
Soon Light&Project is a trademark of CANENSOL



SOON LIGHT & PROJECT

SOON LIGHT & PROJECT , in addition to hundreds of lighting products developed by Turkish and American engineers since 2006, and offers lighting design solutions to its customers with projects realized in 
dozens of countries in three continents.

SOON LIGHT & PROJECT, creating an identity for hotels, historical buildings and monuments, bridges, factories, stadiums, shopping malls, hospitals and schools and converting them into living and breathing 
spaces, has rapidly grown since the inception thereof in 2006 and continues to undertake prestigious projects at home and abroad with the pride of being Turkey’s most successful lighting company.

SOON LIGHT & PROJECT is the owner of approximately 100 patented products by adopting the principle of “THE BEST PROJECT, THE BEST PRODUCT and THE BEST CONTROL” by basing on the policy of “Production 
is needed for opening up to the world and globalization” as well as producing innovative products thanks to the expert engineers thereof who never lose their enthusiasm”.

Our goal as, SOON LIGHT & PROJECT, is to deliver products according to projects by virtue of our R&D works constantly renewing itself and realize our designs which integrate with the architectural structure 
timely and perfectly.

SOON LIGHT & PROJECT

SOON LIGHT & PROJECT, 2006 yılından bu yana Türk ve Amerikan mühendisleri tarafından geliştirilen yüzlerce aydınlatma ürününe ek olarak, üç kıtada düzinelerce ülkede gerçekleştirdiği projelerle müşterilerine 
aydınlatma tasarımı çözümleri sunmaktadır.

 SOON LIGHT & PROJECT, otel, tarihi binalar ve anıtlar, köprüler, fabrikalar, stadyumlar, alışveriş merkezleri, hastaneler ve okullar için bir kimlik oluşturur ve onları yaşam alanlarına ve nefes alınacak alanlara 
dönüştürür, 2006 yılında kuruluşundan bu yana hızla büyüyerek Türkiye’nin en başarılı aydınlatma şirketi olmanın gururu ile yurtiçinde ve yurtdışında prestijli projeler üstlenmeye devam etmektedir. 

SOON LIGHT & PROJECT, şevklerini asla kaybetmeyen uzman mühendisleri sayesinde yenilikçi ürünleri  üretmesinin yanı sıra “EN İYİ PROJE, EN İYİ ÜRÜN ve EN İYİ KONTROL” prensibini benimseyerek ve “Dünyaya 
ve küreselleşmeye açılmak için gerekli olan üretim” politikasına dayanarak, yaklaşık 100 patentli ürünün sahibidir. 

SOON LIGHT & PROJECT olarak amacımız, Ar-Ge çalışmalarımızla sürekli olarak kendini yenileyen, mimari yapıyla zamanında ve kusursuz bir şekilde bütünleşen tasarımlarımızı gerçekleştirme sonucunda projelere 
göre ürün teslim etmektir.
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Soon Light & Project bir CANENSOL markasıdır.

CANENSOL İstanbul’ da faaliyete başladı.
CANENSOL started to function in Istanbul.

Yazılımını kendisi yaptığı DMX512 sistemli armatürü ile ilk defa Almanya’ da proje uyguladı.
Implemented project for the first time in Germany with DMX512 systematized armature with self- installed sofware.

SOON Light & Project  adında ikinci markasını alarak  burada Mimari çözümlü LED li armatür imalatı yapmaya başladı.
By registering its second brand named SOON Light&Project, started to manufacture LED armature with architectural solutions.

Türkiye de ilk tarihi eser aydınlatmasını LED armatürler le tasarlayıp uygulamaya geçirdi 
Designed the first historical artifact illumination with the help of LED armatures in Turkey and put it into practice.

Kendisine ait 10 un üzerinde patenti olan CANENSOL, tasarımlarında teknolojik alt yapısını dünyaya açmaya karar verdi.
CANENSOL, having more than 10 patents, decided to globalise its technological substructure used in its designs.

Dünyada ses getiren Shakhtar Donetsk Stadyumunun tasarımını ve uygulamasını yaptı.
Devised and made applicable Shakhtar Donetsk Stadium which achieved a breakthrough.

Bir çok AVM ve otel projesinde anahtar teslim proje yapmaya başladı.
Started to do conduct key-ready projects for a wide variety of mall and hotel projects.

Dünyadaki LED Aydınlatma kaynaklarının standartlarını belirleyen uluslararası bir konsorsiyum olan ZHAGA; geliştirmiş olduğumuz 
ürün ve teknolojiye dayanarak SOON LIGHT & PROJECT’ ti 2010’da 13. üyesi olarak seçmiştir.
Accepted to ZHAGA consortium as 1th member of Turkey and 13th member of all countries, ZHAGA is a consortium defined the 
world’s LED Lighting Standardization.

CANENSOL A.Ş. tamamen tüm hakları satın alınarak proje firması haline getirildi.
CANNESOL has been rendered a firm of project by copyrighting.

Amerika da New York Manhattan da dünyanın en büyük pırlanta AVM sinin aydınlatma tasarımını ve uygulamasını yaptı.
Prepared the illumination of the world’s biggest brilliant mall in New York and Manhattan, U.S.

Aynı yıl içinde CANENSOL kendine özgü yönetimi ile ürün geliştirmeyi ve AR-GE merkezi olmayı başardı.
In the same year, with the help of its unique management, CANNESOL managed to develop products and become the center of R&D 
activities.

SOON Light & Project markasını tüm hakları ile kendi bünyesinde devam ettirme kararı aldı.
Decided to keep having the brand SOON Light & Project in its own constitution.

ABD Manhattan’da Soon Light & Project firmasını açtı ve Ar-Ge merkezini ABD’ye taşıdı.
The USA opened Soon Light & Project in Manhattan and carried its R & D center to the USA.

SOON Light Kazakistan Almatı’ya ofis açarak bir çok projeye imza atmaya başladı.
SOON Light opened an office in Kazakhstan Almati and started signing many projects.

Umman merkezli proje ofisini devreye aldı. Asya ve Arap yarım adası baŞta olmak üzere bir çok uluslararası projede kendi 
tasarımlarını kullanmaya başladı.
Commissioned the project office centered in Oman. Starting to use our own designs on several international projects, especially Asia 
and Arabia countries.

Dünden Bugüne CANENSOL...
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Otel, Hotel
Rezidans, Residence
Villa, Villa

004  - 035

AVM, Shopping Mall
Gösteri Merkezi, Show Center
Fuar Merkezi, Fair Center
Kongre Merkezi, Congress Center

036  - 057

Showroom, Showroom
Perakendecilik, Retail
Ofis, Office

058  - 113

SOON LIGHT & PROJECT Aydınlatma Mimarisi

Modern dünyada, binaların karanlıktan çıktığı dönemlerde yapıların tarihsel veya işlevsel aydınlatmalarıyla, “Soon Light & Project” firması olarak, tasarımlarımız ve 
ürünlerimiz ile çözüm ortağınız olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Işık kaynağının keşif macerasını tam olarak bilemesek de, üstün teknolojiler ile tasarlanmış 
ürünlerimiz sayesinde nerede ve ne amaçla kullanılması gerektiğini bilmekteyiz. Bu yolda ilerlerken dönüp arkamıza baktığımızda, projelerimizin yapılara kattığı 
değerle, karakterlerini nasıl da güçlendirdiği gerçeği işimize olan inancımızı arttırmaktadır.
Doğru aydınlatılarak, ışıklandırma ile makyajı yapılmış bir mimari yapı, o eserin oluşmasında emeği geçen tüm birimlere ve mimarına “Ben sizlerin eseriyim!” demelidir.
Bu anlamda,  Soon Light & Project ailesi olarak amacımız; yaptığımız her işe farklılık ve ayrıcalık kazandırarak, bu değişimi bitmeyen bir heyecanla ilerletmektir. Bu 
heyecan bizleri daha kaliteli ve daha yenilikçi ürünler üretmeye zorlamakta, mesleğimize olan aşkı tutkuya dönüştürmektedir. 
Bu katalogta, proje oluşum süreçlerimizi, farklı alanlar için sunduğumuz çözümleri ve bir yapının ortaya çıkma sürecinde tamamlayıcı unsurlarla mimari aydınlatmanın 
dokunuşlarını bulabilirsiniz.
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Stadyumla, Stadium
Spor Salonu, Sport Center
Endüstriyel Tesis, Industrial Facility

114  - 127

Camii, Mosque
Müze, Museum
Eğitim Kurumu, Education Center
Kütüphane, Library
Tarihi Mekan, Historical Place

128  - 155 156  - 175

Hastane, Hospital
Kamu Alanı, Public Space
Köprü, Bridge

SOON LIGHT & PROJECT Architecture of Lightning

In the modern world, at the times when buildings have emerged from darkness, with the historical or functional lightnings of the buildigns, we, as the “Soon Light & Project” firm, are 
proud of being the solution for you with our designs and products. Although we aren’t able to know about the adventure of the discovery of light source, thanks to our technologically 
designed products, we know how and where it should be used. When we stop and look back on the way, the fact that our projects enrich the constructions reinforcing their characters 
makes us believe in our work more than usual.
An architectural building which is properly lightened should tell its architecture and all the other crew that “I am your work!”. In this sense, as Soon Light & Project family, we aim to 
advance this change elegantly and excitedly. Turning our love for our job into passion, this excitement reinforces our desire to produce better quality and more innovative products.
In this catalogue, you can find the projects’ formation process, the solutions we serve for different fields, supplementary factors in the process of building and the touch of the lightning.
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Sheraton Grand Otel Ataşehir / İstanbul TÜRKİYE
Sheraton Otel Batumi / Batum GÜRCİSTAN
Double Tree By Hilton / Üsküp MAKEDONYA
Millennium Agarwood Salalah Resort / Salalah UMMAN
Le Méridien / İstanbul TÜRKİYE
Dragos Cevahir Otel / İstanbul TÜRKİYE
The St. Regis Otel / İstanbul TÜRKİYE
Erdoba Elegance Otel / Mardin TÜRKİYE
Sura Hagia Sophia Hotel / İstanbul TÜRKİYE
Sheraton Otel Adana / Adana TÜRKİYE
Palmiye Adası Villa / Dubai BAE
Nish İstanbul / İstanbul TÜRKİYE
Next Level Residence / Ankara TÜRKİYE
Nispetiye 10 / İstanbul TÜRKİYE
Nish İstanbul / İstanbul TÜRKİYE
Edition Otel / İstanbul TÜRKİYE
Rixos Al Nasr / Libya 
Erdoba Mansions / Mardin TÜRKİYE
Anthill Residence / İstanbul TÜRKİYE
Holiday Inn / Gebze TÜRKİYE
16-9 Residence / İstanbul TÜRKİYE
Büyük Osmaniye Oteli / Osmaniye TÜRKİYE
Şıra Otel Kapadokya / Nevşehir TÜRKİYE

OTEL, REZİDANS, VİLLA
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HOTEL, RESIDENCE, VILLA
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Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL

Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL
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Sheraton Grand Otel Ataşehir
İstanbul TÜRKİYE
 

Cevahir Yapı tarafından, pek çok prestijli oteli 
bünyesinde bulunduran Starwood Grubu ile 
yapılan anlaşma doğrultusunda, İstanbul’un finans 
merkezi olarak yükselişini sürdüren Ataşehir’de 
gerçekleştirilen otel yatırımı Sheraton Grand İstanbul 
Ataşehir 2016 yılında tam olarak hizmete girmiştir. 
27 katlı olan otel 30.000 metrekare kapalı alanı 
barındırıyor. 80 milyon dolara mal olan Sheraton 
Grand İstanbul Ataşehir, iş ve toplantı oteli olarak 
konumlandırılan, Sheraton markasının en üst 
segmenti olan, dünyadaki 25 “Sheraton Grand” 
arasında yerini aldı.
Aydınlatma tasarımı Canan Baba tarafından yapılan 
otelin tüm aydınlatma ürünlerinde SOON Light & 
Projet firmasını tercih etmiştir.

The hotel investment of Sheraton Grand İstanbul 
Ataşehir which is invested by Cevahir Yapı in the    
direction of its agreement with the Starwood Group 
which incorporated many prestigious hotels in it and 
the afromentioned hotel is located in Ataşehir which 
continues to rise as a financial center of Istanbul and 
it was fully came into service in 2016.
The  27-storey hotel contains 30,000 square meters 
of indoor space. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, 
which is a business and meeting hotel with a cost of 
80 million dollars positioned among the 25 “Sheraton 
Grand” in the world, which is the top segment of the 
Sheraton brand. 
The lighting design of the hotel is made by Canan 
Baba and the hotel preferred all of the hotel’s lighting 
products from SOON Light & Project company.

Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL

Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL
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Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL
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Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL

Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL Sheraton Otel / Ataşehir İSTANBUL
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Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN
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Sheraton Otel Batum GÜRCİSTAN

80 milyon dolar bedelle ve tamamı Nurol yatırımı olarak Gürcistan’ın Acara Bölgesi Batum şehrinde inşa edilen SHERATON 
BATUMI HOTEL’in resmi açılışı, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Sn. MIKHAIL SAAKASHVILI ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla 17 Mayıs Pazartesi 2015 günü gerçekleşti.
Gürcistan’ın Turizm Bölgesi olarak yapılandırılan Acara Bölgesi’ndeki ilk 5 yıldızlı uluslararası otel olan Sheraton Batumi Hotel’in 
bölgeye çok sayıda turist çekmiş ve bölgenin cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.
Nural Grubunun bu oteli hem tasarımda hem de aydınlatma ürünlerinin tamamında SOON Light & Project firmasını tercih 
etmiştir. 

The official opening of the SHERATON BATUMI HOTEL, which was built in Batumi, Acara Region of Georgia by  80 million 
dollars of investment and all made by Nurol, is recognised on Monday, May 17, 2015 with participation of the  President of 
the Republic of Georgia at that time, MIKHAIL SAAKASHVILI and Prime Minister of the Republic of Turkey,  dear  Recep Tayyip 
ERDOĞAN.
Sheraton Batumi Hotel, the first 5-star international hotel in the Acara Region, which is structured as the Tourism Area of 
Georgia, attracted many tourists to the region and made it the center of attraction for the region. The hotel of the Nurol Group 
preferred SOON Light & Project company both for its design and all of its lightening products.

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN

Sheraton Otel / Batum GÜRCİSTAN
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Le Méridien Otel İstanbul TÜRKİYE

Le Méredien, Makyol İnşaat tarafından yapılmış 
olup iç tasarımında Metex Design ile çalışılmıştır. 
Soon Light & Project, Le Méridien Otel için montajda 
Makyol’un isteklerine tasarımda da Metex Design’in 
isteklerine çözüm üretmeyi başarmıştır. Bu sayede 
mimarların istediği form ve teknik özelliklerde 
tamamen yeni, aynı zamanda mimari çizgilere 
istenen etkiyi verecek ürünler tasarlanmıştır. Dış 
aydınlatma, genel aydınlatma, oda içleri, koridorlar, 
yemek salonu ve Cafe&Bar, Soon Light & Project 
ürünleri ile aydınlatılmıştır. Dış mekana özel olarak 
Soon Jedi isimli ürün geliştirilmiştir. Soon Jedi, binanın 
keskin hatlarında ışığın yürüyebilmesini sağlamak 
için çift kırılımlı özel bir lense sahiptir. Bu sayede 
ışık, karşılaştığı engelde patlamıyor, engelde kırılarak 
eksen boyunca yürümeye devam ediyor.

Le Méridien has been built by Mak-Yol 
Construction, and for its internal design the company 
has worked with Metex Design. Soon Light&Project 
has managed to generate solutions for demands of 
both Mak-yol in erection work, and Metex Design in 
designing. By this means, wholly new products whose 
form and technical specifications are in accordance 
with architects’ demand, and also which will have 
the intended effect on architectural lines, have been 
designed. Outside lighting, general lighting, in-room 
areas, corridors, dining hall, and Cafe&Bar have 
been lightened up by Soon Light&Project products. 
The product named Soon Jedi has been developed 
specifically for outdoors. Soon Jedi has a particular 
birefringent lens in order to enable light to flow on 
the hard-edges of the building. Thus, light does not 
burst on the encountered obstacle, yet keep its axial 
flowing by refracting at the obstacle.

Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL
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Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL

Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL

Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL
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Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL

Le Méridien Hotel / Maslak İSTANBULLe Méridien Hotel / Maslak İSTANBUL
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Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBULDragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL
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Dragos Cevahir Otel İstanbul TÜRKİYE

İstanbul Maltepe/Dragos sahil yolunda bulunan Dragos Cevahir Otel, Cevahir İnşaat tarafından yapılmıştır. 
Kendi bünyesindeki mimarları ve aydınlatma tasarımında MCC Aydınlatma ile ortaklaşa çalışılan bu otelin iç 
- dış aydınlatma ürünleri ve kontrol ünitelerinin tamamı Soon Light & Project tarafından geliştirilmiştir. 

Located in İstanbul-Maltepe coastal road, Dragos Cevahir Hotel has been built by Cevahir Construction.     
Having cooperated with its own architects and MCC Lighting for lighting design, this hotel’s interior and       
exterior lighting product and all of its control units have been developed by Soon Light&Project.

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL
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Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL
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Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL

Dragos Cevahir Hotel / Dragos  İSTANBUL
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The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL

The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBULThe St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL
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The St. Regis Otel
İstanbul TÜRKİYE

Demsa A.Ş. nin Nişantaşı’ndaki yatırımı Maçka Otel’i 
dünyanın önde lüks otel markalarından St. Regis otel 
zinciri işletmeye almıştır. 118 odalı otelde her misafirin 
hizmetinde özel bir görevli yer almakta aynı zamanda 
eşsiz bir spa tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 
Demsa’nın bünyesinde restorasyonu biten bir zamanların 
popüler oteli Maçka Otel, St. Regis İstanbul adıyla, 
2014’ün ilk yarısında hizmete girmiştir.
Spasını ERTU İnşaatın yaptığı projede tüm spa aydınlatma 
çözümleri Soon Light & Project firması tarafından 
yapılmıştır. 
tamamı Soon Light & Project tarafından geliştirilmiştir. 
The St. Regis Hotel Chain, one of the leading luxury hotel 
brands in the world set the Macka Hotel that is investment 
of the Demsa A.S in Nisantasi into operation. Within the 
Hotel which has 118 rooms, there is a private employee to 
serve to the each guest and it also serves to its customers 
through its unique spa design. Macka Hotel which was 
popular once upon a time and of which restoration was 
finished under Demsa went into service within the first 
half of 2014 by the name of St. Regis İstanbul. 
Whole spa lightening solutions was performed by the 
SOON Light & Project Company of the project whose spa 
was performed by the ERTU construction. 

The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL
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The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL

The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL
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The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL

The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL The St. Regis Istanbul Hotel / Nişantaşı  İSTANBUL
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Erdoba Elegance Mardin TÜRKİYE

Mezopotamya Güneşi olarak da adlandırılan 
Erdoba Elegance Otel, bölgenin ilk 5 Yıldızlı 
oteli olma özelliğini taşımaktadır. Otelin 
işletmesini Çağakan Turizm gerçekleştirirken, 
mimari projesi Linea Tusavul Mimarlık 
tarafından hazırlamıştır.
Bölgenin tüm coğrafi özelliklerini, sahip 
olduğu mimaride yaşatan Erdoba Elegance, 
aydınlatma için gerekli olan tüm ürün ve 
kontrol sistemlerini Soon Light & Project’ten 
temin etmiştir. Yapılan aydınlatma tasarımında 
otelin sahip olduğu mimari özelliklere 
sadık kalınarak, gündüz verilen etkinin 
gece boyunca devam etmesi sağlanmıştır. 
Soon Jedi, Wallwasher, Par Serisi ve Havuz 
armatürleri dış ortamlarda kullanılırken, 
özel tasarım armatürleri, okuma lambaları, 
gizli aydınlatmalar, aplikler ve avizeler iç 
mekanlarda tercih edilmiştir.

All essential products and control systems 
to lighten Erdoba Elegance which keeps the 
geographical features of the area alive with 
its architecture, has been provided by Soon 
Light&Project. The lighting design enabled 
day light effect to continue during night 
by remaining loyal to hotel’s architecural 
features.

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN
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Erdoba Elegance Hotel / MARDİN

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN
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Erdoba Elegance Hotel / MARDİN

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN

Erdoba Elegance Hotel / MARDİN
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Sura Hagia Sophia Hotel / Sultanahmet  İSTANBUL

Sura Hagia Sophia Hotel / Sultanahmet  İSTANBULSura Hagia Sophia Hotel / Sultanahmet  İSTANBUL
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Sura Hagia Sophia Hotel 
İstanbul TÜRKİYE 

Kaygısız Group tarafından 2014 yılında tamamlanan   
tarihi binayı müze otel olarak hizmete açmıştır. 
Tüm aydınlatmalarda özellikle tarihi yapıya zarar 
vermeyecek LED teknolojisi kullanılmıştır.
6 ay gibi kısa bir sürede üretimi yapılan otelin tüm 
detajları ve çüzümleri Soon Light & Project firması 
tarafından yapılmıştır. 

It brought into service as a museum hotel that the 
historical building which was completed by the 
Kaygisiz Group in 2014. Regarding whole lightening, 
the LED technology was used so that especially the 
historical building was not damaged. All detailed 
works and solutions of the hotel which was produced 
in such a short period of time as 6 months were 
performed by the SOON Light & Project Company. 

Sura Hagia Sophia Hotel / Sultanahmet  İSTANBUL
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Adana Sheraton Otel Adana TÜRKİYE 

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti Adana’nın turizmine büyük katkı sağlayacak 5 yıldızlı 237 yatak kapasiteli Sheraton Adana Oteli 
açılmıştır. Adalı Holding A.Ş.’nin sahip olduğu SERKA Turizm A.Ş. tarafından 2007 yılında Adana şehir merkezinde 64.000 m2 inşaat 
alanına sahip olan Sheraton Adana oteli 227 odasının yanı sıra, kongre ve balo salonları, restoran ve barları, fitness merkezi, 
açık-kapalı yüzme havuzu ile Çukurova bölgesinde büyük bir boşluğu doldurmuştur. Projenin iç tasarımı METEX firması tarafından 
yapılmıştır. Tüm oda ve koridor dekoratif aydınlatmalarını yapan Soon Light & Project firması uluslar arası otel tecrübesine bir 
yenisini daha eklemiştir.

Five Star The Sheraton Adana Hotel which has capacity of 237 beds and would significantly contribute to the tourism of the Adana, 
4th biggest city of Turkey has been opened. In addition to the 227 rooms of the Sheraton Adana Hotel which has a construction 
area of 64.000 m2 at the city center of Adana in 2007 by SERKA Turizm A.Ş. owned by Adalı Holding A.Ş., congress and ball rooms, 
restaurant and bars, fitness center, open-closed swimming pool filled a big gap in Cukurova Region. Indoor design of the project 
was performed by the METEX Company. SOON Light & Project Company which performed decorative lightening of all rooms and 
corridors added a new one more to its international hotel experience. 
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Adana Sheraton Hotel / ADANA

Adana Sheraton Hotel / ADANA Adana Sheraton Hotel / ADANA
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Palmiye Adası Villa / Dubai BAE

Palmiye Adası Villa / Dubai BAE

Palmiye Adası Villa / Dubai BAE
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Palmiye Adası Villa Dubai BAE

Dubai’de kıyıdan 300 metre açığına yapılan adanın 17 bölümünde 28 değişik 
mimari formatta inşa edilen villalar, oteller, golf sahaları, botanik bahçeleri, 
alışveriş merkezleri ve marinalar bulunuyor.
Beş yıl süresinde taşocaklarından çıkan taşlarla, kumla doldurulan 31 km’lik 
projede dünyaca ünlü kazak iş adamının Palmiye Adası’ndaki villasi Soon Light & 
Project tarafından tasarlanmıştır. 
 

In Dubai, in 17 sections of the island which located 300 meters from the shore, 
there are villas, hotels, golf courses, botanical gardens, shopping centers and 
marinas built in 28 different architectural format. The villa of Kazak businessman 
located in Palm Island which is included in a 31- kilometre project filled with stones 
and sand from stone quarry for five years is designed by the Soon Light & Project.

Palmiye Adası Villa / Dubai BAE

Palmiye Adası Villa / Dubai BAE
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Rixos Al Nasr Otel Tripoli LİBYA

Libya’da bulunan Rixos Al Nasr Tripoli
Otel’in bütün aydınlatması, Türk firmaları 
olan Kitoko ve Soon Light & Project tarafından 
çözülmüştür. Dış aydınlatmasında ağırlıklı 
olarak wallwasher tercih edilen otelin iç 
aydınlatmasında ise özel tasarım ürünler ile 
gizli aydınlatma ürünleri tercih edilmiştir. 

The whole lighting of Rixos Al Nasr Tripoli    
Hotel located in Libya, has been solved 
by Turkish companies Kitoko and Soon 
Light&Project. Special design and cove 
lighting products were preferred for the 
interior lighting of hotel as for the exterior 
lighting mostly wall washer was preferred.

Erdoba Elegance Mardin TÜRKİYE

Bölgenin tüm coğrafi özelliklerini, 
sahip olduğu mimaride yaşatan Erdoba 
Elegance’ın aydınlatma için gerekli olan 
tüm ürün ve kontrol sistemlerini Soon Light 
& Project sağlamıştır. Yapılan aydınlatma 
tasarımında otelin sahip olduğu mimari 
özelliklere sadık kalınarak, gündüz verilen 
etkinin gece boyunca devam etmesi 
sağlanmıştır. 

All essential products and control systems 
to lighten Erdoba Elegance which keeps the 
geographical features of the area alive with 
its architecture, has been provided by Soon 
Light&Project. The lighting design enabled 
day light effect to continue during night 
by remaining loyal to hotel’s architecural 
features.

Sheraton Hotel Batum GÜRCİSTAN

Türkiye’nin en büyük inşaatlarına imza 
atmış olan Nurol Holding tarafından 
yapılmış olan Sheraton Batumi Hotel’in 
aydınlatmasında özel montaj sistemleri 
tasarlanmış olup, ürünlerin istenilen ışık 
açılarını yakalamaları sağlanmıştır.

For the lighting of Sheraton Batumi Hotel, 
which was built by Turkey’s leading building 
company Nurol Holding, special mounting 
systems have been designed, therefore 
enabled the products to seize the right light 
beam angle.

Nispetiye 10 İstanbul TÜRKİYE

Atlas Grup, Renkyol İnşaat, Birincioğlu İnşaat’ın ve 
Kapıcıoğlu İnşaat’ın  oluşturduğu ARB İnşaat 
Ortaklığı’nın yaptığı bir projedir. Seçkin, şık, güçlü 
karakterli, geçmişten izler taşıyan, günü yakalayan 
geleceğe ilham veren, İstanbullu Nisbetiye On, Nisbetiye 
Caddesi üzerinde yer almaktadır İstanbul’un kültürel 
mirasını koruyan bir mimari felsefeyi benimsemekte 
olan projenin mimarlığını Pramit Mimarlık üstlenmiş 
olup aydınlatma tasarımı ve uygulamasında Soon Light 
& Project firması ile çalışmışlardır.

It is a project runned by ARB Construction 
Cooperation consisting of Atlas Group, Renkyol 
Construction, Birincioğlu Construction, and Kapıcıoğlu 
Construction. Seizing the day, inspiring the future, 
Istanbulite, on Nisbetiye Street. Piramit Architecture 
has taken on the architecture of the project Nisbetiye 
On, which consists of the mixture of today and past, 
and adopts an architectural philosophy preserving 
İstanbul’s cultural heritage, and has worked with Soon 
Light&Project Company regarding the lighting design 
and implementation.



035

www.soonlight.com

Şıra Otel Nevşehir TÜRKİYE 

Bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden 
etkilenerek hizmete sokulan Şıra Otel, 
betonarme bir binanın tamamen insan gücü 
ile oyulması ile ortaya çıkmıştır.  Aydınlatma 
projesinde de bu detayları ortaya çıkaracak 
şekilde ürün seçmeye ve yerleştirmeye özen 
gösterilmiştir.

Şıra Hotel having been put into service by 
being affected by the geographical features of 
its surrounding, has been shaped by carving 
a ferro-concrete building with completely 
human force. It has been given attention to 
choose and implement products in a way to 
pose these details in lighting project.

Edition Otel İstanbul TÜRKİYE

İstanbul Levent adresinde bulunan Edition 
Otel’in pencere aydınlatmalarında ve iç 
aydınlatmasında Soon Light & Project 
ürünlerinden Onyx Downlight ve LEDBAR’lar 
ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalar 
Kitoko ile birlikte yürütülmüştür.

For the window and interior lighting of Edition 
Hotel addressed in Levent, Caph Downlight 
and Ledbar from Soon Light&Project products 
have been predominantly used. These 
operations have been conducted with Kitoko.

Anthill Residence İstanbul TÜRKİYE

Anthill Residence temiz bir gökyüzünden, 
neredeyse İstanbul’un bütün yüksek tepelerinden 
görülebilme ve fark edilebilme özelliğine sahiptir. 
Binanın sahip olduğu bu özellik, Soon Light & 
Project tarafından yapılan etkili animasyon 
sayesinde daha da kuvvetlenmiştir.    

Anthill Residence has the characteristics of being 
viewable and noticeable from almost all of the 
high hills of İstanbul when the sky is clear. This 
characteristic of the building has been intensified 
due to effective  animation by Soon Light&Project.

Nish İstanbul İstanbul TÜRKİYE

Hem konumu hem de sahip olduğu mimari yapı ile 
İstanbul’a uçak ile gelenleri ilk karşılayan binalardan
bir tanesidir Nish İstanbul. Torunlar GYO ve 
Yazıcıoğlu İnşaat ortak girişimi olan bu projede 
Soon Light & Project zor montaj yüzeylerine 
sahip binanın tüm detaylarını çözerek 2010 
yılından beri dış cephesini aydınlatmaktadır. Aynı 
şekilde hem bahçe hem de iç ortak alanların tüm 
aydınlatılmasında da ürünlerimiz tercih edilmiştir. 

Nish Istanbul is one of the buildings that welcome 
those who come to Istanbul by plane due to both its 
location and its architectural strucure. In this 
Torunlar REIC and Yazıcıoğlu Construction mutual 
enterprise project, Soon Light&Project has been 
lighting its exterior side since 2010 by solving all 
details of the building which has hard mounting 
surfaces. Likewise, our products were preferred for 
both garden and indoor common area lighting.
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IGT / New York ABD 
Meydan AVM / İstanbul TÜRKİYE
Buyaka AVM / İstanbul TÜRKİYE
Korupark Florya / İstanbul TÜRKİYE
Aqua Florya / İstanbul TÜRKİYE
Next Level AVM / Ankara TÜRKİYE
Wedding World / İstanbul TÜRKİYE
Torium Shopping Mall / İstanbul TÜRKİYE
Kuyumcu Kent / İstanbul TÜRKİYE
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi / İstanbul TÜRKİYE
CNR Expo Fuar Merkezi / İstanbul TÜRKİYE
Karatay Ticaret Merkezi / Konya TÜRKİYE
Tekira Shopping Center / Tekirdağ TÜRKİYE
Magic Ice  -40 C / İstanbul TÜRKİYE

AVM, GÖSTERİ, FUAR VE KONGRE MERKEZİ
SHOPPING MALL, SHOW, FAIR AND CONGRESS CENTER
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IGT New York ABD

1926 yılında kurulan Gülaylar Grup, New York’un 
‘Kuyumcular Çarşısı’ diye bilinen 47. Sokak’ta 
750 milyon dolar yatırımla inşaatı devam eden 
‘International Gem Tower’ın giriş katı dahil ilk üç 
katındaki alışveriş merkezi yatırımı ile tüm ülkenin 
gururu olmuştur. 
Gülaylar Grup kendi markası dışında 47. sokağın 
en yüksek kalitedeki markalarına da yerler 
kiralayıp, dünyanın en güçlü markalarını bir çatı 
altına toplamayı başarmıştı.  Gökdeleni
yapan Extell Development şirketinin Başkan 
Yardımcısı Raizy Haasieb ise,“Bu bina 
Manhattan’ın pırlanta bölgesine muhteşem bir 
prestij katacak, ayrıca Gülaylar Grup’un yeni 
mücevher alışveriş merkezi prestijli adresten 
büyük fayda sağlayacak, hem de binadaki 
diğer daire ve işyeri sahiplerine çok iyi teşhirde 
bulunacaklar’’ ifadelerini kullandı. Bu projede 
aydınlatma tasarımından montajına kadar birebir 
ilgilenmenin gururunu yaşamaktayız.
İçerisinde 50 adet kiralanabilir bölme bulunan 
proje Abdullah Burnaz Design Group tarafından 
çizilmiştir. Aydınlatma tasarımı birebir Mustafa 
Mazhar Tellibeyoğlu tarafından yapılmıştır.  Son 
teknoloji elektronik haberleşmenin kullanıldığı 
ve true color (gerçek renk) LED ürününlerinin 
tercih edildiği projede UL sertifikalarına sahip 
ürünler Soon Light & Project firması tarafından 
üretilmiştir. 

