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Mustafa TOKHAN:

“2018 Yılındaki Hedefimiz %50 Büyümek”
“Our Target for 2018 is 50% Growth”

gma
elektrik

Rabia VATAN: Röportajımıza başlarken Sigma Elektrik’in hikayesini okurlarımızla paylaşabilir misiniz?
Mustafa TOKHAN: Türkiye elektromekanik sektörünün önde gelen firmalarından Sigma Elektrik faaliyetlerine 1993 yılında otomatik sigorta üretimiyle başladı. 2006 yılında ürün gamını genişletmek
amacıyla yatırımlarını arttırma kararını alan Sigma Elektrik 2008 yılında Türkiye’nin önde gelen şirketler grubu Ünlü şirketler grubuna dahil olarak sahip olduğu Ar-Ge ve teknoloji gücü, sektöründeki değişimleri sürekli takip eden çağdaş üretim anlayışı, pazardaki yeni taleplerin farkında olan üst
yönetimiyle kısa sürede elektromekanik sektörünün seçkin markalarından biri haline geldi. Bugün
İstanbul Sancaktepe’de bulunan üretim tesislerimizde 170 çalışanımız ile Türkiye ekonomisine katkıda
bulunmaya devam ediyoruz.
Üretimini yaptığınız ürünlerle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Sigma Elektrik alçak gerilim koruma, ölçü ve kumanda ekipmanları üretmektedir. Üretilen tüm ürünler
gerek ulusal gerekse IEC ve EN gibi uluslararası standartlara uygun olarak ISO güvencesi altında üretilmektedir. Ürün portföyü içinde; AG devre kesicileri, otomatik sigortalar, kaçak akım koruma şalterleri,
AG kontaktörleri, motor koruma şalterleri, AG akım transformatörleri, kompanzasyon ekipmanları vb.
ürünler başta olmak üzere 2000’in üzerinde farklı kodda ürün bulunmaktadır.

Rabia VATAN: As we start our interview, will you be so kind to tell us the story of Sigma Electricity?
Mustafa TOKHAN: As one of the leading firms operating in Turkish electromechanics industry, Sigma
Electricity was founded in 1993 focusing on automatic fuse production. In 2006, Sigma Electricity decided
on increasing the volume of investment in order to expand its product range and the company was taken
over by Ünlü Holding, a leading holding operating in Turkey, which in return ensured the R&D and tech
power it has today, the sense of modern production in line with the latest changes in the sector, and an
executive team which is aware of the new demands in the market as one of the select firms of the electromechanics industry. Today, the company employs 170 people in its manufacturing plant located in Sancaktepe, Istanbul and contributes to the national economy.
Please tell us about your products?
Sigma Electricity manufactures low-voltage protection, measurement and control equipment. All of our
products are manufactured in accordance with national and international standards such as IEC and EN
under the quality assurance of ISO. Our product range consists of more than 2,000 products with separate
codes including AG circuit breakers; automatic fuses; residual current relay switches; AG current transformers, compensation equipment, etc.
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Ürünleriniz ağırlıklı olarak hangi sektörlerde kullanılıyor?
Sigma Elektrik temel olarak endüstri ve konut sektörlerine yönelik
çözümler sunmaktadır. Ürünlerimiz alçak gerilim olarak nitelendirilen 1000 V un altında koruma, ölçme ve kumanda sistemlerinde kullanılmaktadır. Konutlara yönelik ürünlerimizin yanı sıra endüstriyel
ve ticari tesislere yönelik çözümlerimiz mevcuttur.
İç pazarın yanı sıra yurtdışında hangi pazarlara odaklanıyorsunuz?
Sigma Elektrik ürünleri bugün 4 farklı kıtada 55 den fazla ülkeye
ihracat edilmekte olup dünya pazarlarında marka değerini yükselten bir Türk firması olarak adı her geçen gün yurtdışı pazar payını
arttırmaktır. İngiltere, İspanya, Mısır, İran, Sudan, Libya, Polonya,
Irak, Uganda, Fas, Ukrayna, Filipinler, Peru ihracat yapılan ülkeler
arasındadır.

