
Otomotiv sektörü için hizmet veren bir firma olan HELLA, 
farklı bir segmentle de hizmet veriyor, bu segmentte hizmet 
verme fikri nasıl oluştu, dünya pazarında (sokak-ev-işyeri 
vb) aydınlatma sistemlerinde HELLA’nın konumu nedir?

HELLA, otomotiv sektörünün önde gelen tedarikçilerindendir ve 
seçkin otomobillerde aydınlatmaların geliştirilmesi ve LED teknoloji-
lerinin kullanımı konusunda öncüdür. HELLA yıllardır LED teknoloji-
lerinin kullanımı konusunda çalışmaktadır ve bu tecrübesini ev, sokak, 
havaalanı, sanayi ve iş merkezi aydınlatmalarına da taşımıştır. 

Bildiğiniz gibi 2009 yılında İntermobil olarak HELLA ile uzun 
yıllardır devam eden birlikteliğimizi ortaklık seviyesine taşıdık. Do-
layısıyla HELLA,  bu yeni segmente de Türkiye’de İntermobil’in tec-
rübesine güvenerek adım atmıştır. 1992 yılından bu yana aktif olarak 
LED teknolojilerini kullanan HELLA’nın 2011 yılında uyguladığı LED 
sayısı 502 milyon seviyesine ulaşmıştır.

Aydınlatma sistemleri hangi ürünleri içeriyor, 
ürün çeşitliliğiniz neleri kapsıyor?

İç aydınlatmada en çok kullanılan ürünlerimiz farklı güçlerdeki 
spotlar, özellikle mağazalar için son derece uygun olan raylı spotlar, 
downlight’lar, ofisler için panel aydınlatmalardır.

Dış aydınlatmada ise, HELLA’nın farkı, modüler yapısı ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu yapı sokak, bahçe ve parklar için idealdir, aynı za-
manda daha kolay ve düşük maliyetle işletme sistemleri sunmaktadır. 

Endüstriyel Aydınlatma ürünlerinin en çok kullanıldığı alanlar ise  
üniversiteler, otoparklar, petrol istasyonları, fabrikalar ve iş merkez-
leridir.

“Otomotiv sektörünün öncü firmalarından olan HELLA, farklı bir segmentle dünya pazarına hiz-
met vermeye devam ediyor. Araçlarda aydınlatma ve LED teknolojileri konusunda lider marka olan 
HELLA, tecrübe ve bilgi birikimini ev, sokak, havaalanı, sanayi ve iş merkezi aydınlatmalarına da 
taşıdı. Türkiye pazarına işortağı İntermobil güvencesiyle ürünlerini sunan firma, aydınlatma konu-
sunda da İntermobil’in iş tecrübesine güvenerek Türkiye pazarına giriş yaptı. Ülkemizde, perakende, 
kurumsal ve proje bazlı satışların yanı sıra bayilik ağını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hızlan-
dırdıklarını söyleyen İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine PERAHYA, HELLA’nın 100 yılı 
aşan aydınlatma tecrübesini ve farklarını Türkiye pazarına aktardıklarını belirtti. Nadine PERAHYA, 
HELLA’nın aydınlatma konusundaki yeni ürün gamını,  projelerini ve Türkiye’deki yaklaşımını biz-
lere anlattı.” 

İntermobil Türkiye’yi 

aydınlatıyor
HELLA, dünyayı

röportaj
54

Sayı 89         Mayıs’12
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Havaalanı Aydınlatmalarında ise HELLA yine farklı avantajlar sun-
maktadır. Oldukça spesifik pist aydınlatmaları, iniş ve kalkış için yön-
lendirme lambaları tasarım ve tasarruf odaklı olup çevreye son derece 
duyarlı ürünlerdir. 

LED nedir, LED teknolojisi hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?
LED, İngilizce’de Light Emitting Diode kelimelerinin kısaltılmış 

halidir ve “Işık Yayan Diyot” anlamına gelmektedir. LED’ler elektrik 
enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır. Son yıllarda 
LED teknolojisi oldukça gelişmiştir ve  günümüzde bilinen aydınlatma-
lara  karşılık pratik bir alternatiftir. LED’ler enerji tasarrufu sağlarken 
karbondioksit salınımını da önemli ölçüde azaltmakta ve uzun ömürlü 
kullanım avantajı sunmaktadır. 

HELLA ürünlerinin diğer aydınlatma ürünlerinden 
farkları var mıdır, neden HELLA tercih edilmeli? 
HELLA, LED aydınlatmalarını diğer aydınlatma ürünlerinden ayı-

ran özelliklerin başında tasarım odaklı ve modüler yapıda oluşu gel-
mektedir. Enerji tasarrufu sağlarken kolay montaj imkanı ile bakım ve 
onarım maliyetlerini önemli ölçüde  azaltmaktadır. Ayrıca HELLA, 5 yıl 
garanti ve 20 yıl parça temin imkanı da sunmaktadır. HELLA’nın LED 
aydınlatmaları, ilgli standartlara uygun üretilmekte ve gerekli testlerden 
geçirilerek sertifikasyon işlemini tamamlamış ürünlerden oluşmaktadır. 

Ürünleriniz kullanıcıya nasıl ulaşıyor, yani 
ürünlerinizi Türkiye pazarına nasıl sunuyorsunuz?
Şu anda perakende, kurumsal ve proje bazlı satışa yönelik çalışma-

larımızın yanı sıra bayilik ağımızı da güçlendirmeye yönelik çalışmala-
rımızı hızlandırdık. HELLA’nın 100 yılı aşan aydınlatma tecrübesini ve 
farklarını hem son kullanıcılara hem de bu konuda uzman Aydınlatma 
tasarımcılarına aktarmaya devam ediyoruz.  

Türkiye’de hangi projelerde yer aldınız? 
Refaranslarınız nelerdir? 
HELLA LED aydınlatmaları Türkiye’de oldukça yeni olmasına rağmen İn-

termobil ile pazara hızlı bir giriş yapmıştır. Maslak Mashattan Residence’da 
1056 daire / 9 blokta 20000 adet HELLA spotu kullanılmıştır. Aynı 
zamanda HELLA ürünleri kullanılarak Özyeğin Üniversitesi’nin dış ay-
dınlatma projesi tamamlanmıştır. Konsept spot uygulamalarımıza örnek 
olarak MIDPOINT restoranlarını verebiliriz. Yine Mc Donald’s iç ay-
dınlatma konusunda HELLA spotlarını kullanmaktadır. Bodrum Casa 
Castello konut projesinin iç ve dış aydınlatmaları HELLA ürünlerinden 
oluşmaktadır. Bunlara ek olarak fabrikalar, alışveriş merkezleri, oteller, 
üniversiteler, site projelerinin iç, dış ve otopark aydınlatmaları üzerine 
satışlarımız hızla devam etmektedir.

Aydınlatma sistemleri ile ilgili 
Türkiye’deki hedefleriniz nelerdir?
2012 yılında petrol istasyonları ve havaalanı ürünlerimizin satış-

larına da hız kazandıracağız. Her zaman olduğu gibi çevreye duyarlı 
kullanıcılar, proje sahipleri ve aydınlatma tasarımcıları ile vizyonumuzu 
genişletmeye devam edeceğiz. 
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