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2018 - 2020 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

 

13 Şubat 2018 tarihli 12. Olağan Genel Kurul kararı ile Sn. Fahir GÖK, Sn. Kork BENLİOĞLU, Sn. 

Sencer AKSUNER, Sn. Batu CEYİŞAKAR, Sn. Banu AKIN, Sn. Pelin GRİT ve Sn. Arzu RONA 

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri olarak göreve geldiler.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, görev yaptığı dönem boyunca temel hedeflerin yanında, kabul edilen ve 

desteklenen değerlerin başında herkes için daha iyi aydınlatma ile aydınlatmanın değeri ve 

öneminin farkındalığının arttırılması geldi. Aydınlatma sektöründe döngüsel ekonomi bilincinin 

yaygınlaştırılması ve aydınlatma ile ilgili her türlü mevzuat çalışmaları ile desteklenmesi de diğer 

iki önemli değerdir.  

 

Derneğimizin 1997 yılında kurulmasını takiben, bir sivil toplum kuruluşu olarak üstendiğimiz diğer 

önemli görev ise, 2015 yılında AGİD Ticari işletmemizin kurulması ve T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın AEEE, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 

5.Grup (Aydınlatma ekipmanları) ve 6.Grup (Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, 

oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri) yetkili kuruluş haline gelmesidir. 

2017 yıl sonu itibariyle AGİD Ticari İşletmemizin faaliyetleri ile ulaştığımız nüfus sayısı 6.500.000 

iken geçen üç sene içerisinde bu sayı toplam 72 Belediye ile 16.428.761 kişiye ulaştı. Her sene 

ortalama 200 ton ve üzerinde aydınlatma ekipmanı ve küçük ev aletinin geri dönüşümünü 

sağlayarak, döngüsel ekonomiye katkı sağladık.  

 

2018 yılında 85 üye ile yola çıkıldı, 2020 sonunda 26 yeni üye aramıza eklendi. Dönem içinde bazı 

üyelerin sektör değişikliği ve sair sebeplerle üyelikten ayrılmaları ile birlikte, 2020 dönem sonunda 

üye sayımız 100 oldu. Yeni üye sayımız, dönem başı mevcudumuza göre %30 oranında arttı.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 senesinde dönem içi yeni üye giriş bedeli ve yıllık aidatların tespiti 

konularını değerlendirerek, üyelerin menfaatlerini koruyacak şekilde aidatlarımızda %25 oranında 

arttırma kararı aldı. Bu yeni belirlenen aidatlar sonraki yıllarda da geçerli oldu ve 2021 dönemi de 

dahil olmak üzere bir başka artış yapılmadı.  
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18-23 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen FRANKFURT LIGHT + BUILDING fuarında Türk 

üreticinin bilinirliliğine katkı sağlamak ve üyelerimizin bir araya geldiği buluşma noktası olarak AGİD 

yerini aldı. Toplamda 55 ülkeden 2.714 firmanın katıldığı fuarda, sektörümüzden 98 firma yer 

alarak yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıttılar. Sektör temsilimizin her sene arttığı bu fuarda 

ülkemizin yetkin temsili, üyelerimizin mümkün olan en uygun şartlar altında katılımı ve haklarının 

korunabilmesi için çalışıldı. Bu fuarın aynı sene devlet tarafından desteklenen nitelikli fuarlar 

listesinde yer alması ile ilgili çalışmalarımız da olumlu sonuçlandı.  

 

Almanya’nın ardından 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 

(AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve UBM stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. 

Uluslararası ISTANBULLIGHT Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 

gerçekleştirildi. İSTANBULLIGHT, ilk düzenlendiği tarihten bugüne gelişerek büyüyen, Türk 

Aydınlatma Sektörünü tek bir çatı altında toplayan, Türkiye’nin Aydınlatmasının Dünyayı 

Aydınlatması yolculuğumuzda önemli bir rol üstlenen ve bu konuda tek ticaret fuarıdır. Türk 

Aydınlatma Sektörü olarak gerek kıta Avrupası gerekse çevre coğrafyada önemli bir üretim ve 

lojistik merkezi hedefine adım adım ilerlerken, Kazakistan’dan İtalya’ya kadar olan geniş 

coğrafyada imalat sanayimizdeki gücümüzü değerlendirmemiz için önemli bir fırsat olan fuar 

boyunca gerçekleştirdiğimiz bir önemli etkinlikte, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 

Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası’ndan değerli davetlilerimizin söz aldığı ‘’Yerli Üretim ve Yerli 

Malı‘’ forumudur.  

