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Söyleşiyi okuyanlar açısından bilinmesi adına 
kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1984 Almanya doğumluyum fakat 7 yaşında 
Ülkeme dönüş yaptım.  İlk okul ve Liseyi 
memleketim Aksaray’da okudum. 2008 yılında 
Ankara Gazi Üniversitesi Yabancı dil(Almanca-
İngilizce) bölümünden mezun oldum. 2008 
yılından itibaren Sigma elektrikte Dış ticaret 
Müdürü olarak Görev yapmaktayım.

•Sigma Elektrik olarak ana faaliyet alanınız 
nedir?  Ürün gruplarınızda ön plana çıkan unsur 
ne olmuştur? 
Sigma elektrik olarak Alçak Gerilim koruma, 
ölçü ve kumanda ekipmanlarının  üretimini 
ve yurtiçi-yurtdışı satış ve pazarlamasını  
gerçekleştirmekteyiz. 
Türkiye’nin alanında en kapsamlı yerli üretime 
sahip firmalarından birisiyiz.Bu da bizi özellikle 

HEDEFİMİZ SİGMA ÜRÜNLERİNİ TÜM 
KITALARDA BİLİNİR YAPMAKTIR

OUR TARGET IS TO MAKE FAMILIAR SIGMA 
PRODUCTS IN ALL CONTINENTS

• Can you briefly talk about yourself for those 
who read the conversation?
I was born in Germany in 1984 but returned my 
country while I was 7. I studied primary school 
and high school in my hometown of Aksaray. I 
graduated from Ankara Gazi University in 2008 
foreign language (German-English) department. 
Since 2008 I have been working in Sigma 
Elektrik as Foreign Trade Manager.

• What is your main activity area as Sigma 
Elektrik? What was the element stand out in 
your product groups?
As Sigma, we manufacture low voltage 
protection, measuring and control equipment 
and realize sales and marketing in domestic and 
international market.
We are one of the most comprehensive 
indigenous producers in Turkey. It also puts us 
in front of our competitors especially in terms 
of deadline. We also believe that we have the 
product segment with the highest price / quality 
performance.

• What kind of production structure do you have? 
Can you assess in respect to infrastructure, 
technology and technical personnel?
Sigma Electric has its own R & D and molding 
room. Thus It has created unique designs and 
has provided an integrity between various 
product groups. Thanks to its modern CNC 
controlled machines, it has the advantage of 
being able to make precise and fast molds. Our 
company can produce according to customer 
demands by this way. Thanks to our strong 
R & D unit, we are able to offer quality and 
economical products. From design to marketing, 
managing all business processes from the same 
center gives both flexibility and speed. Our 

We made an interview with Mr. Hüseyin Konar The Foreign Trade Manager of Sigma Elektrik company and gave place to his 
comments in our  conversation "We are one of the most comprehensive domestic producers in the field of Turkey. This puts 
us in front of our competitors especially in terms of deadlines. We also believe that we have the product segment with the 
highest price and quality performance. "

“Türkiye’nin alanında en kapsamlı yerli üretime sahip firmalarından biriyiz. Bu da bizi 

özellikle termin konusunda rakiplerimizin önüne geçiriyor. Ayrıca fiyat ve kalite perfro-

mansı en yüksek ürün segmentine sahip olduğumuza inanıyoruz.” şeklinde açıklama-

larda bulunan Sigma Elektrik firması Dış Ticaret Müdürü Sn. Hüseyin Konar ile yaptığı-

mız söyleşide sektör ve firma hakkındaki görüşlerine yer verdik.

Sigma Elektrik firması Dış Ticaret Müdürü Sn. Hüseyin Konar 
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technical units have been working in the sector 
for many years and having experienced staff 
makes us stronger each passing day.