Yurt içinde ise hemen hemen tüm şehirlerde Sigma markalı ürünlerimiz geniş bayi ağımız vasıtasıyla son kullanıcılar ile buluşmaktadır.
2018 yılında yurtiçi bayi ağımızı da ciddi oranda arttırarak Sigma
ürünlerini daha fazla noktaya taşımak istiyoruz.
Ünlü Grup ile yapılanmanız ve büyümeniz hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Ünlü Grup; Türkiye’nin önde gelen şirketler grubundan biri olup
tekstil, inşaat, dış ticaret ve elektrik sektörlerinde 1000 in üzerinde
çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Her üç sektörde de yaptığı yatırımlarla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan Ünlü Şirketler Grubu Sigma Elektrik ile birlikte 2008 yılından bu yana elektrik
sektöründe yaptığı yatırımlar ile sektöre yön veren gruplardan biri
haline gelmiştir. Sigma Elektrik kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri
doğrultusunda istikrarlı büyümesini devam ettirerek 5 yıl içinde
alanında Türkiye’nin en iyi markası olmayı ve yine aynı hedefler doğrultusunda 2018 yılında bir önceki yıla göre %50 büyümeyi hedefle-
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What is the target industry for your products?
Sigma Electricity offers solutions designed for industrial and residential projects. Our products are commonly used in protection, measurement and control systems operating under 1,000V which is often
referred to as Low-Voltage. In addition to a wide range of products
designed for housing projects, we are offering solutions for industrial
and commercial facilities
Which foreign markets attract you in addition to the local market?
Sigma Electricity products are available in more than 55 countries
on 4 continents and it increases its market share every other day as
a global brand with growing brand recognition. Among the countries
we export are the UK, Spain, Egypt, Iran, Sudan, Libya, Poland, Iraq,
Uganda, Morocco, Ukraine, Philippines, Peru and others.
And we are making our products available locally in every city of Turkey thanks to our strong distribution network. Planning to further improve our distribution network in 2018, we are aiming for even better
product availability.
Please tell us about your inclusion into Ünlü Group and your
growth?
Ünlü Group is one of the Turkey’s leading holdings and it operates in
sectors such as textiles, international trade and electricity with more
than 1,000 employees. Having been contributing to the national economy with its investments into these three sectors, Ünlü Holding has become the pioneer in the Electricity sector with the investment it made
into the sector with Sigma Electricity since 2008. Sigma Electricity set
a target of 50% growth in 2018 when compared to the previous year
and it aims to become the best brand of Turkey in its sector in the next
5 years with ongoing growth. Our plan is to continue our operations
in our new manufacturing plant in the next 2 years with an increase
in our production capacity by 400%. Our aim is to become one of the
leading AG switch firms in the world and not just in Turkey by 2023
with 1,000 employees.
What are the investments plans you have for 2018?
Sigma Electricity plans to introduce at least 3-4 new products annually
in line with demands of the local and international markets. In 2018,
we have added 6 new products into our portfolio so far. Automatic
fuses with residual current protection, LV circuit-breakers with residual
current protection and thermal protection, panel type signal lamps,
new series of LV circuit-breakers, remotely controlled automatic fuses,
economic series of automatic fuses will be in our price list for 2018.
Nevertheless, we are planning to add custom solutions for compensation systems to our portfolio in Q2 of 2018.
What do you think about the recent industrial developments?
The performance and development of our sector are proportionally