 

18-21 Eylül 2019 tarihlerinde 12. Uluslararası ISTANBULLIGHT Aydınlatma & Elektrik 

Malzemeleri Fuarı ve Kongresini düzenledik. Tüm paydaşların artan deneyimi ve inancı ile fuar 

bu sefer bir önceki yıla göre %24 oranında artış ile 220 katılımcı, 77 Ülkeden 969’u yabancı 7.757 

ziyaretçisi ile önemli bir başarıya imza attı. Fuar etkinliklerinden biri olan Ticaret Sahnesi’nde 

‘Aydınlatmada Enerji Verimliliği’ başlıklı oturumda ağırladığımız T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından ‘Aydınlatma Sektörüne’ destek 

mesajı verilmiş olması hepimiz adına değerli ve önemlidir.  

 

Enerji ve kaynak verimliliğine verdiğimiz önem ile yine 2018 yılı içerisinde, Türkiye Sürdürülebilir 

Enerji Finansman Programı (TURSEFF) önderliğinde 5 farklı ilde GENSED, GÜNDER, İSKİD ve 

TURKOTED sektör derneklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen ‘’Yenilenebilir Enerji ve Kaynak 

Verimliliği Seminerlerine’’ ‘’Aydınlatma Sistemlerinde Verimlilik’’ sunumları ile AGİD de 

katılım sağladı. Bu seminer ile beş ilde beş yüzden fazla kişiye ulaşıldı.  
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Aydınlatmanın teknolojik gelişimi ve Akıllı Şehirlerde artan öneminin bilinci ile Türkiye’nin Akıllı 

Şehirler Stratejisindeki yerini önemseyen AGİD, 2018 yılı Eylül ayında Ankara‘da T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde “2019 - 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve 

Eylem Planı Projesi” strateji geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Akıllı Kentler 

Strateji Geliştirme Çalıştayına” katıldı. Çalıştaya, merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve 

sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler davet edildi, 53 kurum/kuruluştan 162 temsilci 

katılım sağladı.  

 

Piyasa Gözetimi Ve Denetimi (PGD) yani ürünlerimize dair ilgili teknik mevzuatın hazırlaması ve 

yürütülmesi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün piyasada iken bu ilgili 

teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlemesi 

veya denetlettirmesi faaliyetleri sektörümüz için çok önemlidir. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile pek çok ortak 

çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaların amacı sektörümüzün bu konuda yaşadığı sorunları ve 

çözüm önerilerini gündeme getirmek ve konu hakkında bilinçlendirmenin arttırılması için yapılması 

gerekenleri görüşmek ve haksız rekabetin önüne geçebilmektir.   

 

İstanbul Sanayi Odası ile iyi ilişkiler içinde olduğumuz ve uzun zamandır ortak projeler 

gerçekleştirdiğimiz bilinmektedir. Bu çalışmaların önemli bir örneği de Aydınlatma Sektör Raporu 

çalışmasıdır. 2018 yılında hazırlıklarına başladığımız rapor, İSO 50. Grup Aydınlatma Donanımları 

Sanayii Meslek Komitesi Üyelerinin iş birliği ve Sn. Can Fuat Gürlesel başkanlığında hazırlandı. 

Rapor, Şubat 2019’da Türkçe ve Mart 2019’da ise İngilizce olarak yayınlandı.  