• Would you give information about your 
domestic and foreign market share?
While Sigma is a company that sells domestically 
over the last 4-5 years, it has become an 
ambitious position in foreign markets thanks to 
investments made in recent years. Particularly 
thanks to sectorial fairs abroad, foreign market 
share has reached 30% of total sales today. The 
target is to increase this rate to 50% within 3 
years. In the same way, with its efficient and 
strong dealer network that it has built in Turkey, 
Company carry up its domestic market share 
with an increasing momentum every year.

• How many countries do you operate and  
what kind of activities do you perform as Sigma 
Electric?
As of November, 2016, Sigma Elektrik has been 
exporting to 56 countries directly or export 
registered. Today we export all of the continents 
except North America and Australia. Our goal 
is to deliver Sigma products to the whole 
continents within 2 years. Considering the 
market, the Middle East, Africa and Europe are 
the markets we sell the most. Countries such as 
England, Spain, Poland, Russia, Ukraine, Egypt, 
Sudan, Iran, Iraq are our main regions.  

• What kind of route map do you have in your 
overseas sales, do you have after sales service?
In our overseas sales, we have a policy of selling 
with the only dealership agreements. However, 
according to market size, there are countries 
where we give more than one dealership. 
We also perform OEM production for some 
markets. There are also markets in which we 
sell semi-finished products by making a know-
how agreement. We provide all kinds of after 
sales technical and marketing support to our 
customers in accordance with agreements made 
with the countries we deal with. These supports 
are generally in the form of product promotion 
seminars and participation in sectorial fairs with 
common participation.            

 • What advantages and disadvantages do you 
have when compared to European producers as 
domestic producers, what are the challenges?
We have a number of disadvantages that 
challenge us in the market as we have 
advantages as a local producer. Especially in 
the domestic markets, we face problems to get 
accepted for the public institutions. Although 
some regulations are being implemented by 
our government to support domestic producers, 
decision makers in some public institutions 
are using their preferences for foreign brands, 
even though they are not technically qualified 

in practice. Of course, the habits that have 
been going on for years and the awareness 
of international brands play an important role. 
In addition, competition in the market for poor 
quality products originating from the Far East 
cause us to challenge for competition. Despite 
all problems and negativities, the fact of Sigma 
Electric which get more familiar in the market 
for each passing day thank to the advantages 
we have cannot be denied.   
               
• Do producers in Turkey have a voice in the 
sector globally in terms of your product group? 
What should you do in terms of competing with 
Europe and what are you planning to do as 
Sigma?
 There are 2 domestic companies in Turkey with 
our company in our sector. Both firms have 
their own strength and technical infrastructure, 
which makes them famous and  successful 
in foreign markets. However, it is difficult to 

termin konusunda rakiplerimizin önüne 
geçiriyor. Ayrıca   fiyat ve kalite perfromansı 
en yüksek ürün segmentine sahip olduğumuza 
inanıyoruz. 

•Nasıl bir üretim yapısına sahipsiniz? 
Altyapı, teknoloji ve teknik personel açıdan 
değerlendirebilir misiniz? 
Sigma Elektrik kendi Ar-Ge ve kalıphanesine 
sahip olup  bu sayede kendine özgü tasarımlar 
oluşturmuş ve çeşitli ürün grupları arasında 
bir bütünlük yakalayabilmiştir.Sahip olduğu 
modern CNC kontrollü makineler sayesinde hem 
hassas hem de hızlı kalıp yapabilme avantajına 
sahip olan firmamız bu sayede müşteri 
taleplerine göre üretim yapabilmektedir.Güçlü 
Ar-Ge birimimiz sayesinde pazara kaliteli ve 
ekonomik ürünler sunabilmekteyiz.Tasarımdan 
Pazarlamaya tüm iş süreçlerinin aynı 
merkezden yönetilmesi aynı şekilde bize hem 
esneklik hem de hız kazandırmaktadır. Teknik 
birimlerimizde sektöründe uzun yıllar çalışmış 
tecrübeli kalifiye personele sahip olmamız bizi 
her geçen gün daha da güçlü kılmaktadır. 

