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Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından Ünlü Grubu'na bağlı Sigma Elektrikte üst 
düzey bir atama gerçekleşti. Grubun yeniden yapılanması kapsamında Sigma 
markasının büyümesine liderlik yapacak, Satış ve Pazarlama direktörlüğüne 

sektörün yakından tanıdığı Hakan Tan getirildi. 

2017 yılının ikinci döneminde büyüme hedefimizi %50 olarak, 2018 yılı büyüme 
hedefimizi ise %100 olarak öngörmekteyiz. Hem ürün gamımızda hem de tüm 
Türkiye genelinde bayi ağımızı geliştirmek için ilgili süreçleri devreye aldık.” 
Şeklinde açıklamalarda bulunan Sigma Elektrik Pazarlama ve Satış Direktörü 

Hakan Tan ile Sigma’nın Bugünü ve Geleceğini konuştuk.

Do you talk briefly about yourself and your 
new position in Sigma Electric ?
I joined the Sigma Electric family in June. 
I work as Chief Marketing Officer (CMO) 
and Chief Sales Officer (CSO). In other 
words, I undertake the duties of Marketing 
and Sales Director. Sigma Electricity 
marketing and sales management is being 
restructured according to developing and 
globalizing commercial conditions. In this 
configuration frame
Sigma Electric CMO & CSO departments 
consist of Marketing, Sales, Project Sales, 
Sales Support, CRM, B2B, Media and Brand 
Management, Corporate Communication 
Management.

I joined the Sector in 2000. At various 
companies in the sector I worked as mid- 
level and senior manager in the field of 
Sales Management, Project Management, 
Direct Marketing, Retail Management, 
Marketing Management, Brand 
Management, Price Management, Stock 
Management, B2B and CRM Management, 
Public Relations, Corporate Communication 
and Advertisement Management, Product 
Management, Projecting and Governance

After graduating from Istanbul University
I still continue education life in İstanbul 
Aydın University as a doctoral student. I 
have academic articles in various books and 
magazines on Marketing Communication, 
Social Media and Reputation Management.
What are your projects for the coming 
period? What issues do you think should 

Today and Tomorrow of Sigma Electric
with CMO&CSO Hakan Tan

Hakan Tan 
Satış ve Pazarlama Direktörü

Sigma Elektrik CMO&CSO Hakan Tan ile 
Sigma Elektrik'in Bugünü ve
Geleceği Hakkında Söyleşi

A high-level assignment has been made in Sigma Electricity, a subsidiary of Ünlü Group, one of the leading industrial establishments in 
Turkey. Within the scope of the restructuring of the Group, Hakan Tan, who will lead the growth of the Sigma brand and who is closely 

related to the sector, was assigned to the Sales and Marketing Directorate.

"We foresee our growth target as 50% in the second period of 2017 and our growth target of 2018 as 100%. We have engaged in related 
processes to improve our dealer network, both in our product range and throughout Turkey." We talked about the current and future 

positions of Sigma Electricity by Marketing and Sales Director Hakan Tan who made the explanations above.

Sigma Elektrik’teki yeni yapılanmadaki 
pozisyonunuzdan ve kendinizden kısaca 
bahseder misiniz?
Haziran ayında Sigma Elektrik ailesine 
katıldım. CMO (Chief Marketing Officer) 
ve CSO (Chief Sales Officer) olarak görev 

yapmaktayım. Diğer bir deyişle Pazarlama 
ve Satış Direktörlüğü görevlerini 
üstlenmekteyim. 
Sigma Elektrik pazarlama ve satış 
yönetimleri gelişen ve küreselleşen ticari 
koşullara göre tekrar yapılandırılmaktadır. 
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be given priority in 2018?
First of all, I would like to talk about Sigma 
Electricity Where I work. Sigma Electric is 
a domestic manufacturer. 
Sigma Electric started its activities in 
1993 with automatic fuse production. 
And continues to invest in the Turkish 
economy and its employees with the new 
projects it has developed every day. Only 
120 workers in our production lines are 
working to produce the highest quality 
products.