mektedir. Firmamız 2 yıl içinde yeni üretim tesislerinde faaliyetlerine
devam etmeyi ve üretim kapasitesini %400 arttırmayı planlamaktadır. Amacımız 2023 yılında 1000 çalışanı ile sadece Türkiye’nin değil
Dünya’nın önde gelen AG şalt firmalarından biri olmaktır.
2018 yılında yapmayı planladığınız yatırımlar var mıdır?
Sigma Elektrik olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan gelen talepler
doğrultusunda her yıl asgari 3-4 yeni ürünü pazara sunmayı hedefliyoruz. 2018 yılında da 6 farklı ürünü portföyümüze ekledik.
Kaçak akım korumalı otomatik sigortalar, termik ayarlı kaçak akım
algılamalı AG devre kesicileri, pano tipi sinyal lambaları, yeni seri AG
devre kesicileri, uzaktan kumanda edilebilen otomatik sigortalar,
ekonomik seri otomatik sigortalar 2018 fiyat listemizde olacak yeni
ürünlerimiz. Bunun yanı sıra özellikle kompanzasyon sistemlerine
yönelik özel çözümleri içeren yeni ürünleri de 2018 yılının 2. yarısında ürün portföyümüze eklemeyi planlıyoruz.
Sektörün gelişimi ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Performansı ve gelişimi direkt olarak enerji ve inşaat alanındaki yatırımlarla orantılı seyir gösteren sektörümüz her geçen gün artan
enerji ihtiyacı nedeniyle sürekli büyüme ve gelişme içerisindedir.
Ancak bu büyüme beraberinde yoğun bir rekabeti de beraberinde
getiriyor. Tüketicilerin alternatifleri çok fazla ve sizin bu alternatifler
içinde bazı özellikleriniz ile tercih edilebilir olmanız gerekiyor. Ürün
çeşitliliğinin yanı sıra kalite, kısa teslim süreleri ve fiyat uygunluğu
birbirine bağımlı faktörler olarak rekabetin temel öğelerini oluşturuyorlar.
Öte yandan Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı ile orantılı yapılması elzem olan enerji ile ilgili yatırımlar ve her geçen gün artan konut
yatırımları sektörümüze canlılık veren temel faktörler olarak göze
çarpıyor. Bu nedenle sektörümüz her geçen gün büyümeye devam
ediyor. Önümüzdeki yıllarda da sektörün daha da büyüyeceğine inanıyoruz.
Son olarak dergimize yönelik düşünceleriniz, önerileriniz ve
paylaşmak istediklerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir elektrik-elektronik mühendisi olarak; Sektörüm Dergisi’ni hem
basılı hem de e-dergi olarak büyük bir ilgi ile takip etmekteyim.
Başta sektöre yönelik haber, röportaj ve ürün tanıtımlarından oluşan
zengin içerik dikkat çekici tasarımla birleşerek kaliteli bir sektörel
dergi haline gelmiş.
Sektörüm Dergisi’ni bizlerle buluşturan başta Genel Yayın Yönetmeni
Sayın Nurşah Sunay olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor,
aynı çizgiyi muhafaza etmenizi temenni ediyorum.
Son olarak hem bizlere kendimizi daha iyi ifade edebilme adına bu
fırsatı verdiğiniz hem de elektrik-elektronik sektörüne verdiğiniz
destek ve katkılarınız için şahsım ve şirketim adına teşekkür ediyorum.

increasing with the investments made into energy and construction
fields and it grows gradually due to ever-increasing energy need. However, such growth brings with it an intensive competition. Consumers
are offered several alternatives and one needs to outshine these alternatives to survive. In addition to a rich portfolio, quality, short order
delivery times and reasonable prices are among factors defining our
place in the competition.
Moreover, factors such as investments made into energy and the investments made into housing in Turkey as required by the increasing
energy need of the nation keeps our sector active. Thus, our sector is
bound to grow every other day. We believe the sector will further grow
in the years to come.

Finally, would you like to share your opinions and recommendations regarding our magazine with us?
As an electrical and electronics engineer, I am an enthusiastic follower
of Sektörüm Magazine both in the printed and e-magazine format.
Combining a rich content of sectorial news, interviews and product
publicity with a remarkable design, it has become a quality sectorial
magazine.
I would like to congratulate Nurşah Sunay, Executive Editor, who introduced Sektörüm Magazine to us and I hope it will not compromise on
its style in time.
Finally, I would like to thank you for the opportunity to express ourselves as the actors of the sector and also for your support and contribution to the Electricity and Electronics industry.
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