•Yurtiçi ve yurtdışı Pazar payınız ile ilgili bilgi 
verir misiniz? 
Sigma elektrik  son 4-5 yıla kadar ağırlıklı 
yurtiçine satış yapan bir firma iken son yıllarda 
yaptığı yatırımlar sayesinde yurtdışı pazarlarda 
da iddialı bir konuma gelmiştir. Özellikle sektörel 
yurtdışı fuarlar sayesinde yurtdışı Pazar payı 
bugün  toplam satışlar içinde % 30 a ulaşmıştır. 
Hedef 3 yıl içinde bu oranı % 50 ye çıkartmaktır. 
Aynı şekilde yurtiçinde de oluşturduğu etkin ve 
güçlü bayi ağı ile yurtiçi Pazar payını her geçen 
yıl artan bir ivme ile yukarılara taşımaktadır.

•Sigma Elektrik olarak kaç ülkede ne tür faaliyet 
gösteriyorsunuz? 
Sigma Elektrik 2016 yılı kasım ayı itibarıyle 56 
ülkeye direkt veya ihraç kayıtlı olarak ihracat 
gerçekleştirmektedir. 
Bugün Kuzey Amerika ve Avustralya hariç tüm 
kıtalara ihracat gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz 
2 yıl içinde Sigma ürünlerini tüm kıtalara 
ulaştırmaktır. Pazar olarak bakıldığında Orta 
doğu,Afrika ve Avrupa en çok satış yaptığımız 



INTERVIEW | Söyleşi

ELECTRICITY TURKEY DERGİSİ 62

INTERVIEW | Söyleşi

ELECTRICITY TURKEY DERGİSİ 63

compete with the multinational giant brands 
currently available in the sector. But, considering 
the size of the market, we believe that there 
is a high chance of competition among other 
companies in the middle segment. We believe 
that companies focus on R & D and automation 
will further increase their competitiveness in 
the near future. For this purpose, in order to 
further strengthen our R & D department, we 
increase the share we allocate from the budget 
every year. We also increase our production 
capacity either with decreasing our costs or 
giving importance to automation projects in 
production.
• What are your priorities for the year 2017, 
considering the negative atmosphere in 
neighboring countries?
As Sigma Elektrik, we have decided to increase 
our sales and marketing activities in order to 
increase our market share especially in South 
America, Europe and Turkic Republics in 2017 
against the troubles experienced in neighboring 
countries. In this regard, we want to balance 
the losses that we have not anticipated in our 
foreign market share with these markets. We 
believe that we will increase our market share 
thanks to the quality and certification works we 
have done for 2017.

• Will you have a future project or investment to 
expand your product range?
Considering the needs of various markets, we 
will continue to add new products every year 
to our product range. In this direction, our other 
units, especially R & D department continue to 
study without interruption.

pazarlardır. İngiltere, İspanya, Polonya, Rus
ya,Ukrayna,Mısır,Sudan,İran,ırak  Pazar payı 
olarak önde gelen ülkelerdir. 

•Yurtdışı satışlarınızda nasıl bir yol haritası 
belirliyorsunuz, satış sonrası hizmetiniz var 
mı?
Yurtdışı satışlarımızda tek yetkili bayilik 
anlaşmaları ile satış yapma politikasını 
belirlemekle birlikte Pazar büyüklüğüne 
göre birden fazla bayilik verdiğimiz ülkelerde 
bulunmaktadır.Ayrıca bazı pazarlar için OEM 
üretim de gerçekleştirmekteyiz. Yine know-
how anlaşması yaparak yarı-mamul satışı 
yaptığımız pazarlarda bulunmaktadır. Bayilik 
anlaşması yaptığımız ülkelerde yapılan 
anlaşmalar gereği müşterilerimize her türlü 
satış sonrası teknik ve pazarlama desteği 
sağlamaktayız. Bu destekler  genelde  ortak 
düzenlenen  ürün tanıtım seminerleri, ortak 
katılım sağlanan ülkenin önde gelen sektörel 
fuarlarına iştirak şeklinde olmaktadır.            
                    