The production processes of various 
AG Protection and Measuring Devices, 
especially Low Voltage Circuit Breakers, 
Automatic Fuses, Low Voltage Current 
Transformers, Low Voltage Contactors, 
etc.,  included Sigma Electric product 
portfolio are carried out by using modern 
production technologies. All business 
processes of Sigma Electric are carried 
out under the guarantee of ISO 9000 
Quality Management System.

I believe that the products and services 
offered by a brand need to be verified 
both in their dealers and in their users. In 
other words, it must be consistent.
Therefore, I think that functions such 
as customer satisfaction, performance, 
quality and productivity are also 
important for the brand's products and 
services for a good brand management.

We started doing market analysis. In order 
to be competitive, of course, for brand 
awareness, various integrated marketing 
communication activities also need to be 
carried out.
Sigma Electric serves houses, automation, 
panels, machinery and distribution 
companies in Turkey in seven regions by 
its dealers.
In addition to these, Sigma Electric Foreign 
Trade department exports to 55 countries 
in Europe, America, Middle East, Africa 

Bu yapılandırma çerçevesinde Sigma 
Elekrik CMO & CSO bölümleri Pazarlama, 
Satış, Proje Satış, Satış Destek, CRM, B2B, 
Medya ve Marka Yönetimi, Kurumsal 
İletişim Yönetimlerinden oluşmaktadır.

Sektöre 2000 yılında katıldım. Sektördeki 
çeşitli firmalarda Satış Yönetimi, Proje 
Yönetimi, Doğrudan Pazarlama, Retail 
(Perakende Yönetimi), Pazarlama Yönetimi, 
Marka Yönetimi, Fiyat yönetimi, Stok 
Yönetimi, B2B ve CRM Yönetimi, Halkla 
İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Reklam 
Yönetimi, Ürün Yönetimi, Projelendirme ve 
Yönetişim konularında orta ve üst düzey 
yönetici olarak görev yaptım. 

İstanbul Üniversite’sinde yüksek lisansımı 
tamamladıktan sonra halen İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak 
öğretim hayatıma da devam etmekteyim. 
Pazarlama İletişimi, Sosyal Medya ve 
İtibar Yönetimi ile ilgili çeşitli kitap ve 
dergilerde de akademik makalelerim 
bulunmaktadır. 

Önümüzdeki dönem için projeleriniz 
nelerdir? 2018 yılında hangi konulara 
öncelik vermeyi düşünüyorsunuz?
Öncelikle görev yaptığım Sigma 
Elektrik’ten de bahsetmek isterim. 
Sigma Elektrik faaliyetlerine 1993 yılında 

otomatik sigorta üretimi ile başlamış olup, 
her geçen gün geliştirdiği yeni projeler ile 
Türk ekonomisine ve çalışanına yatırım 
yapmaya devam etmektedir. Sadece 
üretim bantlarımızda 120 çalışanımız en 
yüksek kalitede ürünü üretmek için görev 
yapmaktadır. 

Sigma Elektrik ürün porföyünde 
Alçak Gerilim Devre Kesicileri, 
Otomatik Sigortalar, Alçak Gerilim 
Akım Transformatörleri, Alçak Gerilim 
Kontaktörleri başta olmak üzere çeşitli 
AG Koruma ve Ölçü cihazlarının üretim 
süreçlerini modern üretim teknolojilerini 
kullanarak yapmaktadır. 

Sigma Elektrik’in tüm iş süreçleri ISO 
9000 Kalite Yönetim sistemi güvencesi 
altında gerçekleştirilmektedir. Sigma 
Elektrik Türkiye’nin yedi bölgesinde 
bayileri ile konut, otomasyon, pano, 
makine ve dağıtım şirketlerine hizmet 
vermektedir. 

Bunlara ilaveten Sigma Elektrik Dış 
Ticaret departmanı da Avrupa, Amerika, 
Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarını 55 
ülkeye ihracat yaparak Türk Ekonomisi’ne 
döviz de kazandırmaktadır. Özellikle 
dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan 
İngiltere’ye ürünlerimizin ihraç edildiğini 
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and Asia markets. And Brings Turkish 
Economy Foreign exchange. Especially 
when I learned that our products are 
exported to the UK, the fifth largest 
economy in the world, I realized that I was 
working with the right company.

