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Geti̇rdi

In this issue, we talked with Sylvania Middle East, Turkey and CIS Regional President Ayhan ŞIRINER, who signed 
fast and successful projects after restructuring in our country, about the company’s Activities, New Era and goals.,

First of all, on behalf of our readers to get to know you better; 
Could you briefly tell us about your experience in the sector, your 
current position, your position in the global brand and the tasks 
you undertake?
I started my career in Philips Lighting in 2000 in the Netherlands. 
In my first assignment, I wrote a thesis on how to achieve strategic 
advantage with knowledge management as an intern at factory of 
Philips in Belgium. Since this thesis was found successful, I continued 
as an information agent in the marketing department. After a year, I 
started to work as a marketer in the marketing department. At that 
time, the brand was more focused on LED luminaire. The lamp did 
not have that much expectations. Prospects in LED technologies, it 
was seen as an integrated solution through the luminaires. But at 
that time I had prepared a business plan with my team and presented 
this report to the CEO of the period. The CEO liked the report and 
gave us a budget. With this budget, we started to sell the products 
that we designed with our own R & D at the factories in China and 
sell them to Europe. I was sent to Turkey as marketing manager in 
2008-2010. I went back to the Netherlands in 2010. I accepted an 
offer from another important brand in the lighting industry. I was the 
director for Europe and the Middle East of retail lighting in Munich 
at the headquarters of Osram. Afterwards, I carried out the launch 
of OSRAM armature products for 3 years as Asia Pacific Marketing 
Director in Hong Kong. In 2016, I took up the post of President of 
the Middle East in Sylvania. This path has taken my career to the 
current position.

Taking into account the work you started in 2005, can you 
evaluate the LED in European markets today?
When we look at the Middle East, Turkey and European markets, it is 
clear that the LED lamp is now a product of a commodite. Although 
it had no additive value, it was a product that ranked first in human 
need. So it will always be everywhere. With LED technology, lighting 
production has become an easy sector. Turkey has become one of 

Bu sayımızda, ülkemizde yeniden yapılandıktan sonra 
hızlı ve başarılı projelere imza atan Sylvania Ortadoğu, 
Türkiye ve CIS Bölge Başkanı Ayhan ŞİRİNER firma 
faaliyetlerini, yeni dönemi ve hedeflerini konuştuk.

Öncelikle okurlarımızın sizi daha yakından tanımaları adına; 
sektördeki edindiğiniz tecrübe, geldiğiniz nokta, mevcut 
Sylvania’daki pozisyonunuz, global markadaki konumunuz, 
üstlendiğiniz görevler vb. açısından kısa bir değerlendirme yapar 
mısınız?
Kariyer bakımından bu alana 2000 yılında Hollanda’da Philips 
Aydinlatmada başladım. İlk görevimde Philips in Belçika’daki metal 
halide fabrikasında stajyer olarak ‘knowledge management’ ile 
stratejik avantaj nasıl sağlana bilineceğinin tezini yazdım. Bu tezim 
başarılı bulunduğu içinn pazarlama bölümünde bilgi menajeri 
pozisyonunda devam ettim. Bir yıllık sürenin ardından yine pazarlama 
bölümünde pazarlamacı olarak çalışmaya başladım. İlk görevlerimden 
bir tanesi de 2005 yılında pazarlama müdürü olarak LED ampulünü 
Avrupa piyasasına sokmaktı. O zamanlar marka daha çok LED 
armatüre yönelik çalışıyordu. Lambada o kadar beklentileri yoktu. 
Beklentiler; LED teknolojilerinde lambayı pas geçip daha çok armatür 
üzerinden entegre bir çözüm olarak görülüyordu. Fakat o dönemde 
ben ekibimle beraber bir iş planı hazırlamıştım ve bu raporu dönemin 
CEO’suna sunmuştum. CEO raporu beğendi ve bize bir bütçe verdi. 
Bu bütçeyle kendi ARGE miz ile dizayn ettiğimiz ürünleri Cin’de 
ki fabrikalarda yaptırıp Avrupa’ya satmaya başladık. 2008-2010 
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the most affected countries. I think this knowledge and production 
capability will take us to even higher levels when you add logistical 
advantages.

How do you evaluate Sylvania’s current situation and what are its 
goals in Turkey? What kind of strategy do you intend to implement 
to achieve your next goals?
Sylvania was a company that had previously entered the market in 
Turkey but withdrew from the market in 2013 for various reasons. 
Our main goal here was to re-incorporate the world brand into our 
country’s market with our team that we established with Mr. Azim 
Tuncinar in 2017, and we succeeded in that. I would also like to point 
out that I am very grateful to all of our customers and especially 
to my team for having provided Sylvania’s position as a respected 
company again in the lighting sector in Turkey after taking office.