International Gem Tower in New York 47. Street 
known as “The Diamond District”, which is still 
under construction with $750 million worth 
investement by Gulaylar Group founded in 1926, 
has become the pride of the whole country with 
the investment to its first three floors including its   
entrance. Apart from its own foundation brand, 
Gulaylar Group hired places for the most high-
class brands of the 47. Street and managed to 
gather the most powerful brands of the world un-
der a single roof. Vice chairman of Extell Develop-
ment company ,which constructed the skyscraper, 
Raizy Haasieb stated that “This building will make 
the diamond district much more prestigious. The 
new jewellery center of Gulaylar Group will take 
the advantage of this prestigious adress and will 
be extremely appealing to other owners of busi-
nesses.” We are very proud of dealing with all the 
work from designing to erecting by ourselves.
The Project including 50 hired places is designed 
by Burnaz Architecture. Lightning design is made 
by Mustafa Mazhar himself. In the project which 
latest communication technologies are used and 
true color LED products are preferred, the 
products having UL certificates are manifactured 
by SOON Light & Project.IGT  / ABD
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Meydan AVM İstanbul TÜRKİYE 

Meydan İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük 
arazisine sahip olan en önemli alışveriş merkezlerinin başında yer almaktadır. Üzerine 
kurulu olduğu arazi 128 dönümdür.
Yılda yaklaşık 32 milyon ziyaretçi kapasitesine sahip olan Meydan İstanbul Alışveriş 
Merkezi’nde dünyanın önde gelen perakende markalarından IKEA ve Media Markt’ın 
yanında, ulusal ve uluslararası 100’e yakın markanın mağazaları, restaurantlar, 
cafeler ve son teknolojik özelliklere sahip 2.500 koltuk kapasiteli sinema salonları ile 
müşterilerine hizmet vermektedir.
Tasarımı Metex desing tarafından yapılan projede aydınlatma tasarımı konsept ve 
ürünlerinde SOON Light & Project tercih edilmiştir.

Meydan Istanbul Shopping and Wellness Center is at the top of the most important 
shopping centers which have the greatest lands of Istanbul and Turkey.  The land on 
which it is built is 128 acres. With a capacity of approximately 32 million visitors a 
year, Meydan Istanbul Shopping Center serves it customers with the world’s leading 
retail brands IKEA and Media Markt as well as stores of approximately 100 national 
and international brands, restaurants, cafes and 2,500 seat capacity cinema halls with 
latest technological features. The design of the Project is made by Metex design and 
SOON Light & Project is preferred in lighting design, concept and products.

Meydan AVM / Ümraniye İSTANBULMeydan AVM / Ümraniye İSTANBUL

Meydan AVM / Ümraniye İSTANBUL

Meydan AVM / Ümraniye İSTANBUL
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Meydan AVM / Ümraniye İSTANBUL

Meydan AVM / Ümraniye İSTANBUL

Meydan AVM / Ümraniye İSTANBUL
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Buyaka AVM İstanbul TÜRKİYE

İstanbul’un Anadolu Yakasına yeni bir yaşam 
tarzı sunan Buyaka AVM, Artell Koytür A.Ş. 
tarafından yaptırılmış olup, 42.000 m2’lik 
alışveriş merkezi alanı ile müşterilerine hizmet 
vermektedir. Ferah kullanım alanlarına sahip 
Buyaka AVM’nin iç mekân aydınlatmasında 
bu hissi devam ettirecek animasyonlar 
kullanılırken, dış cephesinde ise özgürlüğün 
sembolü haline gelen “Martı” şeklinde 
animasyonlar hazırlanmıştır. Soon Light & 
Project bu animasyonların yürütülmesi için 
gerekli olan 1786 kanallı kontrol sistemi ile 
armatürlerin kendilerini üreterek projede yer 
almıştır. Yapının bütün alanlarında kullanılan 
Soon Light & Project armatürleri, uluslararası 
aydınlatma hesaplarına sadık kalınarak 
yerleştirilmiştir.

Buyaka Shopping Mall serving a new life style 
to Anatolian Side of Istanbul, is constructed by 
Artell Koytür Co. It serves its customers with the 
shopping land of 42.000 square metres. In 
the inside lightning of Buryaka Shopping 
Mall, which has spacious areas, same kind 
of animations are used. Outside, on the 
other hand, is prepared with the seagull-
shaped animations as symbols of freedom. 
Soon Light & Project has been in the 
process by manifacturing armatures with a 
1786-channeled control system needed for the 
animations. All Soon Light & Project armatures 
are placed with the light of international 
lightning calculations.

Buyaka AVM / Ümraniye İSTANBUL
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Buyaka AVM  / Ümraniye İSTANBUL Buyaka AVM  / Ümraniye İSTANBUL

Buyaka AVM / Ümraniye İSTANBUL
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Korupark / Florya İSTANBUL Korupark / Florya İSTANBUL

Korupark / Florya İSTANBUL
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Korupark Florya İstanbul TÜRKİYE

Metal Tapı ve Aydınlı Group ortaklığında İstanbul Florya’da Atatürk Ormanı yanında inşa edilen 
KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi aydınlatma projesi ve armatürleri için Soonlight 
tercih edildi. 50.000 m2 alan üzerinde 298 dairenin yanı sıra AVM, sosyal tesisler bulunan proje 
Soonlight’ın aydınlatma tasarımı ve projeye özel armatürleriyle İstanbul’un dinamik yanını 
yansıtıyor. 

Soonlight’s lighting project and fixtures were chosen for Koru Florya Family Residence and Life 
Center built next to the Atatürk Forest in Florya district of Istanbul in Metal Tapı and Aydınlı 
Group partnership. Dynamic feature of Istanbul was reflected thanks to Soonlight’s lighting 
project and customized fixtures for the project consisting of 298 apartments, shopping center as 
well as social facilities realized on an area of 50,000 m2. 

Korupark / Florya İSTANBUL

Korupark / Florya İSTANBUL
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Korupark / Florya İSTANBUL

Korupark / Florya İSTANBUL

Korupark / Florya İSTANBUL
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Korupark / Florya İSTANBUL
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Aqua AVM İstanbul TÜRKİYE  

İstanbul’un en gözde ve en yeni alışveriş 
merkezlerinden olan Aqua AVM, İstanbul 
Akvaryum A.Ş. tarafından yaptırılmış olup iç 
mekan aydınlatma tasarımı Metex Design Group 
tarafından tasarlanmıştır. Soon Light & Project 
bu tasarımlara sadık kalarak iç mekan aydınlatma 
armatürlerinin üretilmesi ve uygulamasında rol 
almıştır. 
İç mekanda, hem binanın yapısına hem de sahip 
olduğu temaya sadık kalınarak yavaş animasyonlar 
hazırlanmış olup, bu animasyonlar ağırlıklı olarak 
deniz rengi olarak da bilinen turkuaz, mavi ve yeşil 
geçişlidir. Bu animasyonlar Soon Light & Project 
kontrol sistemleri ile 331 kanal ile tek bir merkez 
noktadan kontrol edilmektedir.

Being one of the most popular shopping malls 
in Istanbul, Aqua, is constructed by Istanbul 
Aquarium Co. Its inside lightning is designed 
by Metex Design Group. Soon Light & Project 
has had an effective role in manifacturing and 
implementing inside lightning armatures by 
remaining loyal to those designs.
Inside, slow animations are prepared without 
harming the building itself ant its theme. The 
animations are colored in turquois, known as the 
color of the seas, blue ant green. They are 
controlled by Soon Light & Project systems with 
331 channels from a single center. 

Aqua AVM / Florya İSTANBUL
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Aqua AVM / Florya İSTANBUL
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Aqua AVM / Florya  İSTANBUL

Aqua AVM / Florya  İSTANBUL

Aqua AVM / Florya  İSTANBUL
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Aqua AVM / Florya  İSTANBUL
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Next Level / ANKARA

Next Level AVM Ankara TÜRKİYE

Next Level projesi 2008 yılında kurulan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’nin, 
Ankara’nın yeni merkezi olan Söğütözü’nde Eskişehir ve Konya yollarının kesişim 
noktasında, rezidans, AVM ve loft iş merkezi olarak inşa ettikleri bir projedir. Sn. Brigitte 
Weber‘in mimarı konseptini yaptığı ve her ayrıntısı ile yakından ilgilendiği bu mükem-
mel yapı iş dünyası ve sosyal yaşamın tek bir merkezde toplandığı, modern yaşam tarzını 
benimseyen kişilerin yeni yaşam alanı olmuştur. Ankara  çözüm ortaklarımızdan Kentes 
Yapı firması ile beraber yapılan projenin tüm iç ve dış aydınlatmaları Soon Light & Proj-
ect firması tarfından verilmiştir. 

Next LEVEL is a project that Pasifik Real-Estate Investment Construction Co. built in 
Söğütözü which is the new center of Ankara at the intersection point of Eskişehir and 
Konya highways, as a business center including residence, shopping mall and lofts. This 
perfect construction of which Brigitte Weber prepared the architectural concept and 
dealt closely with details, has become a living space where business world and social 
life gathered in a single center for those who adopt modern life style. Having been built 
in cooperation with Kentes  Construction Co.  from our solution partners in Ankara, all 
of the interior and exterior lighting of this project has provided by Soon Light & Project 
Company.

Next Level / ANKARA Next Level / ANKARA
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Next Level / ANKARA

Wedding World 
Kuyumcukent 

İstanbul TÜRKİYE

Wedding World Kuyumcukent, Türkiye’nin 
ilk “temalı alışveriş merkezi” olma özelliği ve 
ayrıcalığıyla mevcut AVM anlayışını değiştiren 
yapısı ile evlilik ve yaşama dair her şeyin tek 
bir çatı altında rahatlıkla bulunabileceği bir 
mağaza karması hedeflenmiş ve bu hedef 
doğrultusunda Wedding World Kuyumcukent 
projesi hayata geçirilen bir projedir. Tüm 
Aydınlatma konsept çalışması ve ürün-
ler Soon Light&Project markası tarfından 
gerçekleşmiştir.

WEDDING WORLD Kuyumcukent project 
which has been realized to enable people to 
find everything about marriage and life under 
one roof easily due to its being Turkey’s first 
“themed shopping mall” feature and differ-
ence and the structure of WEDDING WORLD 
Kuyumcukent has changed the existing shop-
ping center concept in line with this goal. All 
the lighting concept works and products have 
been provided by SOON Light & Project brand.

Wedding World Kuyumcukent / İSTAN-

Wedding World Kuyumcukent / İSTAN-

Wedding World Kuyumcukent / İSTANBUL
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Torium İstanbul TÜRKİYE

İstanbul’un en yoğun geçiş yollarından birinde 
Torunlar GYO tarafından yapılmış olan Torium 
AVM, her gün binlerce kişiyi karşılamaktadır. 
Sahip olduğu aydınlatma tasarımı sayesinde 
yolu buraya düşen herkesin akıllarında kalmayı 
başaran bu yapının dış mekân 
aydınlatmalarında ağırlıklı olarak Wall Washer 
ve kontrol sistemleri kullanılmıştır. ETFE 
gibi şeffaf bir malzemede özel optik yapılar 
kullanılarak başarı elde edilmiştir.

Constructed by Torunlar REIC on one of the 
most busy roads of Istanbul, Torium greats 
thousands of people every day. Thanks to its 
lightning design, it doesn’t fail to be a 
memorable place for visitors. In outside 
lightning of its, Wall Washer and control 
systems are dominantly used. “ETFE” is 
managed by using special optical structures.

Kuyumcu Kent İstanbul TÜRKİYE

Türkiye’nin bir birinden değerli en önemli 
mücevher atölyelerini ve satış merkezlerini 
içerisinde barındıran Kuyumcu Kent, iç ve 
dış aydınlatma çözümlerinde Soon Light & 
Project markasını tercih etmiştir.

Including Turkey’s most prominent ant 
popular jewellery factories and sales centers, 
Kuyumcukent has preferred Soon Light & 
Project brand for its inside and outside 
lightnings.

Tekira AVM Tekirdağ TÜRKİYE

Toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip 
dört katlı Tekira Alışveriş Merkezi ana yolların 
kesişme noktasında yer almasından dolayı 
sadece Tekirdağ’ın değil Trakya ve Kuzey 
Ege bölgesindeki birçok ilin buluşma noktası 
olmayı başarmıştır. Soon Light & Project 
mekana özel DMX 512 adresli 4m2 çapında 
renk değiştirebilen dekoratif armatürler 
tasarlanmıştır.

Tekira Shopping Mall has 85.000 square 
metres land and four floors. Since it is located 
on the intersection point of main roads it 
has managed to be the meeting point fort he 
cities of not only Tekirdag but also Trace and 
North Aegean. Soon Light & Project designed 
special, DMX 512, 4 square metres decorative 
and metachromatic armatures.

Magic Ice İstanbul TÜRKİYE

Magic Ice İstanbul Bayrampaşa’da Forum 
İstanbul adlı alışveriş merkezinde yer alan, 
dünyada ılıman iklimli bir ülkede kurulan ilk 
Buz Müzesi’dir. Müzenin sergi salonları  -5, 
depoları ise  -30 derecede faaliyet göstermekte 
olup, Soon Light & Project bu yapı için özel 
ürünler geliştirmiştir.

Magic Ice that is located in Bayrampasa Forum 
Istanbul Shopping Mall is the first Museum of 
Ice constructed in a country with mild climate. 
The museum’s exhibition halls function at -5 C 
and its storage at -30 C. Soon Light & Project 
have developed exclusive products fort he 
building.
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Aziziye Kültür Merkezi 

Konya TÜRKİYE

Vatandaşlar tarafından son zamanlarda çok 
fazla ilgi gösterilen Konya Büyükşehir 
Belediyesine bağlı Karatay Belediyesi Aziziye 
Kültür Merkezi’nin tasarım ve uygulaması, 
Soon Light & Project Konya Bayi‘si Doğuş LED 
tarafından tamamlanmıştır.

The design of Aziziye Cultural Center, which is 
under the control of Konya Municipality ant 
attracts a great deal of attention nowadays, 
is completed by Soon Light & Project’s Konya 
branch Dogus LED.

CNR Expo İstanbul TÜRKİYE

Bu fuar alanının yüksek tavan metal halide 
armatürleri %70 enerji tasarruflu Soon Light 
& Project firmasının LED projektörleri ile 
aydınlatılmıştır.