 

2018 yılında yine İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile ilk defa Aydınlatma Sektörüne müstakil 

UR-GE projesinin temelleri atıldı ve başvuru çağrısı başlatıldı.  UR-GE, Uluslararası Rekabeti 

Geliştirme Projesidir. Bir başka deyişle ihracatımızı geliştirme projesidir. Başvuru çağrısına 22 üye 

firmamız katıldı. Halen devam etmekte olan proje üç sene toplam sürelidir. İhtiyaç Analizi 

Çalışması ile 21 Ağustos 2019 yılında başladığımız projenin tamamlanma tarihi salgın dönemi ile 

verilen ek süre ile 7 Şubat 2023 olarak belirlendi. Kümenin toplam da alabileceği destek 

3.000.000 USD. Küme kimlik çalışmalarının hızla devam ettiği bu günlerde aynı zamanda yasal 

mevzuatın düzenlenmesi ile sanal ziyaret hazırlıklarına başlandı. Proje kapsamında bugüne kadar 

üç adet eğitim düzenlendi. Dördüncü eğitimin tarihleri ise 15-16 Nisan 2021’dir. 
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İstanbul Sanayi Odası ile yıllardır devam eden ve yılda en az bir kez gerçekleştirdiğimiz AGİD 

Sektör Toplantılarını da dönem boyunca düzenlemeye devam ettik, bu toplantıların 

sürdürülebilir olması hedefimizdir. İhracat yolunda ilk adımın kaliteli ürün üretmek olduğu bilinci 

ile ilk toplantıyı 2019 yılının ilk günlerinde 9 Ocak 2029 da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün katılımı ve ‘’Hedef 2023: Türkiye’nin 

Aydınlatması İhracat ile Büyüyor‘’ başlığı ile gerçekleştirdik. 19 Nisan 2019 tarihinde ise daha 

geniş bir katılım ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte Türk 

Standartları Enstitüsü ve KOSGEB misafir ettiğimiz ikinci toplantı ‘’Aydınlatma Sektöründe Ürün 

Güvenliği ve Denetimi‘’ bilgilendirme toplantısı olarak 200’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. 

Bu toplantıda yine ürün güvenliği ve kalitesiz aydınlatma ürünlerinin üreticimize ve ekonomimize 

verdiği zararlar dile getirildi. KOSGEB ile uzun soluklu iş birliğimizi de bu vesile ile anmak gerekir.  

 

AGİD Geleneksel Üye Buluşması, tüm üyelerimizin, paydaş kurumların, medya temsilcilerinin ve 

resmi davetlilerin bir araya geldikleri yemek organizasyonumuzdur. Her sene düzenlenen ve 

gelenek hale gelen yemeğimizi ne yazık ki salgın sebebiyle bu sene organize edemedik. Sektörün 

200 değerli temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyon temsilcileri arasındaki ilişkinin 

geliştirilmesine önemli katkı sağlarken, aynı zamanda derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi 

verebilmemiz adına da önemli bir fırsattır.  

 

Üye Buluşmalarımızın bir başka platformu da üye ziyaretlerimizdir. Salgın döneminde de çevrimiçi 

olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler üyelerimiz ile birbirimizi daha yakından tanımamıza vesile 

olurken, karşılıklı görüş ve dileklerimizi de paylaşmamız için değerlidir. Dönem boyunca 28 üyemizi 

birebir, altı üyemizi ise çevrimiçi olarak ziyaret ettik.  

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüş paylaşımımız ve ortak çalışmalarımız başta 

enerji verimliliği olmak üzere farklı başlıklar altında güçlü bir şekilde devam etmektedir. Enerji 

Verimliliği Fuar ve Forumuna katılımın yanı sıra, Enerji Verimliliği Haftası boyunca tüm dernek 

iletişim organlarımızda son kullanıcının aydınlatmada enerji verimliliği hakkında bilinçlendirilmesi 

için bilgi paylaşımlarımız ile destek verdik. Bakanlık ile gerçekleştirdiğimiz önemli ve uzun soluklu 

bir projede Genel Aydınlatma LED Dönüşüm Projesidir. Farklı alt kurumların dahil olduğu 

projede TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından hazırlanan şartname, LED Armatür Onayı Ve Uygulama Tasarımı İle İlgili Usul Esasların 

tüm paydaşlar adına uygulanabilir olması adına sektör ortak görüşünün sunulmasında aktif görev 

aldık. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile de aynı proje kapsamında LED 

armatürlerin kullanımı ile ilgili usul ve esaslarının hazırlanması için sektör adına katkı sunuldu.  
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Bildiğiniz üzere Sanayi Üniversite İş Birliği çerçevesinde en önemli paydaşımız kurulduğu 

günden bugüne Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)‘dar. Birlikte birçok projeyi hayata 

geçirdik. ISTANBULLIGHT ve beraberinde düzenlenen Ulusal Aydınlatma Kongresi bunun en 

