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SYLVANIA TURKEY OFFICE 
PREPARES FOR NEW INVESTMENTS

In this issue, we visited the Turkey Office of Global Lighting Brand Sylvania and talked about the projects realized 
with Project Manager Ebru Kurucu and new investments with Marketing Manager Togay Akbaş for the readers 
of our magazine. We learned that the studies of Slyvania Turkey Office are being supported more by Sylvania 
Global, and that new projects and investments will be carried out. We also talked about Georgia Batumi Stadium 
Project, which HERALED is a lighting solution partner and also designed by Architect Bahadır Kul.

+ interview
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Sylvania Türkiye Ofisi 
Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor…

• Could you tell us briefly about the Project team of Sylvania Turkey?
The Project group of Sylvania Turkey is basically a team of electrical 
engineers who specialize in lighting design and therefore come to 
project sales starting from the kitchen of the business. The team, 
which has a very strong technical infrastructure, provides full support 
to all customer groups in the project ecosystem, from the end user 
to the architect, with its customer-oriented approach.

• What kind of projects do you actively take part in as a company?
We actively take part in upper and middle category projects with 
our products that can appeal to all segments, including Indoor and 
Outdoor Lighting. Especially in museum projects, we serve our 
customers in every aspect with our innovative Museum armatures 
and lighting design team. Before the end of this year, we will share 
our new projects bearing the signature of Sylvania with you.

• Georgia Batumi Stadium is 
one of the important reference 
projects realized by Sylvania 
Turkey team abroad. Could 
you tell us about the project, 
especially Lighting Technique?
Batumi Stadium, which has a 
capacity of 20,000 spectators 
and meets the requirements 
of UEFA Category IV, was 
designed by architect Bahadır 
Kul, inspired by the dynamism 
and enthusiasm of the Georgian 
people, who also influenced 
folk dances specific to Georgian 
culture. With this in mind, it 
was desired to have a rhythmic 
effect with successive panels 

Bu sayımızda Global Aydınlatma Markası Sylvania Türkiye ofisini ziyaret ederek dergimiz okurları için Proje Müdürü Ebru 
Kurucu ile gerçekleştirilmiş projeleri ve Pazarlama Müdürü Togay Akbaş ile yeni yatırımları konuştuk. Sylvania Türkiye 
ofisinin yaptığı çalışmalar Sylvania Global tarafından daha fazla desteklenmeye başlandığını,  yeni projelere ve yatırımlara 
imza atılacağını öğrendik. Ayrıca Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanan ve HERALED’in aydınlatma çözüm ortağı olduğu 
Gürcistan Batum Stadyumu projesini konuştuk.

•Sylvania Türkiye Proje ekibinden kısaca bahseder misiniz?
Sylvania Türkiye proje grubu,  temelde aydınlatma tasarımı konusunda 
uzmanlaşmış dolayısıyla proje satışına işin mutfağından başlayarak 
gelmiş, tamamı Elektrik mühendislerinden oluşan bir ekiptir. Teknik 
alt yapısı son derece kuvvetli olan ekip, müşteri odaklı yaklaşımı ile 
proje ekosisteminde yer alan son kullanıcıdan mimara kadar olan tüm 
müşteri gruplarına tam destek vermektedir. 

Firma olarak nasıl projelerde aktif olarak yer alıyorsunuz?
İç ve Dış Aydınlatma olmak üzere tüm segmentlere hitap edebilen 
ürünlerimiz ile üst ve orta kategori projelerde aktif olarak yer 
almaktayız. Özellikle Müze projelerinde inovatif Müze armatürlerimiz 
ve aydınlatma tasarım ekibimizle müşterilerimize her konuda hizmet 
vermekteyiz.   Bu yıl bitmeden Sylvania imzasını taşıyan yeni 
projelerimizi sizler ile paylaşacağız.
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•Gürcistan Batum Stadyumu,  
Sylvania Türkiye Ekibinin 
yurtdışında gerçekleştirdiği 
önemli referans projeleri 
arasında yer almaktadır. 
Aydınlatma Tekniği başta olmak 
üzere projeyi bize anlatabilir 
misiniz?

20.000 seyirci kapasiteli,  UEFA 
IV Kategorisinin gerekliliklerine 
uygun olan Batum Stadyumu, 
Mimar Bahadır Kul tarafından, 
Gürcü kültürüne özgü halk 
danslarını da etkisi altına alan,  
Gürcü halkının, dinamizm 
ve coşkusundan esinlenerek 
tasarlanmıştır. Bu göz 

önünde bulundurularak stadyumun cephesinde kullanılan ardışık 
panellerle ritmik bir etki olması istenmiştir. Aynı zamanda stadyum 
tasarımı önünde yapılacak organizasyonun ruhuna göre değişiklik 
gösterecektir. Konsept tasarımında Gürcistan’ın dans tutkusundan 
esinlenmiştir. Kafkas danslarında yaygın olan girdap hareketini 
kullanır.