The high ceiling metal armatures of this fair 
place is lightened with Soon Light & Project 
firm’s 70% economical LED projectors.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 

İstanbul TÜRKİYE

Revize edilen fuar alanlarının tasarımı Soon Light 
& Project’in Maxi Downlightları ile değiştirilmiş, 
kendi kontrol sistemimiz ile opsiyonel bir DIM 
özelliği eklenmiş bir biçimde kullanıcısına 
sunulmuştur.

The design of the revised fair places is exchanged 
with Soon Light & Project’s Maxi Downlights 
and is served to its users with an optional Dim 
function provided by our own control system.

Sedirler Organizasyon Salonu 

Konya TÜRKİYE

Soon Light & Project kontrol sistemleri ile 

donatılan bu yapıda, tek bir merkezden birden 
fazla salona ait sistemler kontrol edilmektedir. 
Konya bayimiz tarafından yapılan bir projedir.

In the construction, equipped with Soon Light 
& Project control systems, systems belonging 
to more than one hall are controlled by a single 
center.  The project has been conducted by the 
Konya branch.
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Kip Emaar Square / İstanbul TÜRKİYE 4 sy
Sarar / İstanbul TÜRKİYE 2 sy
Ramsey Emaar Square  / İstanbul TÜRKİYE 4 sy
Ramsey Vadi İstanbul / İstanbul TÜRKİYE
Pierre Cardin Vadi İstanbul / İstanbul TÜRKİYE
Pierre Cardin İç Giyim / İstanbul TÜRKİYE 
U.S. Polo İstinye / İstanbul TÜRKİYE
Çayla Caddebostan / İstanbul TÜRKİYE
Çayla Göztepe / İstanbul TÜRKİYE 
Cacharel / Tüm TÜRKİYE
Pierre Cardin / Tüm TÜRKİYE
U.S. Polo Assn. / Tüm TÜRKİYE
Koçtaş Yapı Market Konseptleri / Tüm TÜRKİYE
Makro Marketler / Tüm TÜRKİYE
Bizim Toptan Marketleri / Tüm TÜRKİYE 
Uyum Marketleri / Tüm TÜRKİYE
S & S Motor’s / İstanbul TÜRKİYE
Altınbaş Kuyumculuk Konseptleri / Tüm TÜRKİYE
Esentai Square Ofis / Almatı KAZAKİSTAN
Signexdevelopment Ofis / Almatı KAZAKİSTAN
Aydınlı İnşaat / İstanbul TÜRKİYE
Pırıltı Alyans / İstanbul TÜRKİYE

SHOWROOM, PERAKENDECİLİK, OFİS
SHOWROOM, RETAIL, OFFICE
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Kip Emaar Square İstanbul TÜRKİYE

İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden Emaar Square’de yeni konseptiyle öne çıkan KİP 
geniş vitrinleri ve ferah iç dizaynı ile dikkatleri çekiyor. Yeni yarattığı bu mağaza konsepti ve 
aydınlatma tasarımını yurtiçi ve yurtdışı mağazalarındaki mağazalarına taşımaya karar verdi.
Yıllardır mağazalarının aydınlatma projelerinde ve ürünlerinde SOON Light & Project’i tercih 
eden KİP, SOON Light çözümleriyle tüm mağazalarının aydınlatma sistemlerini değiştirmeyi 
hedefliyor.

KİP became prominent with its new concept in Emaar Square which is the one of the biggest 
shopping malls in Istanbul and it attracts attention with its large showcases and spacious 
interior design. It has decided to move this newly created store concept and lighting design to its 
stores in domestic and international stores. KİP, which has preferred SOON Light & Project for its 
lighting projects and products for years, aims to change the lighting systems of all its stores with 
SOON Light solutions.

KİP Emaar Square / İSTANBUL

KİP Emaar Square / İSTANBUL
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KİP Emaar Square / İSTANBUL

KİP Emaar Square / İSTANBUL

KİP Emaar Square / İSTANBUL
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KİP Emaar Square / İSTANBUL

KİP Emaar Square / İSTANBUL

KİP Emaar Square / İSTANBUL
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Prada Esentai Mall / Almatı KAZAKİSTAN

Prada Esentai Mall / Almatı KAZAKİSTAN
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Prada Esentai Mall
Almatı KAZAKİSTAN

Kazakistan Almatı şehrinin en önemli AVM’lerinden Esentai Mall  ana girişinde 
yer alan Prada mağazası fasat aydınlatma çözümünde SOON Light & Project 
firmasını tercih etmiştir. Bu projede kullanılan SOON Light yedek kontrol kartı 
sayesinde Prada’nın fasat aydınlatması hiçbir şekilde sönmemektedir. Sistem 
arıza verdiğinde anında merkeze uyarı gider ve yedek kontrol kartı vasıtasıyla 
otomatik olarak devreye girer.
Bu otomasyon sistemi SOON Light & Project  teknoloji firması SOON Teknoloji 
tarafından geliştirilmiştir.

The Prada store, which is located at the main entrance of ESENTAI MALL, one 
of the most important Shopping Centers in Almati city of Kazakhstan, preferred 
SOON Light & Project company in its facade lighting solution. 
In this project, Prada’s facade lighting is not extinguished in any way thanks to 
the SOON Light backup control card.
When the redundant system fails, the center will be alerted, but the backup 
automatically switches on.
This automation system was developed by SOON Technologies, the technology 
company of Soon Light.

Prada Esentai Mall / Almatı KAZAKİSTAN

Prada Esentai Mall / Almatı KAZAKİSTAN
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Ramsey Emaar Square / İSTANBUL Ramsey Emaar Square / İSTANBUL
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Ramsey Emaar Square İstanbulTÜRKİYE

1970’li yıllarda dünyanın moda başkentlerinden Londra 
kurulan Ramsey, bugün Türkiye ve pek çok ülkede 
perakende sektöründe şık, kaliteli, yenilikçi ve tasarım odaklı 
koleksiyonları ile erkek modasında farklılaşan bir marka.
Günümüzde sadece Türk erkeklerinin değil Rusya ve Türk 
Cumhuriyetleri’nden Kuzey Afrika ve Balkanlar’a kadar geniş 
bir coğrafyanın çekim merkezi haline gelen Ramsey, 26 ülkede 
155 satış noktası ile faaliyet gösteriyor.

Founded in London which is one of the world’s fashion capitals 
in 1970s, Ramsey, is differentiated by stylish, high quality, 
innovative and design-oriented collections in men’s fashion in 
the retail sector of Turkey and many countries today. Currently, 
Ramsey has become a center of attraction not only for Turkish 
men but also for a wide geography from Russia and the Turkish 
Republics to North Africa and the Balkans. Ramsey operates in 
26 countries with 155 sales points.

Ramsey Emaar Square / İSTANBUL

Ramsey Emaar Square / İSTANBUL
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Ramsey Emaar Square / İSTANBUL

Ramsey Emaar Square / İSTANBUL

Ramsey Emaar Square / İSTANBUL

Ramsey Emaar Square / İSTANBUL
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Ramsey Vadi İstanbul İstanbulTÜRKİYE

Tüm mağazaları birbirinden kreatif tasarımlarla süslenen RAMSEY, 
2016 yılı başından itibaren SOON Light & Project firmasını aydınlatma 
tasarımları ve ürünlerini tercih etmeye başlamıştır. Spesifik aydınlatma 
ihtiyaçları gerektiğinde yalnızca Ramsey mağazalarına özel ürünler de 
üretilmektedir. 
 

RAMSEY, that has stores which are adorned with creative designs in 
whole, has started to prefer SOON Light & Project lighting designs and 
products from the beginning of 2016. When specific lighting tools are 
needed, the products exclusively designed for Ramsey are produced.

Ramsey Vadi İstanbul / İSTANBUL

Ramsey Vadi İstanbul / İSTANBUL
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Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL

Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL
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Pierre Cardin Vadi İstanbul İstanbul TÜRKİYE

1950 yılında Fransa’da Mösyö Pierre Cardin tarafından temelleri 
atılan marka, ilkleri ve sıra dışı tasarımları ile dünya modasına yön 
vererek tüm zamanların en büyük moda imparatorluklarından biri 
olmuştur. Özellikle uzay araştırmalarının yoğunlaştığı 60’lı yıllarda 
dönemin coşkusunu koleksiyonlarına “Space Age” temasıyla 
yansıtan Pierre Cardin, modada avant-garde ve fütüristik akımın 
ilk temsilcilerindendir. Bugün hala gardroplarda yerini koruyan 
tayt, vatka ve maksi paltoyu hazır giyime armağan eden Pierre 
Cardin, otoriterlerce yeryüzünün en iyi bilinen beş Fransız moda 
tasarımcısından biri olarak kabul edilmektedir.
1980’lerden sonra Amerika’dan Çin’e, İngiltere’den Sovyetler 
Birliği’ne kadar dünyanın birçok yerinde butikleri açılan Pierre 
Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, mobilya, 
aksesuar gibi alanlarda da tasarım markası olarak bilinirliğini 
arttırmıştır.
Ülkemizde Aydınlı Grup bünyesinde faaliyet gösteren firma, 2014 
yılından bu yana tüm mağazalarında ve konseptlerinde SOON Light 
Firması ile çalışmaktadır. 
 

Founded in 1950 by Monsieur Pierre Cardin in France, the brand has 
become one of the greatest fashion empires of all time, guiding the 
world fashion with its initial and extraordinary designs.
Pierre Cardin, which is the first representatives of the avant-garde 
and futuristic movement, reflect the enthusiasm of the period with 
the theme of “Space Age” to its collections, especially in the 60’s, 
when space research is intensified.
Pierre Cardin, who still maintains his position in the wardrobe today, 
presents tights, padding and maxi coats, is considered one of the 
best known five French fashion designers on earth by authorities.
Pierre Cardin, who opened boutiques in many parts of the world 
from the US to China, from the UK to the Soviet Union after the 
1980s, has not only been limited to clothing, but has also increased 
its reputation as a design brand in areas such as jewelry, perfume, 
furniture and accessories.
The company, operating under Aydınlı Group in our country, has 
been working with SOON Light Company in all its stores and 
concepts since 2014.

Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL

Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL

Pierre Cardin Vadi İstanbul / İSTANBUL
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Pierre Cardin İç Giyim İstanbul TÜRKİYE 

İlk iç giyim mağazasını İstanbul’da açan Pierre Cardin 
aydınlatma tasarımı ve ürünlerinde Soonlight’ı 
tercih etti. Maltepe Park AVM’de açılan mağaza 
açılışı sonrası büyük ilgi gördü. Pierre Cardin iç giyim 
mağaza sayısını artırmayı hedefliyor. 

Pierre Cardin, having opened the first underwear 
store thereof in Istanbul chose Soonlight for its 
lighting design and products. The store, opened 
in Maltepe Park Mall, attracted great interest 
subsequent to opening thereof. Pierre Cardin targets 
to increase the number its clothing stores. 

Pierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBUL

Pierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBUL
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Pierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBUL

Pierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBUL

Pierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBULPierre Cardin İç Giyim / Maltepe İSTANBUL



078

www.soonlight.com
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Çayla Caddebostan-Göztepe
İstanbul TÜRKİYE

Çay pazarının büyük çoğunluğuna hakim Çaykur, 
ÇAYLA markası ile açmaya başladığı mağazalarıyla 
yeme-içme sektörüne giriş yaptı. ÇAYLA 
Caddebostan’dan sonra Göztepe’deki mağazasının 
açılışını da geçtiğimiz günlerde yaptı. Tüm aydınlatma 
tasarımları SoonLight tarafından yapılan Çayla 
mağazalarında yine SoonLight markalı led aydınlatma 
ürünleri kullanıldı.

Çaykur, dominating the biggest part of the tea 
market, has entered the food and beverage industry 
with the stores opened thereby under the “ ÇAYLA” 
brand. The ÇAYLA store in Göztepe district of Istanbul 
was recently opened following the opening of the 
ÇAYLA store in Caddebostan district. SoonLight brand 
led lighting products are used in the ÇAYLA stores 
lighting designs of all of which are made by ÇAYLA.

Çayla / Göztepe İSTANBUL

Çayla / Göztepe İSTANBUL Çayla / Göztepe İSTANBUL
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Çayla / Göztepe İSTANBUL
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Çayla / Caddebostan İSTANBUÇayla / Caddebostan İSTANBU

Çayla / Caddebostan İSTANBUL
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Cacharel Capacity Bakırköy
İstanbul TÜRKİYE

Her şey 1958 yılında, terzilik belgesi sahibi Jean BOUSQUET’nin 
küçücük bir stüdyoda ilk kreasyonlarını tasarlamak için Paris’e 
gitmeye karar vermesiyle başladı. İlk koleksiyonlarının ses 
getirmesinden cesaret alarak, adını Camargue’deki bir kuştan 
alan “CACHAREL” isminde küçük bir şirket kurdu. 
Sonra olaylar hızla gelişti. 8 Kasım 1963 tarihli Elle dergisinin 
kapağını süsleyen gofre kumaştan gömleğin yaptığı meşhur 
“patlama” sayesinde Cacharel tüm dünyadaki mağaza 
vitrinlerinde kendine yer buldu. 60’ların sonunda Liberty 
gömleklerinin ve elbiselerinin yaygınlaşması da Cacharel’i 
70’lerin ruh haline bir referans olma noktasına getirdi. 
Teknolojideki uzmanlığı, entegre üretim tesisi ve tüm dünyaya 
yayılmış 1300 mağazası sayesinde Cacharel uluslararası 
arenada çok güçlü bir markadır. 1995 yılından bu yana 
Aydınlı Grubu tarafından 30 ülkede işletilen markanın tüm 
mağazalarındaki aydınlatma çözümleri için Soon Light & 
Project firması ile çalışmayı tercih etmişlerdir. 

Everything started in 1958 when Jean Bousquet, holder of 
a tailoring qualification, decided to go to Paris to design his 
first creations in a tiny studio. The resounding success of 
his very first collections prompted him to found the small 
company Cacharel, named after a bird of the Camargue.Then 
the situation developed apace. The famous ‘boom’ of the 
seersucker shirt, featured on the cover of Elle magazine in 
November 8th 1963, introduced Cacharel into store windows 
all over the world.The blossom of Liberty shirts and dresses at 
the end of the 60’s makes of Cacharel a reference of the 70’s 
mood. Cacharel is a very strong brand in the international 
arena thanks to its expertise in technology, integrated 
manufacturing facilities and 1,300 stores spread all over the 
world.  The brand operated in 30 countries by the “Aydınlı 
Group” Since 1995, have preferred to work with Soon Light & 
Project company for their lighting solutions in all stores.

Cacharel Capacity / Bakırköy İSTANBUL
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Pierre Cardin Bakırköy
İstanbul TÜRKİYE

1950 yılında Fransa’da Mösyö Pierre Cardin tarafından 
temelleri atılan marka, ilkleri ve sıra dışı tasarımları ile 
dünya modasına yön vererek tüm zamanların en büyük 
moda imparatorluklarından biri olmuştur. Özellikle 

uzay araştırmalarının yoğunlaştığı 60’lı yıllarda 
dönemin coşkusunu koleksiyonlarına “Space Age” 
temasıyla yansıtan Pierre Cardin, modada avant-garde 
ve fütüristik akımın ilk temsilcilerindendir. Bu gün 
hala gardroplarda yerini koruyan tayt, vatka ve maksi 
paltoyu hazır giyime armağan eden Pierre Cardin, 
otoriterlerce yeryüzünün en iyi bilinen beş Fransız 
moda tasarımcısından biri olarak kabul edilmektedir. 
1980’lerden sonra Amerika’dan Çin’e, İngiltere’den 
Sovyetler Birliği’ne kadar dünyanın birçok yerinde 
butikleri açılan Pierre Cardin, sadece giyimle sınırlı 
kalmayıp, mücevher, parfüm, mobilya, aksesuar 
gibi alanlarda da tasarım markası olarak bilinirliğini 
arttırmıştır. Aydınlı Grup tarafından işletilen bu 
markanın da tüm mağazaları Soon Light & Project 
tarafından aydınlatılmıştır.