önemli göstergelerinden birisidir. İki kurum arasındaki ilişkilerin koordinasyonu ve projelerin hayata 

geçirilmesi çerçevesinde Genel Sekreterimiz görev almaktadır ve kendisi aynı zamanda ATMK 

Yönetim Kurulu Üyesidir. Ortak çalışmalarımızın sonuncusu ‘’Üniversitelerimizde Aydınlatma 

Eğitim Programlarına Destek Projesi’’Diri. Aydınlatma Eğitimine Destek ve Aydınlatma 

Sektörü Potansiyel Çalışma Alanlarının Tanıtımı iki ana başlığı altında geliştirilen proje için 

hazırlıklar ortak çalışma grubu tarafından yönetilmektedir. Sanayi Üniversite İş Birliklerimizde, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 

Kadir Has Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi gibi eğitim kurumları ile de iş 

birliklerimiz bulunmaktadır. Bu ve benzer tüm üniversitelerden gelen ve aydınlatma faaliyetlerimiz 

ile doğrudan ilişkili tüm taleplere yanıt vermeye çalıştık. Birkaç örnek vermek gerekirse; Okan 

Üniversitesi’nin 2018-2019 ve 2019-2020 bahar dönemlerinde “İNŞ 470 Binalarda Enerji Verimliliği 

Uygulamaları” adıyla açılan derste, İMSAD çatısı altında AGİD olarak "Aydınlatma Sistemleri" 

konusunun sunumu öğrenciler ile paylaştık.  Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi iş birliğinde 

9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen ''Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri ve İyileştirme 

Uygulamaları Konferansında’’ ''Verimli Aydınlatma Sistemleri & Evsel Yeni ve Yenileme 

Uygulamaları'' konu başlığında AGİD olarak yer aldık. Kadir Has Üniversitesinin, İstanbul Kalkınma 

Ajansı Mali Destek Programına başvurduğu tasarım merkezi projesinde de iştirakçi olarak destek 

olduk.  

 

Bir başka açılımımız Sanayi Üniversite İş Birliklerimizi, Teknik ve Meslek Liselerine 

taşımamızdır. İstanbul Sanayi Odası ve Millî Eğitim Bakanlığı ile 25 Ocak 2019 tarihinde 

imzalanarak hayata geçirilen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında AGİD olarak üç 

okulun hamiliğini üstlendik. Bu okullar Galata Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Kardelen Meslek 

ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziosmanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Liseleridir. Bu 

liselerimizde öğretmen ve öğrencilerimizin gerek mesleki gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamak 

üzere eğitim ve toplantılar düzenlendi, üretim tesislerinin ziyareti organize edildi En kıymetli 

etkinliklerden birisi de meslek liselerinde Aydınlatma ve Kontrol Sistemleri Dalının, Elektrik ve 

Elektronik Teknolojisi Alanı altında müfredata dahil edilmesi için T.C. Millî Eğitim Bakanlığına 

yaptığımız başvurudur. Başvurumuzun değerlendirmesi devam etmektedir. Bu kapsamda son 

olarak Galata MTAL ve Kardelen MTAL okullarında görev alan elektrik alanı öğretmenlerimizin 

ATMK ve AGİD desteğiyle düzenlenen ve 5 hafta süren “Aydınlatma Eğitim Seminerleri" ne 

katılımını destekledik. 
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2018 yılında gerçekleştirdiğimiz sektör değerlendirme raporunun sonuçlarından bir tanesi farklı 

konu başlıklarında üyelerimizin katılımı ile çalışma grupları kurulmasıdır. Bu çerçevede 2019 

yılında kuruluşlarını gerçekleştirdiğimiz Akıllı Şehirler & LED Dönüşüm Çalışma Grubu ve 

Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışma Grupları ile 2019 - 2020 yılları boyunca çalışmalar 

gerçekleştirdiler. Akıllı Şehirler ve LED Dönüşüm Çalışma Grubunun (AŞLD) özellikle TEDAŞ 

şartnamesi çalışmalarına katkısı, Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışma Gruplarının da çok yakın 

bir tarihte yayınlanacak olan Enerji Verimliliği Ve Çevreye Duyarlı Tasarım Tebliğlerinin 

uyumlaştırılmasında ki çalışmaları için tüm grup üyelerine de tekrar teşekkür ediyoruz.  Derneğimiz 

adına bir ilk olan bu uygulamanın gelecek dönemlerde bu ilk deneyimden öğrendiklerimiz ile 

sürdürülebilir olması temennimizdir.  