•Yerli üretici olarak Avrupa’lı üreticiler 
ile kıyaslandığında ne gibi avantaj ve 
dezavantajlarınız var, karşılaşılan zorluklar 
nelerdir? 
Yerli bir üretici olarak avantajlarımız olmasına 
karşılık bizi pazarda zorlayan birçok da 
dezavantaja sahibiz. Özellikle yurtiçi 
pazarlarda kamu kuruluşları nezdinde kabul 
görmede çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. 
Her ne kadar devletimiz tarafından yerli 
üreticiyi destekleyen bazı düzenlemeler 
yapılsa da uygulamada her türlü teknik 
yeterliliğe haiz olmamıza rağmen bazı kamu 
kuruluşlarında karar mercii kişiler tercihlerini 
yabancı markalardan yana kullanmaktadırlar. 
Tabi bunda yıllardır süregelen alışkanlıklar 
ve uluslararası markaların bilinirliği  önemli 
rol oynamaktadır. Aynı şekilde özel sektörde 
Uzakdoğu menşeeli kalitesiz ürünlerin 
pazarda yer alması bizi rekabet açısından 
zorlayabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen sahip olduğumuz avantajlar 
sayesinde pazarda her geçen gün adını daha 
fazla duyuran bir Sigma elektrik gerçeği 
yadsınamaz.

•Türkiye’deki üreticiler ürün grubunuz 
açısından dünyada, sektörde söz sahibi 
olmuşlar mıdır? Avrupa ile rekabet etme 
açısından neler yapılmalıdır ve Sigma olarak 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 
Sektörümüzde  Bizimle birlikte Türkiye de 
2 yerli firma bulunmaktadır.Her iki firmada 
sahip olduğu üretim gücü ve teknik altyapısı 
sayesinde yurtdışı pazarlarda başarı ile 
adından söz ettirmektedir ancak sektörümüzde 
bulunan çok uluslu dev markalarla tabi ki 
rekabet edebilmek zor.Ancak Pazar büyüklüğü 
dikkate alındığında orta segmentte yer alan 
diğer firmalar arasında firmalarımızın rekabet 
şansının yüksek olduğuna inanıyoruz.Ar-
Ge ve otomasyona ağırlık veren firmaların 
yakın gelecekte rekabet güçlerini daha da 
arttıracağına inanıyoruz.Biz de bu amaçla 
Ar-ge departmanımızı daha da güçlendirmek 
için her sene bütçeden ayırdığımız payı daha 
da yukarılara çekmekteyiz. Yine üretimde 
otomasyon projelerine ağırlık vererek hem 
maliyetlerimizi aşağı çekmekte hem de üretim 
kapasitemizi arttırmaktayız.

•Komşu ülkelerde yaşanan olumsuz atmosferi 
de göz önünde tutarak 2017 yılı ile ilgili ön 
görüleriniz nelerdir?
Sigma Elektrik olarak komşu ülkelerde 
yaşanılan sıkıntılar karşısında 2017 de 
özelikle Güney Amerika , Avrupa ve Türki 
Cumhuriyetlerdeki Pazar payımızı arttırmak 
için satış ve pazarlama faaliyetlerimizi 
arttırma kararı aldık.Bu sayede hedef yurtdışı 
Pazar payımızda öngöremediğimiz kayıpları bu 
pazarlarla dengelemek istiyoruz.2017 yılı için 
yaptığımız kalite ve sertifkasyon çalışmaları 
sayesinde Pazar payımızı arttıracağımıza 
inanıyoruz.

•Ürün yelpazenizi genişletmek adına gelecekte 
bir proje veya bir yatırımınız olacak mı?
Çeşitli pazarlardaki ihtiyaçlar dikkate 
alındığında ürün gamımıza her sene yeni 
ürünler katmaya devam edeceğiz. Bu 
doğrultuda Ar-Ge başta olmak üzere diğer 
birimlerimiz çalışmalarını aralıksız olarak 
devam ettirmektedir.