The brand, foundations of which were laid by in 1950 
in France by Monsieur Pierre Cardin, has become 
one of the biggest fashion empires of all time giving 
direction to the world of fashion with the innovations 
and unusual designs thereof. Pierre Cardin, who In 
particular has reflected the enthusiasm of period in 
the 60s when there were intensive space explorations 
to his collections with the theme of “Space Age, is 
one of the first representatives of avant-garde and 
futuristic style in world fashion. Pierre Cardin, who 
has presented tights, shoulder pads and maxi-coat 
to garment industry which still keep their places in 
wardrobes in our day regarded as one of the best 
known five French fashion designers of the earth by 
authorities. Pierre Cardin, who opened boutiques in 
many parts of the world from America to China, the 
Soviet Union and U.K. after the 1980s, has increased 
the awareness thereof by operating as a design brand 
also in the fields of jewelry, perfumes, furniture and 
accessories without being limited only to clothes. All 
stores of this brand, also operated through the “Aydınlı 
Group”, are illuminated by Soon Light & Project.

Pierre Cardin / Bakırköy İSTANBUL
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Pierre Cardin / Bakırköy İSTANBUL

Next Level / ANKARA

Pierre Cardin / Bakırköy İSTANBUL

Pierre Cardin / Bakırköy İSTANBUL

Pierre Cardin / Bakırköy İSTANBUL



086

www.soonlight.com
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U.S Polo Assn. Bakırköy
İstanbul TÜRKİYE 

Tarihte, kralların ve asillerin sporu olarak da anılan polo sporundan 
doğan U.S. Polo Assn., bugün hala bu spordan ilham alarak rahat ve şık 
ürünleriyle modaya yön veriyor. Markanın koleksiyonlarında korunan 
belirli bir tarz hakim. Klasik U.S. Polo Assn. renkleri ve arması bu tarzı 
desteklerken, sporun ruhunu da taşımaktadır. Kadın, erkek, çocuk herkese 
ve her yaşa hitap eden marka hem gençlerin, hem de ailelerin favorisi. 
1890 yılında Amerika’da kurulan U.S. Polo Assn., atlı polo sporunun 
Amerika ve Kanada’daki idari birimi olup misyonu, dünya üzerindeki polo 
tutkunlarını bir araya getirmek ve spora sadık, sporu seven bir U.S. Polo 
Assn. takımı oluşturmaktır. Aydınlı Grup bünyesine 1997 yılında katılan U.S. 
Polo Assn., günümüzde Türkiye dahil 42 ülkede Aydınlı Grup tarafından 
temsil edilmektedir. U.S. Polo Assn., kadın-erkek-çocuk hazır giyim ve iç 
giyim, aksesuar, ayakkabı, saraciye v.b. ürünlerine ek olarak; ev tekstili, 
promosyon grubu, deniz ürünleri v.b. koleksiyonları da Aydınlı Grup lisans 
yönetimindedir. U.S. Polo Assn., 126’sı Türkiye’de olmak üzere dünya 
genelinde 212 mağazaya sahiptir. Gerek yeni mağazalar gerekse mevcut 
mağazalar değiştirilerek Soon Light & Project tarafından aydınlatılmıştır.

US Polo Assn., named after the sport of polo also known as the sport of 
kings and noble people in history, gives direction in our day to fashion 
with comfortable and stylish products thereof inspired by this sport. A 
particularly maintained style dominates the brand’s collection. Colors 
and of emblem of Classic US Polo Assn carry the spirit of this sport while 
supporting this style. The brand appealing to everyone and every age 
including women, men and children’s and is the favorite of the youth as 
well as families.
US Polo Assn., founded in the US in 1890, Is the administrative unit of the 
horse polo sports in the United States and in Canada and its mission is to 
bring together polo fans throughout the world and establish a US Polo 
Assn. team which is loyal to sports and which loves sports. US Polo Assn., 
included within the Aydınlı Group in 1997, is represented in 42 countries 
including Turkey by Aydınlı Group in our day. Home textiles, promotion 
group, seafood, etc. collections of US Polo Assn. in addition to men, women 
and children apparel and underwear, accessories, footwear, leather 
goods and etc. are under the license management of the Aydınlı Group. 
US Polo Assn., has 126 stores throughout  the world 212 of which are in 
Turkey. Both new stores as well as the existing stores –by modifying- were 
illuminated by Soon Light & Project. 

U.S. Polo Assn. / Bakırköy  İSTANBUL
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Koçtaş TÜRKİYE GENELİ

Türkiye’de yapı marketlerinde liderlik rolünü 
üstlenen Koçtaş, genel, raf ve konsept 
aydınlatmalarında Soon Light & Project 
ürünlerini tercih etmiştir. İlk olarak Ankara 
Eryaman Koçtaş mağazasını aydınlatan 
Soon Light & Project, buradan elde ettiği 
verileri, Koçtaş Teknik  birim yöneticileri 
ile inceleyerek bu markaya özel çözümler 
üretmiştir. Geliştirilen kontrol sistemleri, 
yazılım ve ürünler ile amacımız Koçtaş Yapı 
marketlerinin hem yeşil enerji politikasına 
katkıda bulunmak hem de aydınlatma 
giderlerini minimuma indirgemektir. 
Türkiye’de toplamda 37 mağaza ile 
200.000 m2 kapalı alanı bulunan Koçtaş 
yapı marketlerinin 2012 sonu itibari ile 4 
mağazasını aydınlatan Soon Light & Project 
bu sayıyı günden güne hem yeni mağazaların 
aydınlatmasını hem de eski mağazaların 
revizyonlarını sağlayarak artırmaktadır.

The leading construction market in Turkey, 
Koçtaş preferred Soon Light&Project products 
for general, concept, and shelf lighting. Soon 
Light has lightened firstly Ankara Eryaman 
Koçtaş store, then has generated specific 
solutions for this brand by analyzing this 
data with Koçtaş Technical department 
managers. Our goal with newly developed 
control systems, softwares, and products is 
to both contribute to green energy policy of 
Koçtaş Construction Markets, and minimize 
the lighting expenses. As of 2012, Soon 
Light&Project has lightened 4 stores of Koçtaş 
Construction Markets, which have a total 
of 37 stores and 200.000 m2 indoor area, 
and increases this number day after day by 
providing both new stores with lighting and 
existing stores with revisions.

Koçtaş / ANKARA
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Koçtaş / Vialand İSTANBUL
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Makro Marketler TÜRKİYE GENELİ

1991 yılında Songör ailesi tarafından kurulan 
Makro Market, 20. Yılının sonunda mağaza 
sayısını 224’e çıkartarak Türkiye Perakende 
sektörünün lideri konumuna yükselmiştir. 
Soon Light & Project olarak Makro Market ile 
yapılan anlaşma neticesinde öncelikli olarak 
62 mağazanın revizyonu ile yeni mağazaların 
tamamı LED’li armatürler ile aydınlatılacaktır. 
LED’li armatürler ile elde edilen yüksek 
aydınlatma verimi sayesinde özellikle en 
ufak sıcaklıklardan etkilenen sebze – meyve 
reyonları ile şarküteri reyonlarında ortalama 
10 derece ısı kazancı sağlanmıştır. Soon Light 
& Project olarak Makro Market genelinde 
yapılan incelemeler neticesinde farklı reyonlar 
için farklı aydınlatma sistemleri ile çözümler 
üretilerek, mağazaların yıllık aydınlatma 
giderlerinde %60’lara varan tasarruflar 
sağlanmıştır. Mevcut ürünlerin altyapısını 
kullanarak LED dönüşümünü gerçekleştirecek 
ürünler tasarlayan Soon Light & Project bu 
sayede Makro Marketlerin alt yapı ve bakım 
maliyetlerini de minimuma indirgemiştir.

Makro Market was founded by Songör family 
in 1991, and became the leader of Turkey’s 
retail industry by increasing the number of 
stores to 224 by the end of its 20th year.As 
a result of the agreement made with Makro 
Market, Soon Light&Project would lighten 
primariliy 62 existing stores and all new stores 
with LED armatures.
Due to the lighting efficieny acquired with 
LED armatures, approximately 10 oC heat 
gain was provided especially in grocery and 
delicatessen section which can be affected 
by least temperature.As a sequence of 
the general examinations made in Makro 
Markets, Soon Light&Project has minimized 
the annual lighting expenses of the stores up 
to 60% by producing solutions with different 
lighting systems for different sections.Soon 
Light&Project has designed products which 
can be converted to LED by using existing 
infrastructure of products, therefore also 
minimized infrastructure and maintenance 
expenses of Makro Markets.

Makro Marketleri / ANKARA
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S & S Motor’s Etiler İstanbul TÜRKİYE

S&S Motors adı altında kurulan showroom’lar, adını ortakların 
isimlerinin baş harflerinden (Serdar İNAN & Sinan KANDEMİR) almıştır 
ve tescil edilmiştir. Öncelikle Super Cars diye de anılan en üst segment 
spor otomobillerin alım satımında uzmanlaşan kadrosu, bu bilgi ve 
tecrübesini lüks binek otomobil ve yine lüks arazi taşıtları konusunda 
da engin deneyime taşımıştır. Türkiye’nin en büyük kurumsal ve 
köklü firmalarının araç portföylerini yöneten S&S Motors, aydınlatma 
alanındaki ihtiyaçlarını ise Soon Light & Project’ in patentli ürünleri 
ile karşılamıştır. Soon Light & Project olarak aydınlatma projesinde bu 
araçların özelliklerinden etkilenerek tasarımımızı gerçekleştirdik. 
Yapıda her bölmeyi birbirinden bağımsız dimleme yapabilirken aynı 
zamanda bunu tüm ürünler için de yapabilmekteyiz. Bu kontrol 
sisteminin bir başka özelliği ise, ürünler sürekli olarak %20 seviyesinde 
ışık veriyorken, sisteme bağlı sensörler hareket tespit ettiği andan 
itibaren sadece müşterinin yöneldiği araç doğrultusundaki ışıklar 3sn 
içerisinde %20’ den %100 ışık seviyelerine yükselmektedir. 

Showrooms under the name of S&S Motors, were named after 
shareholders’ initials (Serdar İNAN & Sinan KANDEMİR)and registered.
The staff who expertised primarily in purchase and sale of upmost 
segment sport automobiles known as Super Cars, has carried this 
knowledge andpractice to deep experience also about luxury personal 
cars and luxury land vehicles.S&S Motors that manages the vehicle 
portfolios of Turkey’sbiggest corporate and rooted companies, has met 
its needs in lighting field with patented products of Soon Light&Project. 
As Soon Light & Project, we designed in this lighting project by being 
influenced of features of these vehicles. In the structure, we can dim 
each part independently, as well as all the products. Another feature 
of this control system is that while products lighten on a level of 20%, 
light levels in the direction of a customer increases within 3 seconds 
from 20% to 100% as to when sensors connected to the system detects 
a movement.

S&S Motors / Etiler  İSTANBUL
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Ülker BTT Marketleri TÜRKİYE GENELİ

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., 2002 yılında ilk mağazasını açmış olup, 30 Eylül 2012 itibari-
yle 63 ilde 138 mağazasıyla hızlı tüketim ürünlerinin toptan satışını yapan mağazalar zinciri haline 
gelmiştir. Soon Light & Project olarak bu mağazaların genel aydınlatmasını ve raf aydınlatmalarını 
yapmış bulunmaktayız. Koridorlarda 150mt. kadar kesintisiz bir aydınlatma sağlayarak mağaza kon-
septi ile örtüşen bir tasarım gerçekleştiren Soon Light & Project, geliştirdiği merkezi kontrol sistemi ile 
mağazanın tümünü ve koridorlarını tek tek kontrol edebilme olanağı sunmaktadır.  

Bizim Wholesale Stores Co., has opened its first store in 2002, and has become a chain store whole-
saling fast moving consumer goods with 138 stores in 63 cities as of 30 September 2012. As Soon 
Light&Project, we have done general and shelf lighting work of these stores. Soon Light&Project 
designed a 150m 
continous lighting overlapping the store concept, and with newly developed central control system, 
provided an opportunity to control the corridors individually and the store as a whole.

Ülker BTT Marketleri / Fulya  İSTANBUL
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Uyum Marketleri TÜRKİYE GENELİ

Perakende mağazacılığın önde gelen firmalarından Uyum 
Market’in 2014 yılında başlattığı led değişim ve yeni konsept 
aydınlatma tasarımları tüm mağazalar genelinde SOON 
Light&Project’in  konsept ve ürünleri eşliğinde yapılıyor. SOON 
Light&Project markası olarak bu sektördeki uzmanlığımız ile 
Uyum ailesine  çözümler sunmaktan çok mutlu ve gururluyuz.  

“Uyum Market”, one of the leading companies in retailing, 
carries out change-to- led and new concept lighting design 
works, thereof launched in 2014 thereby, across all stores with 
SOON Light & Project ‘s concept and products. We, as the SOON 
Light & Project brand, are very happy and proud to provide 
solutions to “Uyum Market “thanks to our expertise in this sector.
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Altınbaş Kuyumculuk  İstanbul TÜRKİYE

Soon Light & Project tarafından aydınlatılan Aqua AVM içerisinde yer alan Altınbaş Mağazası’nın 
tamamı Soon Light & Project tarafından aydınlatılmıştır. Mağaza genelinde Altınbaş mağzaları için özel 
üretilen 50W Onyx Downlight’lar ile gizli aydınlatmalar için özel üretilen ürünler bulunmaktadır.
İstanbul Nuruosmaniye’de bulunan Altınbaş Kuyumculuğa ait mağazanın aydınlatma tasarımı MCC 
Aydınlatma tarafından yapılmış olup Soon Light & Project ürünleri tercih edilmiştir.

Altınbaş Store, situated in Aqua Shopping Mall which was lightened by Soon Light&Project, has been 
also lightened by Soon Light&Project. In the store, there are 50W Onyx Downlights produced for 
Altınbaş stores, and specific products for cove lighting.
The lighting of Altınbaş Jewelry Store in Nuruosmaniye İstanbul was designed by MCC Lighting; and 
Soon Light&Project products were preferred.

Altınbaş Kuyumculuk / Florya İSTANBUL
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Esentai Square / Almatı KAZAKİSTAN

Esentai Square Ofis
Almatı KAZAKİSTAN

Almatı’da dünya standartlarında bir ortam yaratmak 
amacıyla alışveriş ve eğlence için tasarlanmış 
Esentia, Capital Partners’ın eşsiz bir projesidir. 
Esentai Mall, çok çeşitli seçkin marka ve restoranlar, 
sinema, gurme, fitness merkezi ve spa merkezinden 
oluşuyor. AVM’nin yanı sıra Ritz-Carlton, Almatı 
oteli, uluslararası A sınıfı ofis binalarını da barındıran 
binası ve yaya bölgesinde bulunan Esentai Meydanı 
ile Kazakistan’ın en büyük yaşam merkezi konseptli 
projelerinden biridir.
Esentai Park projesi içinde yer alan ofis kulede yer 
alan ve Arenes KZ firması tarafından tasarımı yapılan 
ofis projesinde SOON Light & Project aydınlatma 
tasarımları ve ürünleri tercih edilmiştir.

Designed for shopping and entertainment in Almati to 
create a world-class environment, Esentia is a unique 
project of Capital Partners. Esentai Mall consists of 
a wide range of exclusive brands and restaurants, 
cinema, gourmet, fitness center and spa center.
Apart from Shopping  Center,   Esanti Square Office 
is one of the biggest living center concept projects in 
Kazakhstan with Ritz-Carlton, Almati Hotel, Esentai 
Square in the pedestrian zone, its building which 
includes the international A class office buildings.
In the Office Project located in Office tower in Esentai 
Park Project and designed by Arenes KZ, SOON Light 
& Project lighting designs and products are preferred. Esentai Square / Almatı KAZAKİSTAN
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Signexdevelopment Ofis Almatı KAZAKİSTAN

Kazakistanın başkenti Almatı şehrinde bulunan bina tamamen cam giydirmeden 
oluşmakta olup iç mimari tasarımı yenilikçi bir çizgiye sahiptir. Aydınlatma 
projesinde de bu yenilikçi tarzı ortaya çıkarak teknoloji ve ürünler kullanılmıştır.
Kazakistanın önde gelen inşaat firmalarından bir tanesi olan Signex Development 
firması genel merkez inşaatında tüm tasarım ve ürünleri SOON Light & Project 
firması tarafından yapılmıştır. 