 

Elektrik Mühendisleri Odası da iş birliği yaptığımız diğer kurumlar arasındadır. Aydınlatma başlığı 

altında destek verdiğimiz farklı etkinliklerinden öne çıkanlardan bir tanesi 16-19 Ekim 2019 tarihleri 

arasında İzmir Elektrik Mühendisleri ev sahipliğinde düzenlenen VI. Elektrik Tesisat Ulusal 

Kongre ve Sergisi kapsamındaki X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumudur. Desteklediğimiz bu 

sempozyumda, aynı zamanda AEEE Yönetmeliği ve Aydınlatma Ekipmanları konusunda bir 

sunum gerçekleştirdik.  

 

Sektörün ihracat faaliyetlerinin genişlemesi ve artması hedefine ulaşmak için yürüdüğümüz yolda 

İMMİB önemli bir ortağımızdır. Üyelerimizden bize ulaşan ve ihracat ile ilgili her konuda 

danıştığımız ve çözüm oluşturduğumuz bir kurumdur. Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği ve 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 30 ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde 

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji 

Çalıştayı’na katılmamız, sektörümüzün ana sektör altında verimli ve etkin bir temsilidir.  

 

2013 yılında Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ ile derneğimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin (ELTEK) üyesidir. Bu üyelik özellikle 

sektörümüzü yakından ilgilendiren yönetmelik ve tebliğlerinin şekillenmesinde, uygulamalarının 

sanayici menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Görev 

süremiz boyunca her yıl düzenledikleri toplantılara katılım gerçekleştirdik, sektör ve dernek tanıtımı 

yaptık, faaliyetlerimize etkisi olan önemli başlıkların gündemde görüşülmesini sağladık. ELTEK 

çatısı altında son bir yıldır üzerinde çalıştığımız konu 2019 yılında Avrupa Birliğinde yayınlanan 

‘’Işık Kaynakları için Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlı Tasarım Tebliğleri’’nin 

uyumlaştırılmasıdır. Tercümeleri tamamlanan, uygulama kılavuzları hazırlanan tebliğlerin Eylül 

2021 yayında Avrupa ile aynı zamanda ülkemizde de yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.  
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İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği uzun zamandır dernek olarak üye olduğumuz 

çatı dernektir. Yine üç yıl içerisinde bu derneğe ait farklı organizasyonlara iştirak ederek ve sektöre 

ait bilgilerin paylaşımını yaptık. İMSAD çatı dernek olması sebebiyle farklı dernekler ile iş birliği 

yapmamız için fırsatlar sunmakta, ortak sorunlar için güç birliği ile çözüm oluşturmamızı 

sağlamaktadır. Özellikle salgın döneminde düzenledikleri ekonomi ve finans gelişmelerinin güncel 

olarak nabzını tutan seminerlerinin ve raporlarının takip edilmesi ve ulaşılabilir olmasını 

önemsedik. Çatı dernek ilişkilerimizin yanı sıra Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER), 

Elektrik Tesisat ve Mühendisleri Derneği (ETMD), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş 

Kadınları Derneği (AYD-SAD), Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Güneş Enerjisi 

Sanayicileri Derneği (GENDED), Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye 

Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu 

(TETESFED) gibi farklı derneklerle de bir araya geldik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk, ortak 

konularımız için çözüm arayışlarımıza destek olduk.  