Our strategy was to introduce ourselves at first on the commercial 
channel. After introducing ourselves in terms of brand awareness in 
the lighting sector, we turned to project-oriented studies. We plan to 
concentrate on the end users that we are currently showing on the 
commercial channel. Making Turkey a production base and exporting 
products with high added value to the surrounding countries is our 
next biggest strategic goal. We can say that we are confident and 
successful on this path.

yıllarında pazarlama müdürü olarak Türkiye’ye gönderildim. 2010’da 
Hollanda’ya geri döndüm. Aydınlatma sektörünün önemli başka bir 
markasından aldığım teklifi kabul ettim. Osram’in genel merkezinde 
Münih’te perakende aydınlatma bölümünün Avrupa ve Ortadoğu için 
direktörlüğünü yaptım. Sonrasinda 3 yıl Hong-Kong’da Asya Pasifik 
Pazarlama direktörü olarak OSRAM’in armatur ürünlerinin lansman 
çalışmalarını yürüttüm. 2016’da ise Sylvania’da Ortadoğu başkanı 
olarak göreve başladım. Bu yol kariyerimi şu andaki konuma kadar 
taşıdı.

2005’te başladığınız çalışmaları da dikkate alarak ve günümüzde 
Avrupa piyasalarında LED’i değerlendirebilir misiniz?
Gerek Ortadoğu gerek Türkiye gerekse Avrupa piyasalarına baktığımız 
zaman şu artık kesin: LED lamba artık bir komodite ürünü halini aldı. 
Hiçbir katkı değeri olmasa da insan ihtiyacının ilk sıralarında yer alan 
bir ürün oldu. O yüzden her zaman her yerde olacaktır. 

Sylvania’nın şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve 
Türkiye’deki hedefleri nelerdir? Bundan sonraki hedeflerinize 
ulaşmak için de nasıl bir strateji uygulamayı düşünüyorsunuz?
Sylvania Türkiye’ye daha önceden piyasaya girmiş ancak çeşitli 
nedenlerle 2013 yılında piyasadan çekilmiş bir firmaydı. Bizim 
buradaki asıl amacımız; dünya markasını 2017 yılında Azim Tuncinar 
bey ile kurduğumuz ekibimizle ülkemiz piyasasına yeniden dâhil 
etmeyi sağlamaktı ve bunu da başardık. Ayrıca göreve başladıktan 
sonra Sylvania’nın Türkiye’de aydınlatma sektöründe tekrar 
saygıdeğer bir şirket olarak pozisyon almasını sağlamış olduğumuz 
için basta tüm müşterilerimize ve özellikle ekibime sizlerin aracılığı ile 
de çok minnetar olduğumu belirtmek isterim. 

Stratejimiz ise başta ticari kanalda kendimizi tanıtmaktı. Aydınlatma 
sektöründe marka bilinirliği açısından kendimizi tanıttıktan sonra ise 
proje odaklı çalışmalara yöneldik. Şu anda ticari kanalda gösterdiğimiz 
çalışmaları son kullanıcılar üzerinde yoğunlaştırmayı planlıyoruz. 
Türkiye’yi üretim üssü haline getirip civar ülkelere katma değeri 
yüksek ürünlerle ihracat yapmak bundan sonraki en büyük stratejik 

Sylvania Middle East, Turkey and CIS Regional President 
Ayhan ŞIRINER,
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Do you have any special projects 
that you have implemented since 
2017?
Of course there is. Our Concord 
branded products come to the 
fore at this point. Çamlıca Mosque 
where this product is used is one 
of our most important references. 
We also realized Madame Tussaud 
Museum, Istanbul Airport Duty 
Free Offices, Baku History 
Museum projects. Currently, we 
have many project partnerships 
both in Turkey and abroad. We 
carry out our project-oriented 
works, which can be also with 
different products.

In our global market,, you have taken Sylvania to a very important 
place in terms of brand awareness, especially in two years.  What 
could be the reason for the delay in the entry of such an important 
global company into the Turkish market?
This was about the company’s decision not to open to other 
countries except for us. But the most important thing we did here 
was to “convince” the company authorities. Our success in this 
persuasion process resulted in both a success story for the company 
and a very important breakthrough for us. As a result, we are now at 
a satisfactory point for both sides.

How do you evaluate the lighting sector in Turkey by taking 
advantage of your experience abroad?
We can evaluate the LED sector in two scales, namely the 
manufacturers before 2009 and the ones after 2009. Because LED 
technology is the main factor on this turning. As of this date, we 
can see that many companies are newly established or updated 
themselves by switching from conventional to LED. We cooperate 
with all our manufacturers as of the position. We consider these 
collaborations important for our country both in terms of investment 
and growth. Because quality products and long-term work will benefit 
everyone in terms of sustainability. In fact, I think that all companies, 
whether they bring products from China or make production in 
our country, should make good use of the opportunities to make 
our country an investment base. I would say that all the conditions 
are advantageous for manufacturers. As a result, we can say: Our 
production potential is very high and we have a growing market.

hedefimiz olarak önümüzde durmaktadır. Bu yolda da kendinden 
emin ve başarılı bir şekilde yol aldığımızı söyleyebiliriz.  