The building located in the capital of the Kazakhstan, in the city of Almati, is 
consisted of glass curtain style and its interior design has an innovative line. Alos 
in the lighting project, technologies and products were used which brings out that 
innovative style.
In the construction of the company headquarters of Signex Development which is 
the one of Kazakhstan’s leading construction companies, all designs and products 
are made by SOON Light & Project.

Signexdevelopment / Almatı KAZAKİSTAN
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Aydınlı İnşaat İstanbul TÜRKİYE

1965 yılında temelleri atılan Aydınlı Group, hazır giyim sektöründe elde ettiği başarıyı 
inşaat sektörüne de taşımış ve güneş enerjisinden elektrik üreten Solarkent projesi ile 
Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. Koru Florya projesi ile bu sektördeki varlığını pekiştiren 
ve Vadi İstanbul ile konut sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Aydınlı Grup insaaat 
genel merkzini spine tower a taşımıştır. Projene Tabanlı oğlu mimarlık tarafından 
yapılmış olmakla beraber tum aydınlatma ürünleri SOON Light& Projet firması tarafından 
yapılmıştır

Aydınlı Group, established in 1965, repeated the success achieved thereby in the apparel 
industry also in the construction sector and blazed a trail in Turkey with its Solarkent 
project where electricity was produced from solar energy. Aydınlı Group, consolidating its 
presence in this sector with the Koru Florya project and bringing a different perspective to 
the housing sector with the Vadi İstanbul project thereof moved its headquarters to spine 
tower Although the project was ealized by Tabanlıoğlu architecture company all of the 
lighting products were furnished through SOON Light & Project company.

Aydınlı İnşaat / İstanbul TÜRKİYE

Aydınlı İnşaat / İstanbul TÜRKİYE



114

www.soonlight.com

Sakarya Stadyumu / Sakarya TÜRKİYE 
Donbass Arena  - MFC Shakhtar Donetsk / UKRAYNA
Kadir Has Stadyumu / Kayseri TÜRKİYE
Park Çağlayan / İstanbul TÜRKİYE
Pure Jatomi Fitness / İstanbul 
Otoport / İstanbul TÜRKİYE
Ülker Arena / İstanbul TÜRKİYE
Karatay Belediyesi Halı Sahalar / Konya TÜRKİYE

STADYUM, SPOR SALONU, ENDÜSTRİYEL TESİS
STADIUM, SPORT CENTER, INDUSTRIAL FACILITY
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Sakarya Stadyumu Sakarya TÜRKİYE

Sakarya Stadyumu, şehir merkezine yakın ve 136 bin 
metrekare imar alan üzerine inşaa edildi. Toplam 28.154 
koltuk kapasitesine sahip Sakarya stadyumda 19 adet loca, 
16 asansör, 160’ı kapalı olmak üzere 1445 kapasiteli otopark 
ve 15 araçlık otobüs parkı yer alıyor. UEFA standartlarındaki 
stadyumun futbol maçlarının yanı sıra etkinliklerle canlı 
tutulan, aktif bir sosyal aktivite alanıdır.
Stadyumun mimarisinin detaylarını ortaya çıkaran 
aydınlatma tasarımı ve kullanılan SOON Light & Project 
markalı aydınlatma ürünleri ile şehrin simge mekanlarından 
biri haline gelmiştir.

The Sakarya Stadium was built on 136,000 square meters of 
land near the city center.
The Sakarya Stadium has a total capacity of 28.154 seats, 
it includes 19 lodges, 16 elevator, parking area with 1445 
vehicle capacities, of which 160 ones are closed and parking 
area for buses with 15 bus capacity. The stadium which has 
UEFA Standards is an active social activity area which is kept 
alive with football matches as well as events. The Stadium 
has become one of the iconic places of the city with the 
lighting design that reveals the details of the stadium’s 
architecture and its SOON Light & Project branded lighting 
products.

Sakarya Stadyumu / Sakarya

Sakarya Stadyumu / Sakarya
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Donbass Arena UKRAYNA

Türkiye’nin en önemli yatırım şirketlerinden ENKA tarafından hayata geçirilen, UEFA 
şampiyonu “Shaktar Donesk” takımına ev sahipliği yapan “Donbass Arena Stadyum 
Projesi” dış cephesini çevreleyen cam cephe kaplaması üzerinde aydınlatma çözümü 
Soon Light & Project tarafından sunulmuştur. Projede 1500’e yakın Wallwasher, 
2000 mt. üzerinde “LEDBAR” kullanılmıştır. Cepheyi
saran cam kaplamada kullanılan Wallwasherlar içerdiği özel nanometrede ürettirilen 
LED’ler ve lensler ile muhteşem bir efekt sağlanmıştır.
  

Donbass Arena Stadium, which has been brought into being by one of the 
prominent investment corporations ENKA, hosted the UEFA champion team 
“Shaktar Donesk”. Soon Light & Project prepared the lightning on the Donbass 
Arena Stadium’s glass facade lining covering its outside. In the project nearly 1500 
Wallwasher and more than 2000 metres Ledbar are used. With the Wallwashers 
used in the glass facade lining, LEDs    produced in the special nanometres and 
lenses, an amazing efect has been created.
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Kadir Has Stadyumu 
Kayseri TÜRKİYE

Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden Kayseri 
Spor Kulubüne ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin 
en modern stadyumlarından biri olan “Kayseri 
Kadir Has Stadyumu” dış cephe dekoratif 
aydınlatma projesi 4000’e yakın RGB Star 
ürünü ve 150 adet wallwasher kullanarak; 
projelendirme, tasarım, üretim ve uygulaması 
Soon Light & Project tarafından yapılmıştır. Çok 
önemli müsabakalara ev sahipliği yapan bu 
stadyum müsabaka 
günlerinde rakip takımların renklerine özel 
günlerde farklı renklerde parlayarak şehrin 
silüetinde önemli bir paya sahiptir. Stadyum 
otomasyon merkezinden kontrol edilen sistem 
DMX 512 protokolü ile çalışmakta olup 1200’e 
yakın adres kontrol edilmektedir.

Kayseri Kadir Has Stadium hosts Kayseri 
Sport, which plays in the super lig in Turkey, 
and is one of the most modern stadiums of 
the country. Its outside decorative lightning 
project, design and manifacturing are made 
by Soon Light by using nearly 4000 RGB Star 
products ant 150 Wallwashers. The stadium 
witnessing highly important competitions 
has its special place fort he city as glittering 
with different colors in accordance with rival 
teams’ colors.  The system controlled by the 
automatisation center of the stadium functions 
with the help of DMX 512 protocol and controls 
about 1200 adresses.

Kadir Has Stadyumu / KAYSERİ
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Pure Jatomi İstanbul TÜRKİYE

Dünyaca ünlü Fitness Kulübü “Pure Jatomi” konseptlerinin  
Abdullah Burnaz Design tarafından yapılan benzersiz tasarımları 
Soon Light & Project’in teknolojisi ile bir araya geldi. Mimarın 
tasarımının kusursuz uygulandığı ve antrenörler ile yapılan 
toplantılar sonucu bu konseptlerde kulüp üyelerinin konfor 
içinde spor yapabilmeleri, antrenörlerin istedikleri atmosferi 
yaratabilmeleri için bütün aydınlatmalar,  3000-5500 K arasında 
renk değiştirmekte olup, soğuk renklere giderek salonda soğuk 
hissi verilebilmekte, sıcak renklerde ise rahatlatıcı seansların 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bütün armatürler DIM 
özelliğine de sahip olduğundan antrenörler istedikleri ışık 
seviyesini ayarlayabilmektedir.

Unique designs of worldwide known “Pure Jatomi” concepts 
which are made by Abdullah Burnaz Design, have come together 
under Soon Light & Project’s technology. Architectural design has 
been made perfectly and some meetings are arranged with the 
antreneurs. For them and the club’s members to do their 
exercises comfortably and create the desired atmosphere, all 
lightnings can change their colors between 3000 – 5000 K and 
provide colder or warmer illusions with respect to sessions. As all 
armatures have the DIM function, antreneurs are able to arrange 
the light levels.

Pure Jatomi / İSTANBUL
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Park Çağlayan İstanbul TÜRKİYE

Kapıcıoğlu İnşaat firması tarafından yapılan otopark 
yaklaşık 1000 araçlık olup içerisinde özel ofisler 
de bulunmaktadır. Ayrıca otopark giriş katında 
Restoran&Cafelerin yer aldığı alanlar bulunmaktadır. 
Binanın hem iç hem de dış aydınlatma tasarımı Soon 
Light & Project tarafından yapılmıştır.

The parking lot was built by Kapıcıoğlu Construction 
Company. Its has a capacity of approximately a 
thousand cars, and also includes private offices.
Additionally, there are food courts on the ground. 
Both interior and exterior lighting of the building were 
designed by Soon Light&Project. 

Park Çağlayan / Çağlayan  İSTANBUL
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Otoport İstanbul TÜRKİYE

Türkiye’nin ilk “Otomobil Alışveriş Merkezi’’ olan ve Beylikdüzü’nde 100 milyon TL yatırımla kurulan Otoport, Nisan 2012’den beri kapılarını ziyaretçilerine açmış 
bulunmaktadır. Dış cephesinde kat terasları bulunan yapının teras sınırları cam bölmeler ile belirlenmiştir. Soon Light & Project  olarak dış cephe aydınlatma 
armatürlerini bu cam bölmelerine merkez noktasına yakın bir şekilde yerleştirerek, geliştirmiş olduğumuz özel yansıtma sistemleri ile cam bölmelerin boyanması 
sağlanmıştır. Geliştirilen bu sistemin amacı, blokların yanında bulunacak cisimlerin bir renk formuna dönüşmesini engellemektir. Herbiri ayrı adresli (Toplam 1700 adres) 
yeşil ve mavi renk kombinasyonu kullanılarak, yapının mimari çizgisine sadık kalınmıştır. İç mekan aydınlatmalarında bu projeye özel olarak üretilen, 60x60cm paneller 
ve LEDBAR serisi armatürler bulunmaktadır. 60x60cm paneller kullanıldıkları tavan yüksekliğine göre özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede yapının bütün 
noktalarında aynı ışık seviyeleri yakalanmaktadır. 
 

Being established in Beylikdüzü with 100 million TL investment and the first “Automobile Shopping Center” in Turkey, Otoport has opened its gates to visitors since 
April 2012.Exterior floor terraces were bordered with glass walls.As Soon Light&Project, we enabled the glass walls to get coloured with self - developed special 
reflection systems by placing exterior lighting armatures near the centers of these glass walls.The goal of this newly developed system is to prevent objects near the 
block from transforming into a colour form. By using each seperately addressed (Total of 1700 address) green and blue colour combination, the architectural line of 
the building was being remained loyal. For interior lighting, 60x60 panels and Led bar series armatures, which has been specifically developed for this project, were 
used. 60x60 panels have been particularly designed and produced according to the ceiling height.Therefore, the same light level can be captured at every point of the 
building.

Otoport / Haramidere  İSTANBUL
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Taşoluk Yeşil Camii / İstanbul TÜRKİYE
Mevlana Türbesi / Konya TÜRKİYE
Aziziye Camii / Konya TÜRKİYE
Hafız Halil Necati Coşan Camii / Konya TÜRKİYE
Zeki Altındağ Camii / Konya TÜRKİYE
Haseki Hürrem Sultan Külliyesi / İstanbul TÜRKİYE
Konya Ecdat Parkı / Konya TÜRKİYE
Mihrimah Sultan Camii / İstanbul TÜRKİYE
Konya Selimiye Camii / Konya TÜRKİYE
Marmara İlahiyat Camii / İstanbul TÜRKİYE
Konya İl Kütüphanesi / TÜRKİYE
Sabancı Müzesi / Mardin TÜRKİYE
Şehidiye Camii / Mardin TÜRKİYE
İnce Minare / Konya TÜRKİYE
Ulu Camii / Mardin TÜRKİYE
Kültür Park Kütüphanesi / Konya TÜRKİYE
Fatih Koleji / İstanbul TÜRKİYE
Türkmen Başı Kütüphanesi / Mary TÜRKMENİSTAN
Mevlana Müzesi Derviş Hücreleri / Konya TÜRKİYE
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü / İstanbul TÜRKİYE

CAMİİ, MÜZE, EĞİTİM KURUMU, KÜTÜPHANE, TARİHİ MEKAN
MOSQUE, MUSEUM, EDUCATION CENTER, LIBRARY, HISTORICAL PLACE
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Taşoluk Yeşil Camii İstanbul TÜRKİYE

İstanbul’daki sayılı büyük camilerden biri olan, muazzam ve 
yoğun mimari detaylara sahip bu görkemli yapı, 40.000’den 
fazla insana hizmet vermek için tasarlanmıştır. Kubbe bölümünü 
aydınlatan ışık; özel reflektör ve renk filtreleri ile Yeşil Camii’ye 
özel olarak tasarlanmıştır. Caminin ismine uygun yeşil ışık tayfı 
ile aydınlatma yapılırken aynı zamanda kamaşma önlenmiş ve 
kurşun yüzeylerde uygun rengin yakalanması sağlanmıştır. Bu 
görkemli yapının en belirgin mimari detayları olan minareler, 
güçlü LED ışık kaynakları ile aydınlatılmış ve caminin görkemli 
etkisi gece de ortaya çıkmıştır. Caminin sahip olduğu diğer 
önemli mimari detaylar olan; sütunlar, revaklar ve ana gövdede 
bulunan camlar bölgesel LED aydınlatmalar ile belirginleştirilmiş 
ve mimari yapının hak ettiği dramatik etki sağlanmıştır. Şerefeler, 
modern ışık kaynağı LED ile aydınlatılırken aynı zamanda tarihi 
kandil etkileriyle de dikkat çekmektedir. Yeşil, manevi renk olarak 
düşünülmüş, şerefelerde ve minare bölümlerinde 3000K sıcak 
beyaz renkle kombine edilerek kullanılmıştır.

Being one of the few enormous mosques in Istanbyl with 
its great and intense architectural details, this magnificent 
construction is designed to serve to more than 40.000 people. 
The lightning on the dome is made with special reflectors ant 
color filters exclusively to Green Mosque. While lightning the 
mosque in green in accordance with its color, glare is prevented 
and suitable color on lead surfaces is provided. The domes, 
which are the most distinct details of the structure, are lightened 
with powerful LED sources and the glorious effect of the mosque 
emerges even in the nights. The columns, glasses on the main 
body and porches, which are other important details of the 
mosque, are made explicit with regional LED lights and dramatic 
effect that the mosque deserves is provided. While minaret 
balconies are lightened with modern LED source, they also 
attract people with their lampions(kandil). Green is perceived as 
moral color ant is used on minarets and balconies combined with 
3000K hot white. 

Taşoluk Yeşil Camii / Arnavutköy İSTANBUL
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Mevlana Türbesi Konya TÜRKİYE

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı’nın 
yeri, Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi iken Alâeddin Keykubad 
tarafından Mevlâna’nın babası Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin 
Veled’e hediye edilmiştir. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 
m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen 
bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır.
1231 yılından itibaren aktif olarak kullanılan Türbe üstünden 
geçen yüzyıllar boyunca arazi üzerine yapılan ek binalarla 19. 
yüzyıla kadar genişleyerek gelmiştir. Mevlevî Dergâhı ve Türbe 
1926 yılında “Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi” adı altında müze 
olarak hizmete başlamıştır.1954 yılında ise müzenin teşhir ve 
tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı “Mevlâna 
Müzesi” olarak değiştirilmiştir.
Türkiyenin en fazla ikinci ziyaret mekani olan bu eşsiz eserin 
tüm aydınlatma tasarım ve ürünlerinde SOON Light & Project 
tasarımları ve ürünleri kullanılmıştır.