 

Elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin atık yönetimi konusunda farkındalığını artırmak, yasal 

zorunluluklarını yerine getirmelerine destek olmak için 13 Şubat 2020’de İstanbul Sanayi Odası iş 

birliği ile gerçekleştirdiğimiz “Elektrikli ve Elektronik Atıklar Toplantısı” başlıklı 2020 yılı ilk 

sektör buluşmamız son kez yüz yüze bir araya geldiğimiz toplantımız oldu. T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanlığı’na ev sahipliği yapığımız toplantıda “Atık Elektrikli 

ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ve Üretici Sorumluluğu” başlıklı sunumun akabinde 7 

Şubat’ta genel usul ve esasları yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Katkı Payı - GEKAP” konusunda 

sanayi temsilcilerini bilgilendirdik. 

 

Salgın dönemi tedbirleri ile faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına hızlıca gerekli alt yapıyı oluşturmak 

için kolları sıvadık. Dernek çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli ekipmanların teminini 

yaptık ve üyelerimiz ile bir araya gelebilmemiz, iş ortaklarımız ile görüşebilmemiz için de çevrimiçi 

bağlantı imkanını sağladık. Önceliğimiz her zaman üyelerimizin sağlığıdır, bu nedenle de salgının 

ilk gününden itibaren sözlü ve görsel olarak iletişimde olmayı önemsedik. Tek tek arayarak genel 

durumları hakkında bilgi aldığımız üyelerimiz ile yine AGİD Sektör Buluşmaları adı altında 

çevrimiçi toplantılarda sektör gelişmelerini, gündemi paylaşmak, birbirimiz ile iletişim halinde 

olabilmek için buluştuk.  
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Yeni normal döneminde hep birlikte olmanın ve birlikte çözüm oluşturmanın öneminin de 

paylaşıldığı bu toplantıları yirmi kişilik gruplar halinde organize ettik ve Ekim 2020 ayı boyunca dört 

farklı zamanda çevirim içi ortamda ‘’AGİD İş Birliği Güç Birliği’’ başlığı ile toplantılarımızı 

gerçekleştirdik. 17 Aralık 2020 tarihinde ise bu dört toplantı sonuçlarını sunduğumuz ‘’AGİD İş 

Birliği Güç Birliği Değerlendirme Toplantısı’’ gerçekleştirdik. Sektörümüzdeki muhtemel 

stratejik iş birlikleri kombinasyonlarından, KOSGEB desteklerinden ve diğer sektör örneklerinden 

bahsedilen değerlendirme toplantısının önemli bir sonucu bir sonraki dönemde bu konuda bir 

çalışma grubu kurulmasıdır.  

 

2020 yılı sektör buluşmalarımızın ikincisi ‘’Aydınlatma Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Bakanlıklar Buluşuyor‘’ başlığı altında AGİD’in ev sahipliğinde T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın konusunda uzman değerli konuşmacılarının 

katılımı ile 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıdır. Toplantıda T.C. Ticaret 

Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi 

Daire Başkanlığına ve T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

İthalat Denetimleri Daire Başkanlığına ev sahipliği yaptık. Her iki başkanlıkta bugüne kadar 

İthalat Denetimleri, TAREKS uygulaması, CE İşaretinin Usulüne Uygun Olarak İliştirilmesi 

ve Usulüne Uygun AT Uygunluk Beyanı gibi konu başlıklarında iletişimde olduğumuz 

kurumlardır. T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Gümrükler Müdürlüğü de üyelerimizden bize 

ulaşan farklı konu başlıkları kapsamında çözüm arayışı için irtibatta olduğumuz birimdir.  

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elbette sadece atık yönetimi konusunda bağımız olan bir 

kurum değildir. Bakanlık, Yüksek Fen Kurulu ile hazırlayarak her sene yayınladığı “Birim Fiyat 

Tarifleri” içerisinde yer alan ve aydınlatma ürünlerine ait tariflerin düzenlenmesi ve revize edilmesi 

için çalışmalarımız, aydınlatma tesisatı teknik şartnamesi oluşturulması için de girişimlerimiz oldu.   

 

2012 yılında kurucu üye olduğumuz Avrupa Aydınlatma Birliğine (LIGHTING EUROPE), dönem 

içinde de üye dernekler komite toplantılarına ve Genel Kurul toplantılarına katılım sağladık. 