Dünyada spor müsabakalarına olan eğilim, kişilerin evlerindeki 
konfor alanlarında kalması üzerine evirilmiştir. Bu yüzden insanları 
evlerinden çıkarıp, canlı sporları izlemeye teşvik etme ihtiyacı 
doğmuştur.  Stadyumun ana müteahhitti olan Anagi Construction için 
çok önemli olan bu projede,  mekanın yılda 365 gün kullanıma izin 
veren tamamen entegre bir çözüm sunması kritik önem taşımaktadır. 
Buna ek olarak, stadyumun hem yerel hem de uluslararası spor ve 
eğlence tutkunlarını cezbedecek “öncelikli taraftar” deneyimi sunmak 
için en son teknolojilerin kullanılması hedeflenmiştir. 

İkonik markalar, farklı renkler, nüanslar ve dinamikler içeren özel 
etkinlikler için aydınlatma efektleri oluşturmak “akıllı ve dinamik 
aydınlatma” mümkündür ve tüm bu efektleri yaratmak için gereken tek 
şey bir parmak ucunun dokunuşudur.  HeraLED tarafindan üretilen 
RGB Sword Direct View armatürler ile yaratılabilen ışık efektlerinin 
yelpazesi, Stadyumun ülkenin önemli milli bayramlarında Beyaz-
Kırmızı renkte aydınlatılmasından, çok renkli görselleştirmelere ve 
uluslararası lig turnuvaları için özel konseptlere kadar uzanmaktadır. 
MADRIX tarafından kontrol edilen yeni aydınlatma çözümü, 
Batum Stadyumunun dinamik, tamamen özelleştirilmiş ışık şovları 

used on the facade of the stadium. At the same time, the design of 
the stadium will vary according to the spirit of the organization. The 
concept design was inspired by Georgia’s passion for dance. It uses 
the vortex movement common in Caucasian dances.

The trend towards sports competitions in the world has evolved 
when people stay in their home comfort zones. Hence the need to 
get people out of their homes and encourage them to watch live 
sports. In this project, which is very important for Anagi Construction, 
the main contractor of the stadium, it is critical that the venue 
offers a fully integrated solution that allows 365 days of use a year. 
In addition, it is aimed to use the latest technologies to offer the 
stadium a “fan-of-choice” experience that will appeal to both local 
and international sports and entertainment fans.

It is possible to create “smart and dynamic lighting” lighting effects 
for special events with iconic brands, different colors, nuances and 
dynamics, and all it takes to create all these effects is the touch of a 
finger tip. The spectrum of light effects that can be created with RGB 
Sword Direct View luminaires produced by HeraLED ranges from 
the Lighting of the Stadium in White-Red on the country’s important 
national holidays, to multicolored visualizations and special 

Project Manager Ebru Kurucu 
Marketing Manager Togay Akbaş 



oluşturmasına olanak tanımaktadır. Aydınlatma sisteminin 
uygulamalarından biri, ışıkların spor takımlarının renkleriyle 
eşleştirilerek heyecan verici bir atmosfer yaratılmasına yardımcı 
olmaktır. Cephedeki aydınlatma, kentsel peyzajı zenginleştirecek 
olan bu aydınlık enstalasyonun eşsiz doğasını vurgulamaktadır. 
Hareket ve renk değişiklikleri, ürünlerimiz tarafından son derece 
hassas uygulanmaktadır. 

•Mekân ya da Mimari aydınlatmada dikkat edilmesi gereken 
nedir?
Aydınlatmanın amacı temelde çok çeşitli olan insan 
gereksinimlerine yardımcı olmaktır.  Duygular, eylemler, 
algılamalar ve sağlık aydınlatmadan etkilenir. Aydınlatma, 
görsel algılama için gerekli ve konunun özelliklerine uygun 
olan koşulları oluşturmaktır. Bir aydınlatma üreticisinin ve 
tasarımcısının en önemli hedefi ışığın kontrolünü sağlamaktır. 
Işığın yüzeylere Geliş Açısı, Miktarı, Yayılımı, Işık Rengi ve 
renk geriverimi, Konumumum yaratılmak istenen hedefe göre 
ayarlanması gerekmektedir. 