Today is called the information and 
communication age. Therefore, we plan 
to activate CRM and B2B management 
in order to provide better service to our 
dealers in a short time.

Thus, with both our dealers and the sector,
we will have an uninterrupted, active, 
participatory, shared and interactive 
communication management both face to 
face and digitally.

The leading companies of Turkey 
Electromechanical sector Sigma Elektrik 
with total quality oriented management 
understanding
in the direction of short-medium and long-
term goals

It aims to be one of the leading brands 
of our country in the electricity sector 
within 5 years. Our new colleagues joined 
the Marketing, Sales, Project Sales and 
Corporate Communications departments. 
Our departments will continue to grow 

öğrendiğimde ne kadar doğru bir firmayla 
çalıştığımı da anlamış oldum. 

Günümüz bilgi, enformasyon ve iletişim 
çağı olarak adlandırılmaktadır. Bundan 
dolayı kısa zaman içerisinde bayilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek amacıyla CRM 
ve B2B yönetimlerini aktif hale getirmeyi 
planlamaktayız. 
Böylelikle gerek bayilerimizde gerekse 
de sektör ile hem yüz yüze hem de dijital 
olarak kesintisiz, etkin, katılımcı, paylaşımlı 
ve etkileşimli bir iletişim yönetimine de 
sahip olacağız.
 
Türkiye Elektromekanik sektörünün önde 
gelen firmalarından Sigma Elektrik toplam 
kalite odaklı yönetim anlayışı ile kısa-orta 
ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda 5 
yıl içinde Elektrik sektöründe Ülkemizin 
lider markalarından birisi olmayı 
hedeflemektedir. 

Pazarlama, Satış, Proje Satış ve Kurumsal 
İletişim bölümlerine yeni çalışma 
arkadaşlarımız katıldı. Bölümlerimiz Sigma 
Elektrik’in cirosuna ve marka bilinirliğine 
bağlı olarak büyümeye devam edecektir. 

Gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanma 
döneminin ilk meyvelerini hızlı almaya 
başladık ki bu süreçte Haziran – Temmuz 
2017 döneminde ciromuzu %35 arttırdık. 

Zamanla bölge temsilciliklerimizin 
bölge müdürlükleri olarak gelişmesi ve 
genişlemesini planlamaktayız. 
2017 yılının ikinci dönemi için büyüme 
hedefimizi %50 olarak, 2018 yılı büyüme 
hedefimizi ise %100 olarak öngörmekteyiz. 
Hem ürün gamımıza hem de tüm Türkiye 
genelinde bayi ağımızı geliştirmek için ilgili 
süreçleri de devreye aldık. 

Ayrıca Sigma Elektrik markamızın 
bilinirliğini arttırabilmek için çeşitli dergi 
ve medya organlarıyla da Sosyal Medya 
Yönetimi, Dijital, Kurumsal İletişim 
ve Reklam faaliyetlerini de başlatmış 
bulunmaktayız. 

Bütün bu süreçlerde ekibimizle birlikte 
Sigma’nın zengin ürün çeşitliliğiyle 
sektörde, mevcut konumumuzu 
güçlendirerek sektörün sevilen ve lider 
markası olmasını hedefliyoruz.

Sektörde iyi bir pazarlama ve satış 
stratejisi için marka kavramına nasıl 
bakıyorsunuz?
Yazar ve akademisyenlere göre marka 
kavramı; markanın ürün ve hizmetlerinin 
fonksiyonları ile markanın çağrışımlarından 
oluştuğunu açıklamaktadır. Hatta bazı 
araştırmalara göre ürün ve hizmetlerin 
fonksiyonu bu ilişkinin %40 ‘ı çağrışımlar 
ise %60 olduğu iddia edilmektedir. 

Kanaatimce bir markanın sunduğu 
ürün ve hizmetlerinin gerek bayilerinde 
gerekse de kullanıcılarında doğrulanması 
gerekir. Diğer bir deyişle tutarlı olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla iyi bir 
marka yönetimi için markanın ürün ve 
hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, 
performans, kalite, verimlilik gibi işlevlerin 
de önemli olduğunu düşünmekteyim. 