Bununla birlikte çalışma grup toplantılarına çevrimiçi olması ile birlikte etkin bir şekilde katılmamız 

mümkün oldu. Genel Sekreterimizin üyesi olduğu WG Sound Product Rules çalışma grubu, yeni 

tebliğlerin uyumlaştırılması konusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar 

için önemli bir kaynak oldu. Yine salgın döneminde kurulan ve düzenli olarak katıldığımız WG 

Covid-19 çalışma grubu da salgınının farklı ülkelerdeki gelişmelerini ve sektörümüze etkilerini 

yakından takip etmemizi sağladı.  

 

mailto:agid@agid.org.tr
mailto:agid.dernek@hs03.kep.tr
http://www.agid.org.tr/


 

AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ 
Adres: Maslak Mh. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sit. B Blok No:4 İç Kapı No: 587 Sarıyer / İstanbul 

Tel: 0212 238 65 12 E-mail: agid@agid.org.tr Kep: agid.dernek@hs03.kep.tr Web: www.agid.org.tr 

İş birliği yaptığımız kurumlardan son olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 

yürütülen belgelendirme faaliyetleri, test süreçleri gümrük süreçlerinde üyelerin karşılaştığı 

sorunlara çözüm arayışımız ile ilgili olarak yıllardır devam eden ilişkimiz bu dönem içinde bir adım 

daha ilerledi ve AGİD Aydınlatma Merkezi projemiz için iştirakçi olması konusunda mutabakat 

sağladık. Bu birlikteliği somutlaştırmak adına da aramızda bir protokol imzaladık.  

 

AGİD Aydınlatma Merkezi projemizi ilk defa 14 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz AGİD 

Geleneksel Üye Buluşmasında bahsetmiştik. Sektörümüz için en önemsediğimiz bu proje, 

‘’Türkiye’nin Aydınlatması Dünyayı Aydınlatıyor’’ sloganı ile Dünya ihracatında ilk on arasında 

olmayı hedeflediğimiz yolculuğumuzda, üretici başta olmak üzere aydınlatma sektörünün farklı 

paydaşlarına standartlara uygun üretim, eğitim, tasarım, araştırma ve geliştirme konularında 

hizmet sunabilecek bir aydınlatma merkezin kurulmasıdır. Dört ana bölüm olarak planlanan 

merkezde; 

- Aydınlatma Test Laboratuvarı, 

- Aydınlatma Eğitim Akademisi, 

- Aydınlatma Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, 

- Aydınlatma Ekipmanları Atık Yönetim Merkezi yer alacaktır. 

 

Bu merkez hakkında devam ettiğimiz çalışmalarımıza küresel salgın dolayısıyla kısa bir ara vermek 

zorunda kalsak da, kaldığımız yerden çok daha yüksek bir enerji ve istek ile devam edeceğiz. 

 

Geçtiğimiz üç yıllık dönemde kurumsal iletişime de son derece önem verdik, basılı ve dijital 

mecralarda yazılarımız, röportajlarımız ile yer aldık. Internet sayfamızın gelişimi, sosyal medya 

hesaplarımızın etkin yönetimi için çalışmalar gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk bilincimiz ile daimî 

destekçisi olduğumuz Tohum Otizm Vakfı için her yıl 2 Nisan tarihinde ‘’Otizme Mavi Işık Yak’’ 

projesini destekledik, üyelerimizi de bu desteğe katılmak için davet ettik.  

 

 Hazır ofis, ortak çalışma alanı olanağı sunan firma ile sözleşme imzalayarak Dernek 

ikametgahımızı değiştirdik. Özellikle salgın döneminin iş modelimiz üzerindeki etkisi yirmi üç yıl 

sonra devrim niteliğinde olan taşınma kararımız üzerinde etkili oldu. Teknik alt yapı imkanları iş 

yerinin verimli kullanımı, iş birliği fırsatları başta olmak üzere pek çok açıdan katma değer katan 

bir çözüm olması sebebiyle tercihimiz oldu.   

 

Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 68 yönetim kurulu toplantısı, 200’den fazla iş birliği yaptığımız 

kurumlar ve üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantı, 900 adet duyuru ve salgın dönemi 

öncesi ağırlıklı olmak üzere 65 şehir dışı ziyaretimizin özeti olan faaliyetlerimizi paylaştık. 
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