayir ve İngiltere’nin 

ilk sıralarda bulunduğunu aktaran Gök, 

siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle 

Ortadoğu pazarında ihracatın azalması 

beklentisine rağmen bölgedeki ülkelerle 

iş süreçlerinin hızla arttığını ve ihracatta 

öne çıkacak ülkelerden birinin de Katar ol-

duğunu kaydetti. İthalatın ise 2017 yılında 

350 milyon dolar seviyesinde bulunduğu-

nu belirten Gök, Türkiye’nin lamba konu-

sunda halen yüzde 95 oranında yurtdışına 

bağımlı olduğunu söyledi. 

Öte yandan firmaların Ar-Ge yatırım-

larının son yıllarda arttığına değinen Fahir 

Gök, 10 yıl önce aydınlatma laboratuarları 

sınırlı sayıda iken, bugün büyük ölçekli 

tüm üreticilerin kendi aydınlatma labora-

tuarının bulunduğunu dile getirdi. 