Rekabetçi olabilmemiz için Tabii ki 
markanın bilinirliği için de çeşitli bütünleşik 
pazarlama iletişimi faaliyetlerinin de 
yürütülmesi gerekmektedir. 
Son olarak eklemek istedikleriniz varsa 
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onları bizimle paylaşabilir misiniz?
Sigma Elektrik yerli üretimi ile hem 
Türkiye’ye hem de dünya pazarlarına 
hizmet vermektedir. 

Bayi ağımızın, ticari faaliyetlerimizin, marka 
bilinirliğimizin daha da artmasıyla ve ürün 
gamımızın gelişmesi ve genişlemesiyle 
Sigma Elektrik hem Türkiye’de hem 
de dünya pazarlarında daha güçlü bir 
yapıda olması için faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Derginizde Sigma Elektrik’e ve şahsıma 
yer verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Electricity Turkey dergisi olarak Sn. 
Hakan Tan’ a vermiş olduğu bu söyleşi 
için bizler de ayrıca teşekkür ederiz.

depending on Sigma Electric's turnover 
and brand awareness.

We started to take the first results of 
the new restructuring period that we 
have realized fast, and in this period we 
increased our turnover by 35 % in June - 
July 2017 period. 

Over time we plan to develop and expand 
our regional representative offices as 
regional directorates. We foresee our 
growth target for the second period of 
2017 as 50% and our growth target for 
2018 as 100%. We have also engaged 
in related processes to improve both 
our product range and dealer network 
throughout Turkey.

In addition, we have launched Social 
Media Management, Digital, Corporate 
Communication and Advertisement 
activities with various magazines and 
media organizations in order to increase 
the awareness of our Sigma Elektrik 
brand. 

In all these processes, with our team, we 
aim to become the beloved and leading 
brand of the sector by strengthening our 
current position in the sector with Sigma's 
rich product diversity.

What do you think about  the brand 
concept for a good marketing and sales 
strategy in the sector?
According to authors and academicians
the concept of the brand explains the 
functions of the products and services 
of the brand and the connotations of the 
brand. In fact, according to some studies, 
the function of products and services 
constitutes 40% of this relationship. and 
it is claimed that connotations  have 60% 
share
Finally, if you want to add anything else, 
can you share with us?
With its domestic production, Sigma 

Electric serves both Turkey and the world 
markets. With the growth of our dealer 
network, our commercial activities, our 
brand awareness and the development 
and expansion of our product range,
Sigma Electric continues its activities in 
order to be stronger both in Turkey and in 
world markets.

I would like to express my appreciations 
for including Sigma Electric and myself in 
your magazine. 

We also thank to Mr. Hakan Tan as 
Electricity Turkey magazine for this kind 
interview

Hakan Tan, yeni görevini şöyle değerlendirdi: Sigma Elektrik olarak bağlı bulunduğumuz 
Ünlü Grubu, faaliyet gösterdiği sektörlere liderlik yapan, pek çok “ilk”i gerçekleştiren, sürekli 
yatırımlarla ülke ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkılar sunan bir kuruluştur. 
Grubumuzun sahip olduğu benzersiz deneyimi, sürdürülebilir bir stratejiyle geleceğe taşımak 
için yapılan yeni organizasyonel yapılanmada önemli bir görev almaktan dolayı gururluyum. 
Yeni dönemde Grubun ülkemize kazandırdığı en önemli değerlerden biri olan Sigma Elektrik 

markasının satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacağım.

Hakan Tan evaluated his new position as follows: The Ünlü Group, which we are affiliated with 
Sigma Electric, is an organization that leads the sectors in which it operates and offers many 
contributions to the country's economy and social life through continuous investments that 
realize many "firsts". I am proud to have taken an important role in the new organizational 
structure to bring the unique experience our Group has to the future with a sustainable strategy. 
I will be responsible for the sales and marketing activities of the Sigma Electric brand, one of the 

most important values that the Group has brought to our country in the new period.