Enerji tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması ve en 
ekonomik şekilde gündelik hayatta da uygulanabilmesini 
sağlamanın öneminin her geçen yıl artmasıyla beraber,  görsel 
performans ve konfordan ödün vermeksizin aydınlatma 
verimliğini artırarak enerji girdisinin azaltılmasıyla enerji tasarrufu 
yapılması son derece önem arzetmektedir.  Bununla beraber 

concepts for international 
league tournaments. The new 
lighting solution controlled by 
MADRIX allows the Batumi 
Stadium to create dynamic, 
fully customized light shows. 
One of the applications of 
the lighting system is to help 
create an exciting atmosphere 
by matching the lights with 
the colors of the sports 
teams. Lighting on the facade 
emphasizes the unique nature 
of this luminous installation, 
which will enrich the urban 
landscape. Movement and color 
changes are applied extremely 
precisely by our products.

• What should be considered in space or architectural lighting?
The purpose of lighting is basically to help human needs, which are 
very diverse. Emotions, actions, perceptions, and health are affected 
by lighting. Lighting is to create conditions necessary for visual 
perception and appropriate to the characteristics of the subject. The 
most important goal of a lighting manufacturer and designer is to 
provide control of the light. The angle, amount, propagation, light 
color and color feedback of light on surfaces, its position must be 
adjusted according to the desired target to be created.

As the importance of reducing energy consumption as much as 
possible and ensuring that it can be applied in everyday life in the 
most economical way increases every year, it is extremely important 
to save energy by reducing energy input by increasing lighting 
efficiency without compromising visual performance and comfort. 
In addition, it is to provide a sustainable lighting without losing light 
performance.

• Sylvania Turkey has brought significant excitement to the lighting 
sector of our country. Could you give information about the process 
in which the brand reached this point?
Sylvania brand was the first “Made in Turkey” product as a Global brand 
in Turkey. We would like to announce to the readers of Aydınlatma 
Teknik that we will introduce our new product groups “Made in Turkey” 
to our customers before the end of 2020. In addition, Sylvania works 
as a solution partner with HeraLED for facade lighting in the Middle 
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ışık performansından kayıp vermeden sürdürülebilir bir aydınlatma 
sağlamaktır.

•Sylvania Türkiye ülkemiz Aydınlatma Sektörüne önemli bir 
heyecan getirdi. Markanın bu noktaya geldiği süreç hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Türkiye’de Global marka olarak ilk “Made in Turkey” ürünlerine 
Sylvania markası yer vermiştir. Aydınlatma Teknik okuyucularına; 
2020 yılı bitmeden, “Made in Turkey” yeni ürün gruplarımızı 
müşterilerimiz ile buluşturacağımızı müjdelemek isteriz. Bunun 
yanı sıra, Sylvania cephe aydınlatması için HeraLED ile Ortadoğu 
ve Türkiye’de çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Batum Stadyumu, 
Emirates Havayollarının EXPO 2020, bu çalışmalardan en güzel 
örneklerinden bir kaçı olup, Dubai’de de cephe projelerinde Türk 
Menşeili ürünlerimiz ile imzalarımızı atmaya devam ediyoruz. 
Son olarak, Sylvania ailemize 2020 yılında katılan ve 2021 yılında 
katılmaya devam edecek yeni arkadaşlarımızın olması, markanın 
Türkiye organizasyonundan memnun olduğunu ve yatırımlara devam 
edeceğini net bir şekilde göstermektedir.

•Sylvania çok önemli ürünlere sahip global markadır. Şu anda 
ülkemizde Sylvania marka bazı ürünlerin kısıtlı olduğu ifade 
ediliyor. 
Ürün portföyümüzde 20 Bin çeşit üzerinde ürünümüz mevcut olup, 
birçok ürün grubumuz İstanbul merkezli ciddi bir metrekareye sahip 
lojistik merkezimiz de bulunmaktadır. Buradan, her gün Türkiye’nin 
dört köşesine gönderimler yapılmaktadır. Olağan üstü durum ve 
haller dışında; müşterilerimize, Dünya’nın her hangi bir yerinde 
bulunan fabrikamızda bulunan ürünün üretimini yaptırıp en geç 3-4 
hafta içerisinde teslimini gerçekleştiriyoruz.

East and Turkey. Batumi Stadium, EXPO 2020 by Emirates Airlines, 
are some of the best examples of these works, and we continue to 
sign with our Turkish origin products in facade projects in Dubai. 
Finally, the fact that we have new friends who joined our Sylvania 
family in 2020 and will continue to join in 2021 clearly shows that 
the brand is happy with the Organization of Turkey and will continue 
to invest.

• Sylvania is a global brand with very important products. It 
is stated that some Sylvania brand products are limited in our 
country.
We have more than 20 thousand kinds of products in our product 
portfolio, and many of our product groups also have a logistics center 
with a serious square meter in Istanbul. From here, submissions 
are made every day to everry corner of Turkey. Except for the 
extraordinary situations, we make the production of the product in 
our factory anywhere in the world and deliver it within 3-4 weeks 
at the latest

Project Manager Ebru Kurucu 
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