The place of the Mevlana Dervish Lodge which is used as a 
museum today, had been the Rose Garden of the Seljukian 
Palace and it was given as present by Alâeddin Keykubad to 
Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled, the father of Mevlana. 
The museum area was 6.500 m² together with the garden, 
by expropriation, it reached to 18.000 m² together with the 
sections arranged as Rose Garden. The tomb, which has been 
used actively since 1231, had been expanding with additional 
buildings built on the land for many centuries, came to the 
19th century. Mevlevi Dervish Lodge and Tomb started to serve 
as a museum under the name “Konya Åsâr-ı Âtîka Museum” 
in 1926. In 1954, the display and arrangement of the museum 
were re-examined and the title of the museum was changed 
to “Mevlana Museum”. SOON Light & Project designs and 
products are used in all the lighting design and production 
of this unique work which is the second most visited place of 
Turkey.

Mevlana Türbesi / KONYA
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Aziziye Camii Konya TÜRKİYE

Konya’da bulunan Aziziye Camisinin yer aldığı mekân daha önceleri Bezirganlar 
Hanı Arsası olarak bilinirdi. Yerinde 1671-1676 yılları arasında IV. Mehmet’in 
kızlarından Hatice Sultan’ın eşi Damat Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve 
altında dükkanlar da bulunan Yüksek Cami denilen bir mabed vardı. Bu yapı 
1867 yılında, etrafındaki birçok dükkânla birlikte yanmış, 1875 yılında Sultan 
Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Hatun’un yardımı ile yeniden barok-rokoko 
ve Osmanlı tarzı birleştirilerek inşa edilmiştir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan 
mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir.
Türk Baroku üslubunda yapılan caminin altı mermer sütuna oturan üç kubbeli 
son cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadırvanlı iki minaresi dikkat çeker. 
Üzeri ferah kubbe ile örtülüdür. Bu muazzam tarihi eserin aydınlatması SOON 
Light Project ve Çözüm ortağı Doğuş Led tarafından yapılmıştır.

The place where the Aziziye Mosque in Konya took place was known as 
Bezirganlar Hanı Arsası (Land of Bezirganlar Inn) previously. In the same land, 
before the Mosque,between the years of 1671-1676, there was Sanctuary 
also known as High Mosques with shops under it, that was built by Damat 
Mustafa Pasha who is the husband of Hatice Sultan, the daughter of the Fourth 
Mehmet. That building was burnt down in 1867 with many shops around 
it, and in 1875 it was rebuilt by combining Baroque- Rococo and Ottoman 
style with the help of Pertevniyal Hatun, the mother of Sultan Abdulaziz. The 
Sanctuary made by the Cutting Godene Stone is one of the best examples of the 
last Ottoman architecture. The Mosque made with Turkish Baroque style has 
taken attraction with its two  minarets which has fountain base in its two edges 
in narthex on marble pillar with three domes. It is covered with a spacious 
dome. This enormous historical work was illuminated by SOON Light Project 
and its solution Partner Doğuş Led.

Aziziye Camii / KONYA
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Hafız Halil Necati Coşan Camii
Konya TÜRKİYE

Konya’da bulunan Hafız Halin Necati Coşan Camii, 
merhum Prof. Dr. Esat Coşan hocanın babası adına 
yaptırılmıştır. 
Konya çözüm ortağımız Doğuş Led ile yaptığımız proje 
tasarım ve ürünlerde SOON Light & Projeyi tercih 
etmiştir.

Halin Necati Coşan Mosque in Konya was built in 
behalf of the deceased Prof. Dr. Esat Coşan’s father. 
SOON Light & Project is preferred in all project design 
and products which we made with our Konya solution 
partner Doğuş Led.

Hafız Halil Necati Coşan Camii / KONYAHafız Halil Necati Coşan Camii / KONYA
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Zeki Altındağ Camii Konya TÜRKİYE

2017 yılında vefat eden Konya’nın tanınmış hayırseverlerinden Zeki Altındağ 
adına Konya’da yaptırılmış olan Camiidir.
Caminin iç ve dış mekandaki tüm kullanılan ürünleri  Konya çözüm ortağı 
Doğuş LED ile birlikte SOON Light & Project firması yapmıştır.  

It is a mosque built in Konya on behalf of Zeki Altındağ, one of the well-
known philanthropists of Konya who passed away in 2017.
All used products inside and outside the mosque were made by SOON Light 
& Project company together with Konya solution partner Doğuş LED.

Zeki Altındağ Camii / KONYA
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Haseki Hürrem Sultan Külliyesi
İstanbul TÜRKİYE

Geçtiğimiz yıl restore edilen Haseki Hürrem Sultan 
Külliyesi, 1551’de Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 
Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve 
çeşme yapılarından oluşmaktadır. İç aydınlatma ve 
dış aydınlatma tamamen mimari yapıya uygun dizayn 
edilmiştir. İç aydınlatmada kullanılan ürünler hem yer 
zeminini hem de kubbelerin güzelliğini ortaya çıkaracak 
şekilde tasarlanmıştır. Dış aydınlatmada özellikle iç 
bahçeler mistik bir aydınlatma tekniği ile aydınlatılmış 
olup buna uygun ürünler seçilmiştir. SOON Light & 
Project olarak bu eşsiz eserin aydınlatma projesi ve 
ürünlerinde adımızın yer almasından gurur duyuyoruz. 

Haseki Hürrem Sultan Külliyesi / İSTANBUL
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Haseki Hürrem Sultan Külliyesi
İstanbul TÜRKİYE

The Haseki Hürrem Sultan Complex, which was restored last year, 
was built in 1551 by Mimar Sinan. It consists of mosque, madrasah, 
infants’ school, workhouse, hospital and fountain constructions. 
Interior lighting and exterior lighting have been completely designed 
convenient with the architectural structure. The products used in 
interior lighting are designed to reveal the beauty of both the ground 
floor and the domes. In the outdoor lighting, especially the inner 
gardens are illuminated by a mystical lighting technique and the 
appropriate products have been selected. As SOON Light & Project, 
we are proud to see our name in the lighting project and products of 
this unique work.



144

www.soonlight.com

Ecdat Parkı Konya TÜRKİYE

110 bin metrekarelik alana kurulu olan Ecdat Bahçesi 
içinde 12 bin 500 metrekare gölet ile etrafında 
kale burçları ve surlar, Osmanlı Sokağı, Boğaz Yalısı, 
Hasbahçe, Selçuklu Hanı Konya Mutfağı, kamelyalar ve 
sosyal donatılar bulunuyor.
Konya çözüm ortağımız Doğuş LED ile birlikte 
tasarladığımız projede kullanılan tüm ürünler SOON 
Light & Project ürünleridir.  

Within the Ecdat Garden, which is located on an area 
of 110 thousand square meters, there are 12 thousand 
500 square meters of ponds with castle bastions and 
ramparts, Ottoman Street, Bosphorus Mound, Private 
Garden of the Sultan, Konya Cuisine of Seljukian 
Dynasty, camellias and social facilities.
 All products used in the project we designed together 
with our Konya solution partner that is Doğuş LED are 
SOON Light & Project products.

Ecdat Parkı / KONYA
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Mihrimah Sultan Camii
İstanbul TÜRKİYE

Mihrimah Sultan Camii veya İskele Camii, 1548 
yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesi meydanında 
Mimar Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem 
Sultan’dan kızı Mihrimah Sultan için gerçekleştirdiği 
eserdir. 2013 yılında Mimar Sinan Üniversitesi 
tarafından oluşturulan komisyon ile yönetilerek 
restorasyonu gerçekleştirilen esere uygulanan 
dinamik aydınlatma projesi ile bu şahane eserin 
mimari değerinin yeniden gün yüzüne çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bu bilinç ve titizlikle çalışılan projede 
dinamik aydınlatma kontrolünü sağlamak amacıyla, 
caminin belli bölümleri birbirinden bağımsız olarak 
ayarlanabilir ışık seviyesi (DIM özelliği) sistemi ile 
merkezi bir noktadan kontrol edilebilmektedir. 
Restorasyonun ardından, mimari öğelerin ortaya 
çıkarılabilmesinde esnekliğe sahip olunabilmesi için:
  -11,4 metre çapındaki ana kubbe ve yardımcı 3 
adet yarım kubbeler
  -Ana kubbe çevresindeki tam ve yardımcı yarım 
küçük kubbeler
  -Caminin 2 minaresinin şerefe altı kısımları
  -Caminin 2 minaresinin şerefe üstü kısımları
  -Cami avlusunda bulunan ve Mihrimah Sultan’ın 
eteklerini sembolize eden 25 adet kemer ve bu 
kemerlerin taşıyıcı sütunları tek bir noktadan ve 
ayrı ayrı DIM edilebilme özelliğine sahiptir.  Bunların 
yanı sıra cami cephesindeki bazı bölümlerde 
wallwasher armatürlerle de uygulama yapılmıştır. 
Cephe üzeri, avludan projektörlerle desteklenerek 
2 katmanlı aydınlatma yapılması sağlanmıştır. Bu 
özelliklerle tasarlanan ve uygulanan dış aydınlatma 
konsepti ile birlikte eserin iç aydınlatma konsepti ve 
ürünleri de Soon Light & Project firmasına aittir.

Sultan Mihrimah Mosque or Iskele Mosque is the 
architectural work of art that Mimar Sinan designed 
for Kanuni Sultan Suleyman’s daughter Mihrimah 
Sultan. In 2013, the construction’s restoration was 
realised by the commision founded by Mimar Sinan 
University. With the dynamic lightning project 
applied to the marvelous structure, it is aimed to 
make its architectural value come to light. In this 
rigorously conducted project, with the purpose of 
keeping dynamic lightning under control, some 
parts of the mosque can be controlled by dimming 
system from a central point. 
After the restoraiton, for being flexible to show 
architectural elements:
  -11,4 diameter main dome and 3 assistant half 
domes
  -Complete and half little domes around the main 
dome
  -Bottom parts of the two minarets
  -Upper parts of the two minarets
  -25 arches symbolising Mihrimah Sultan’s skirt 
and located in the mosque yard and their carrier 
columns it has a feature of dimming from a single 
point. In addition to these, in some parts of the 
mosque, working has been done with the help of 
Wallwasher armatures. Surface of the facade is 
reinforced by projectors and 2-floored lightning 
is provided. Inside an outisde lightning concept 
prepared with these functions and product belong 
to Soon Light & Project.

Mihrimah Sultan Camii  / Üsküdar İSTANBUL
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Mihrimah Sultan Camii  / Üsküdar İSTANBUL
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Selimiye Camii Konya TÜRKİYE

Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan Selim II’nin 
şehzadeliği zamanında başlanmış ve 1567’de tamamlanmıştır. 
Osmanlı klasik camii mimarisinin Konya’daki en güzel 
eserlerindedir.
Mevlana Camii ile karşılıklı manevi bir hava oluşturan camii 
aydınlatması Konya’daki çözüm ortağımız DOĞUŞ LED 
AYDINLATMA ile beraber projelendirilmiştir.

Its construction was initiated at the time of the lineage times of 
the Sultan Seljuk II and was completed in 1567 in the part of the 
Mevlana Dervish Lodge. It is one of the most beautiful works of 
Ottoman classical mosque architecture in Konya.
The lighting of Mosque that creates a mutual spiritual 
atmosphere with the Mevlana Mosque has been projected 
together with our solution partner in Konya, DOGUS LED 
LIGHTING.

Selimiye Camii / KONYA

Selimiye Camii / KONYA 



Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü İstanbul TÜRKİYE

Amber beyaz konseptinin ilk uygulama örneği bu yapıda gerçekleştirilmiş olup daha sonraki yapılara 
emsal teşkil etmiştir. Mektebi Tıbbiye i Adliye-i Sahare ismiyle anılan tarihi yapı bugünkü ismi ile Marmara 
Haydarpaşa Kampüsü olarak kullanılmaktadır. II. Abdülhamit’in 1894 yılında inşaatını başlattığı ve 1903 
yılında faaliyete soktuğu yapı, tasarımı ve çizgileri ile 2006 yılının son çeyreğinde firmamız tarafından 
3000 i aşkın LED ürün ile tasarlanmıştır. 

The first practice of amber white concept is impelemented in this 
structure, rendering it an example for future ones. The historical building called “Mektebi Tıbbiye i Adliye-i 
Sahare” is used today with the name of Marmara Haydarpasa Campus. The structure whose construction 
II. Abdulhamit started in 1894 and put into practice in 1903, is designed by our firm with more than 3000 
LED in the last quarter of 2006.
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Marmara Üniversitesi / Haydarpaşa İSTANBUL
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Marmara İlahiyat Camii İstanbul TÜRKİYE

Türkiye’nin ilk LED ile aydınlatılan cami ünvanına sahip Marmara İlahiyat Camii temelindeki kayma 
sebebiyle restorasyona girinceye kadar üzerindeki 400’ü aşkın LED’li ürünler sayesinde cami 
konseptine öncülük etmiştir.

Known as the first mosque with LEDs in Turkey, Marmara İlahiyat Mosque pioneered the mosque 
concept  with 400+ LEDs untill it has gone under the process of restoration.

Marmara İlahiyat Camii / İSTANBUL
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Erdoba Mansions Mardin TÜRKİYE

3000 yıllık tarihi taş yapı, Anadolu medeniyetinin en eski şehirlerinden Mardin’de olup, tüm 
detayları en mistik şekilde yapılmış özel statülü bir oteldir. Bu otelin aydınlatma tasarımında 
tarihi taşlara zarar vermeden montajı yapılmış LED armatürler kullanılmıştır. Selçuklu Konağı 
diye bilinen eserin her detayında tarih gizlidir. 

3000-year-old historical stone building is located in one of the oldest Anatolian cities Mardin 
and is a high-status hotel with its details made as much mystic as possible. In the lightning 
design of the hotel, historical stones have remained intact and they are mounted by LED 
armatures. History lies in every detail of the structure known as Selçuklu Konağı.

Erdoba Mansions / MARDİN



154

www.soonlight.com

Togem Ankara TÜRKİYE

Ankara’ daki çözüm ortağımız olan Kentes 
Yapı ile birlikte tamamladığımız projede; 
binanın mimarisini ön plana çıkarmayı 
hedefleyerek yapılan aydınlatma tasarımı 
sonucu projeye özel üretilen armatürler 
yerlerine montajı yapıldıktan sonra, TOGEM 
Ankaralıların hizmetine sunulmuştur.

In the project that we completed together 
with our partner Kentes Co. in Ankara, we 
aimed to give prominence to architecture of 
the structure. As a result of lightning design, 
after the special armatures’ mounting is 
done, TOGEM is now opened to citizens.

Kültürpark Kütüphanesi 

Konya TÜRKİYE

2010 yılında Konya Belediyesi tarafından 
yaptırılan kent kütüphanesinin tüm 
aydınlatma konsepti  Soon Light & Project 
firması tarafından yapılmıştır.

The whole lightning concept of the city 
library which is built by Konya Municipality 
in 2010, is made by Soon Light & Project 
firm.

Selçuklu Konağı Mardıṅ TÜRKİYE

3000 yıllık tarihi bir yapı olan Selçuklu 
Konağının hem iç hem dış aydınlatmasında 
özel LED’li ürünler geliştirilmiş ve yapıya zarar 
vermeden  monte edilmiştir.

Being a 3000-year-old historical building, 
Seljucks Konak has special LEDs both in its 
interior and exterior parts. They are mounted 
without harming the building.

Derviş Hücreleri Konya TÜRKİYE

Mevlana Camii’nin hemen yanındaki tarihi 
Derviş Hücrelerinin aydınlatılması da Soon 
Light & Project firması tarafından yapılmıştır.