2017’den bugüne kadar uyguladığınız özel projeleriniz var mı?
Elbette var. Bizim Concord markalı ürünlerimiz bu noktada ön 
plana çıkıyor. Bu ürünün kullanıldığı Çamlıca Camii bizim en önemli 
referanslarımızdan birisidir. Ayrıca Madame Tussaud Müzesi, İstanbul 
Havalimanı Duty Free Ofisleri,  Bakü Tarih Müzesi projelerini 
gerçekleştirdik. Şu anda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok 
proje ortaklığı içindeyiz. Farklı ürünlerle de olabilecek şekilde proje 
odaklı çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Global markaların bulunduğu pazarımızda, ticari anlamda 
Sylvania’yı iki yıl içerisinde özellikle marka bilinirliği açısından çok 
önemli bir noktaya taşıdınız.  Böylesine önemli global bir firmanın 
Türkiye pazarına girişindeki gecikmenin nedeni ne olabilir? 
Bu durum bizim dışımızda şirketin başka ülkelere açılmama kararıyla 
ilgili bir durumdu. Ancak burada bizim yaptığımız en önemli şey firma 
yetkililerini “ikna etmek” oldu. Bu ikna sürecindeki başarımız hem 
firma için bir başarı hikâyesi hem de bizim için çok önemli bir atılım 
olarak sonuçlandı. Neticede her iki taraf için de şu anda memnuniyet 
verici bir noktadayız.

Yurt dışı tecrübelerinizden de faydalanarak Türkiye’deki Aydınlatma 
sektörünü (üretim, bilgi, teknik vb.) nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Özellikle LED sektörünü 2009’dan evvelki üreticiler ve 2009’dan 
sonraki üreticiler olmak üzere iki ölçekte değerlendirebiliriz. Çünkü 
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bu dönüm tarihinde LED teknolojisi ana etkendir. Birçok firmanın yeni 
kurulduğunu ya da konvansiyonelden LED’e geçiş yaparak kendini 
güncellediğini bu tarih itibariyle görebiliriz.  Biz konum itibariyle bütün 
üreticilerimizle iş birliği halindeyiz. Bu işbirlikleri ülkemiz için hem 
yatırım hem de büyüme açısından önemli görüyoruz. Çünkü kaliteli 
ürün ve uzun vadeli çalışma, sürdürülebilirlik açısından herkesin 
menfaatine olacaktır. Hatta ister Çin’den ürün getirsin ister ülkemizde 
üretim yapsın bütün firmalarımızın ülkemizi bir yatırım üssü haline 
getirmesi için fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Bütün şartların üreticiler açısından değerlendirildiğinde avantaj teşkil 
ettiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Üretim 
potansiyelimiz çok yüksek ve büyüyen bir pazarımız var. 

Marka felsefenizin “kalite” olduğunu söylediniz. Yerli üreticilerle 
partnerlik yapıyorsunuz. Bu noktada Sylvaniya olarak partner 
tercihinizde neleri ön planda tutuyorsunuz?
Üretimi hali hazırda olan ve vizyoner şirketler bizim önceliğimizdir. 
Süreci başlatırken firmaları belirliyoruz, ilk görüşmede fabrikanın 
durumu, prosedürler, yeterlilik belgeleri, test dokümanları, yasal ve 
regülatif dokümanların varlığına bakıyoruz. Yurt dışından bir ekibimiz 
geliyor, fabrika ve prosedür olarak tekrar gözden geçirip sonucu bize 
sunuyorlar. Artı ve eksileri ortaya koyuyorlar. Bir nevi danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir olumsuz eleştiriyle 
karşılaşmadığımız gibi olumlu dönüşler alıyoruz. 

2020 hedefleriniz nelerdir, yeni ürün gruplarınız olacakmı ?
2020’de; ciromuzu büyütmek, yerli üretimle ürün yelpazemizi 
genişletmek, yine yerli üretimle özellikle Ortadoğu’ya daha fazla 
ihracat yapmak ve sokak aydınlatması ile ilgili ihale sürecinde 
hedeflerimize ulaşmak önceliklerimiz olacaktır

You said that your brand philosophy is “Quality”. You are partnering 
with local producers. At this point, as Sylvania, what do you 
prioritize in your partner choice?
Production and visionary companies are our priority. When starting 
the process, we identify the companies, and at the first interview we 
look at the state of the factory, procedures, qualification documents, 
test documents, and the presence of legal and regulatory documents. 
A team from abroad is coming, reviewing the factory and procedure 
and presenting the result to us. They reveal pros and cons. We offer 
some kind of consultancy service. So far we have not encountered 
any negative criticism, we receive positive feedback.

What are your 2020 goals, will you have new product groups?
In 2020; our priorities will be to increase our turnover, to expand our 
product range with domestic production, to export more especially to 
the Middle East and to reach our targets in the tender process related 
to street lighting.

We also realized Madame Tussaud Museum, Istanbul Airport Duty Free 
Offices, Baku History Museum projects.