The lightning of Dervish Cells located next to 
Mevlana Mosque is made by Soon Light & 
Project. 
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Sabancı Müzesi Mardin TÜRKİYE

Özel bir müze olan yapının hem iç hem de dış 
bölümlerinde LED’li çözümlerde Soon Light & 
Project firması tercih edilmiştir.

In both indoors ant outdoors of the special  
museum, Soon Light & Project has been  
preferred in terms of LEDs.

Ulu Camii Mardin TÜRKİYE

Yüzyılları aşan bir eser olan Mardin Ulu 
Camii aydınlatması Soon Light & Project 
tarafından çözüme kavuşturulmuştur. 

Centuries-year-old Mardin Ulu Mosque’s 
lightning is designed by Soon Light & Project.

Asur Konağı Mardin TÜRKİYE

Taş ustalarının elinden Osmanlı Konağı 
şeklini almış tarihi otel, taşla birleştirilen özel 
armatürler ile aydınlatılmıştır.

The historical hotel which became the shape 
of Ottoman Konak in the hands of masters, 
is lightened with special armatures mixed 
with stone.

Türkmen Başı Kütüphanesi 

Mary TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan’ın Mary şehrinde inşaa edilen 
Türkmen Başı Kütüphanesi’nin tepesine Alman 
bir firma tarafından kurulan 4.5 ton ağırlığındaki 
teleskopun, uydudan aldığı canlı görüntüyü 4 
adet 108” LED TV ile 6m2 4px LED ekran aracılığı 
ile görüntünün canlı yayınlanmasını Soon Light & 
Project sağlamıştır.

On the highest part of the Turkmen Bası Library, 
built in Mary,Turkmenistan, is a 4.5 ton weight 
telescope put by a German firm. With the efforts 
of Soon Light & Project, it broadcasts live scenes 
from satellite through the instrument of 4 108” 
LED TV ant 6m2 4px LED screen.
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Dünya Göz Hastaneleri / Tüm TÜRKİYE
Esnan Diş Hastanesi / İstanbul TÜRKİYE
Maltepe Mimar Sinan Yurdu / İstanbul TÜRKİYE
Eyüp Gençlik Merkezi / İstanbul TÜRKİYE
Amerikan Hastanesi / İstanbul TÜRKİYE
Medical Park / Ankara TÜRKİYE
Baltalimanı Polis Evi / İstanbul TÜRKİYE
Konya Otogarı / Konya TÜRKİYE
PTT Binası / Konya TÜRKİYE
Adalet Köşkü / Konya TÜRKİYE
Olimpiyat Parkı Gözetim Kulesi / Konya TÜRKİYE
Meram Belediyesi / Konya TÜRKİYE
Karatay Belediyesi / Konyav TÜRKİYE
Selçuklu Belediyesi / Konya TÜRKİYE
Konak Köprüsü / İzmir TÜRKİYE
Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi / Konya TÜRKİYE
Adalet Parkı Yaya Üst Geçidi / Konya TÜRKİYE

HASTANE, KAMU ALANI, KÖPRÜ
HOSPITAL, PUBLIC SPACE, BRIDGE
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Dünya Göz Hastaneleri TÜRKİYE GENELİ

Türkiye’nin önde gelen hastane zincirlerinden Dünya Göz Grubun Ankara şubesinin dış cephe aydınlatması, 
UV korumalı 2000 mt. yakın çizgisel armatürler özel olarak üretilerek anahtar teslim uygulama yapılmıştır. 
Merkezi kontrol noktalarında bulunan çizgisel ürünler her kat için kontrol edilebilmekte ve değişik efektler 
üretilebilmektedir. Grubun Bursa’da yeni açılan şubesi dış cephe dekoratif aydınlatmaları ve iç mekanların 
tamamı LED ile aydınlatılarak enerji giderlerinden %60’a varan tasarruf edilmektir.

Exterior lightning of Dünya Eye Group’s branch office in Ankara, one of the leading hospital chains in Turkey, 
turnkey operations were counducted by producing linear armatures near 2000 mt. with UV protection. 
Linear products placed in the control centers can be operated for every floor and created different effects. 
By its external decorative lightning and internal LED lightning of group’s new branch office opened in Bursa, 
60% possession is achieved.

Dünya Göz Hastanesi / Etiler İSTANBUL

Dünya Göz Hastanesi / Etiler İSTANBUL
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Esnan Diş Hastanesi / Zeytinburnu İSTANBUL

Esnan Diş Hastanesi / Zeytinburnu İSTANBUL Esnan Diş Hastanesi / Zeytinburnu İSTANBUL
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Esnan Diş Hastanesi
İstanbul TÜRKİYE

Esnan Diş Hastanesi 2008 yılında ilk şubesini 
açtığında diş hastanesi konseptine modern 
ve farklı bir mimari estetik katmıştır. Bu güne 
geldiğinde üçüncü şubesini Zeytinburnu’nda 
açan Esnan Diş Hastanelerinin son projesi 
Mimar Emin Tonyalı’nın önderliğinde dizayn 
edilmiştir. Tasarımda kullandığı tarz ve çizgisi 
sayesinde projeyi son derece akıcı ve ferah 
bir yapıya kavuşturmuştur. Gizli ve kesintisiz 
estetik kıvrımlar SOON Light&Project 
aydınlatma konsepti ve ürünleriyle bir bütünlük 
oluşturmuştur. 
SOON Light&Project, tamamı kendi üretimini 
gerçekleştirdiği ürünlerle uyguladığı aydınlatma 
tasarımında Esnan’ın yeni diş hastanesi 
konseptine uygun en yeni ve en ileri aydınlatma 
teknolojilerini kullanmıştır.

Esnan Dental Hospital has integrated a modern 
and different architectural aesthetics to dental 
hospital concept when it opened its first 
branch in 2008. Today the last project of Esnan 
Dental Hospitals that opened third branch in 
Zeytinburnu is designed under the leadership of 
Architect Emin Tonyalı. Secret and continuous 
aesthetic curves formed a unity with SOON 
Light&Project lightening concept and products. 
In the lightening design that applied with 
products all of which produced by them, SOON 
Light&Project used the latest and cutting-edge 
lightening technologies that are suitable to 
Esnan’s new dental hospital concept.

Esnan Diş Hastanesi / Zeytinburnu İSTANBUL

Esnan Diş Hastanesi / İstanbul TÜRKİYE
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Maltepe Mimar Sinan Yurdu 

İstanbul TÜRKİYE

Türkiye’nin en büyük öğrenci yurtlarından 
biri olan ve İstanbul’da bulunan Mimar Sinan 
Erkek Öğrenci Yurdu’nda SOON Light & Project 
aydınlatma ürünleri ve çözümleri kullanıldı. Tüm 
elektriksel donanım ARENES elektrik tarafından 
üstlenilmiş olan yurt projesinde Soonlight & 
Project’e ait toplamda 25.000 adet üzerinde 
aydınlatma ürünü kullanıldı. 150 futbol sahası 
büyüklüğündeki öğrenci yurdu Özyazıcı İnşaat 
tarafından tamamlanarak 2016-2017 öğretim 
yılında öğrencilerin kullanımına açılmıştır.

Mimar Sinan Male Student Dormitory Project 
was completed SOON Light & Project lighting 
products and solutions were used in Mimar 
Sinan Male Student Dormitory which is located 
in Istanbul and one of the largest student 
dormitories in Turkey. The entire electrical 
installation was undertaken by ARENES 
ELEKTRIK and over a total of 25.000 lighting 
products belonging to Soonlight & Project was 
used in this dormitory project. The student 
dormitory as large as 150 soccer fields was 
completed by Özyazıcı İnşaat and opened to the 
use of students in 2016-2017 school year.

Maltepe Mimar Sinan Yurdu / İSTANBUL

Maltepe Mimar Sinan Yurdu / İSTANBUL
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Eyüp Gençlik Merkezi İstanbul TÜRKİYE

10.000 metrekareye yakın kapalı alanda fitness 
salonları, spor salonu, sinema ve tiyatro salonu, bilardo 
salonu, oyun salonu, derslikler, atölye ve kreş, çok 
amaçlı salon, toplantı salonları ve kafeterya, kütüphane 
ve ofisler yer almaktadır.
Ayrıca projede 6 adet merdiven ile 2 adet asansör 
bulunmaktadır. Özyazıcı inşaat firması tarafından 
yapılan yapı tüm aydınlatmalarında SOON Light & 
Project firmasını tercih etmiştir. 

There are fitness centers, gym, cinema and theater 
hall, billiard hall, game room, classrooms, workshop 
and day care center, multipurpose hall, meeting 
rooms and cafeteria, library and offices in closed area 
which is approximately 10.000 meter square. There 
are also 6 ladders and 2 elevators in the project. The 
building constructed by Özyazici Construction Company 
preferred the SOON Light & Project company in all its 
illuminations.

Eyüp Gençlik Merkezi / İSTANBUL Eyüp Gençlik Merkezi / İSTANBUL

Eyüp Gençlik Merkezi / İSTANBUL
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Adelet Parkı Yaya Üst Geçidi Konya TÜRKİYE

Konya’daki Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan köprü 1000 adet RGB star ürünler ile aydınlatılmıştır. Parkın silüeti geceleri vatandaşlarımıza harika bir görüntü sunmaktadır.

The bridge which is in the Olimpiyat Park of Konya is lightened by  1000 piece of RGB star products. Park’s silhouette at nights offers a wonderful view to the citizens.

Konak Köprüsü İzmıṙ TÜRKİYE

Soon Light & Project in ilk projelerinden biri olan İzmir Konak Köprü aydınlatması, 
montaj yerine özel üretilen star efekt ürünleri ile aydınlatılmış olup, bu tarz köprü 
aydınlatmalarının Türkiye’deki ilk örneklerinden olmuştur.

Izmir Konak Bridge’s lightning which is one of the first projects of Soon Light & 
Project, is not only lightened by star efect products, but also it has been one of the 
first examples of these kind of bridge lightning in Turkey. 

Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi Konya TÜRKİYE

Konya’da bulunan “Mobilyacılar Üst Geçidi” mimarisine uygun DMX 512 
protokollü sistemi ile modern bir görsel oluşturmuştur. Projede wallwasherlar ve star 
efektleri kullanılarak Konya halkının beğenisine sunulmuştur.

Mobilyacılar Footbridge in Konya has constituted a modern view with its convenient 
architechture DMX 512 protocoled system. In this Project, by using Wallwasher and 
Star effects, it has been offered to Konya’s people’s taste.

Konak Köprüsü / İZMİR Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi / KONYA

Adalet Parkı Yaya Üst Geçidi / KONYA
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Adelet Köşkü Konya TÜRKİYE

Konya bayimiz Doğuş LED tarafından 
uygulaması ve projesi yapılan “Olimpiyat 
Parkı” içerisinde bulunan restoranların dış 
cephe aydınlatması Soon Light & Project 
ürünleri ile sağlanmıştır. Projede ağırlıklı 
olarak Wallwasherlar ve Par56 ürünler RGB 
olarak kullanılmıştır.

Restaurant’s external lightning in Olimpiyat 
Park, whose implementation and Project were 
managed by our Konya branch office Doğuş 
LED, has been accomplished by Soon Light & 
Project products. In the Project, Wallwasher 
and Par56 products used as a RGB.

PTT Binası Konya TÜRKİYE

Konya PTT binasının aydınlatma çözümü Soon 
Light & Project ürünleri ile gerçekleşmiştir. 
Kullanılan ürünlerin montajı bayi ağımızın 
Konya şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

The lighting solution of Konya post office 
building was performed by Soon Light&Project. 
The products were mounted by Konya branch 
of our distributors chain.

Olimpiyat Parkı Konya TÜRKİYE

Konya “Olimpiyat Parkı” içerisinde bulunan 
kafe ve çay bahçeleri RGB wallwasherlar ile 
sağlanmıştır.

The lighting of cafés and tea gardens in Konya 
“Olympiad Park” was provided by RGB 
wallwashers.

Konya Otogarı Konya TÜRKİYE

Konya Otogarı ile toplu taşıma arasında 
vatandaşlarımızın yürüyeceği bu ferah yol 
Soon Light & Project ürünleri ile aydınlatılıp, 
projede kullanılan RGB ürünler ile de her 
gün farklı bir görsellik sunmaktadır. 

The spacious road between Konya Bus 
Station and public transport, on which 
the citizens will walk, was lightened by 
Soonlight products. A different visuality is 
presented everyday with RGB products used 
in the project.
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Meram Belediyesi Konya TÜRKİYE

Konya Meram Belediye binası dış cephe 
aydınlatma çözümü için yüksek güçlü 
wallwasherlar ve LED projektörler kullanılarak, 
Soon Light & Project tarafından sunulan 
tasarım birebir uygulanmıştır.

The design submitted by Soon Light&Project 
has been identically implemented by using 
LED projectors and high powered wallwashers 
for the lighting solution of Konya Meram 
Municipality Building.

Karatay Belediyesi Konya TÜRKİYE

Konya Karatay Belediye binası dış cephe 
aydınlatması tasarım, proje, üretim ve 
uygulaması Konya bayimiz ile hayata geçirilmiş 
ve şehrin modern yapını geceleri de ortaya 
çıkaran bir projeye imza atılmıştır.

The design, project, production and 
implementation of lighting of Karatay 
Municipality Building were practiced with 
our Konya branch. A project that reveals the 
modern structure of the city at nights was 
carried out.

Baltalimanı Polis Evi İstanbul TÜRKİYE

İstanbul boğazının eşsiz güzelliklerini en güzel 
yerden görme olanağı sağlayan Baltalimanı 
Polis Moral Eğitim Merkezinin dış cephe ve iç 
aydınlatması, boğazdan geçen herkesi cezbetmesi 
için mimar ve mühendislerden oluşan bir ekiple 
projelendirilerek özel tasarlanmış aydınlatma 
ürünleri ile Soon Light & Project tarafından 
yapılmıştır.

Exterior and interior lighting work of Baltalimanı 
Police Mansion, which provides the opportunity 
to see the unique beauties of Bosphorus from the 
finest place, were done by Soon Light&Project 
with special lighting products designed by a team 
consisting of architects and engineers in order to 
attract everyone passing through the Bosphorus.

Özel Yat Projeleri
Türkiye’nin önde gelen iş adamlarının yatlarına 
özel tasarım ürünler ile, yatların mimarilerine 
uygun çözümler, Soon Light & Project 
tasarımcılarının titiz çalışmaları ile sağlanmıştır.

Appropriate solutions for yacht architecture was 
provided with the help of special design products 
for Turkey’s prominent businessmen’s yachts 
and by precise work of Soon Light&Project’s 
designers.
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BROŞÜR UZAY DÜNYA GELECEK

TURKEY ISTANBUL HEAD OFFICE

Sarıgüzel Caddesi No: 4 Dükkan: 2
Fatih/İstanbul TURKEY
Tel: +90 212 693 3300 
       +90 212 693 3301 
Fax: +90 212 693 3302
E-mail: info@soonlight.com
sales@soonlight.com

USA HEAD OFFICE AND R&D CENTER  

Soonlight Inc.
45-15 Barnett Avenue
Sunnyside/NY 11104 USA
Tel: +1 646 300 1752
E-mail: order@soonlight.com
gokay.mediceler@soonlight.com 

MIDDLE EAST & AFRICA OFFICE 

P.O. Box 290, Postal Code 156,
Al –Khuwair Muscat / Sultanate of Oman
Tel: +968 245 67 358
Mob: +968 911 796 18 (Oman)
E-mail: m.firinci@soonlight.com

www.soonlight.com





CANENSOL Mühendislik Ticaret A.Ş.
Sarıgüzel Caddesi No: 4 Dükkan:2
Fatih/İstanbul
Tel:   +90 212 693 3300 (pbx)
         +90 212 693 3301 (pbx)
Fax:  +90 212 693 3302
www.canensol.com

TASARIM VE BASKI

SİNAPS İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Baskı Tarihi: Nisan 2018

www.soonlight.com
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