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Legrand Grup Türkiye Şirketler Topluluğu dahili yayınıdır.

SONBAHAR - KIŞ 2021

LEGRAND TÜRKIYE FARKINDALIK 
AYI BAŞLIYOR

LEGRAND TÜRKIYE BILGI 
YARIŞMASI ŞAMPIYONLARI BELLI 
OLDU!

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNE ÖZEL DEFINE AVI 
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YENI SISTEM ARMADA SERISI 
YAŞAM ALANLARINIZDAKI TÜM 
IHTIYAÇLARI KARŞILIYOR
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Değerli Legrand Türkiye Ailesi,

Öncelikle şunu bilmenizi isterim, 1997 yılında Elektronik Kart Departman Şefi 
olarak katıldığım bu ailede şimdi kurumsal dergimizden sizlere hitap ediyor 
olmaktan büyük gurur ve şeref duyuyorum. Kurum içi iletişimin güçlenmesini 
sağlayan bu güzel ve anlamlı dergide emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ekim 2021 itibariyle Pelitli Fabrika ve Ümraniye Genel Müdürlük binalarına 
taşınmamızın 2. yılı tamamlanıyor. Yeni binamıza ve çalışma ortamımıza uyum 
sağladık. Hedeflerimizden biri olan verimliliğimizi de arttırmaya başladık fakat 
ulaştığımız noktayı hiçbir zaman yeterli görmemeliyiz. Hep daha iyisini yapabile-
ceğimize olan inancım tamdır.

Hatta bu dönemde, tüm dünyayı saran Covid-19 salgını hayatımıza girdi ve tüm 
fabrikalarımızda sağlık önlemlerini salgının başladığı günden itibaren ön plan-
da tuttuk. Fabrikamızın çalışma alanları, yemekhaneleri, dinlenme noktaları 
ve servislerinde yapılan düzenlemeler, TSE’nin belirlediği önleme ve kontrol 

prosedürleri için uygun görülerek bu süreci 
de başarılı bir şekilde yönettik. Bu başarımızı 
da TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası ile 
belgelendirdik.

Tüm bu sıkıntılı döneme ek olarak Ağustos 
ayında yaşadığımız yangınlar ve sel felaketleri, 
bize sınırlı olan doğal kaynaklarımızın tüketi-
mine hem iş hayatımızda hem de özel hayatı-
mızda dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha 
üzücü bir şekilde gösterdi. Tasarruf ettiğimiz 
her bir damla su, her bir kW elektrik, diktiğimiz 
her bir fidan gelecek nesillere bırakacağımız en 
önemli mirasımız olacaktır. 

Eylül ayı İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalık ayı, 
bu ay kapsamında Sağlık ve İş Güvenliği Bölü-

mü tarafından, daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, İSG 
konusunda unuttuklarımızı yeniden hatırlamak ve bildiklerimize yenilerini ek-
lemek için fabrika genelinde çalışanların iş güvenliği ve afet bilincini arttırmak 
adına bilgilendirici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Firmaların en değerli varlıkları 
yetişmiş iş gücü olan çalışanları, her insanın en değerli varlığı da kendi canı, be-
den bütünlüğü ve güvenliğidir. Bu nedenle en önemli hedefimiz; ‘Sıfır İş Kazası’ 
parolasıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında kendimizi geliştirmek ve kurallarına 
uymaktır.

Sizlerle birlikte çalışmaktan duyduğum memnuniyet duygusuyla belirtmek 
isterim ki; başarılarımızın artarak devam etmesi için işimize saygı duymalı, çok 
çalışmalı ve takım olmalıyız. Şunu da unutmamalıyız; başarının gerçek anahtarı 
disiplindir.

        Saygı ve Sevgilerimle.
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4 İSG

Daha güvenli ve daha sağlıklı bir 

çalışma ortamı mümkün... 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

unuttuklarımızı yeniden hatırla-

mak ve bildiklerimize yenilerini 

eklemek için “Legrand Türkiye İSG 

Farkındalık Ayı’na başlıyoruz!!

8-24 Eylül arasında gerçekleşe-

cek olan etkinliklerimize katılabi-

lirsiniz

       İŞ GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ
• İSG saha turları
• Güvenlik konuşmaları
• DOJO eğitimleri
• Güvenli sürüş eğitimi
• İSG kısa film gösterimi
• Tehlike avı etkinliği 

 

LEGRAND TÜRKİYE 
FARKINDALIK AYI 
BAŞLIYOR...

LEGRAND TÜRKİYE

FARKINDALIK
İSG

AYI

FOTogRAF FOTogRAF 

YARısMASı YARısMASı 
Bilgi Bilgi 

yaRısmasıyaRısması

ödüllü yaRısmalArödüllü yaRısmalAr

öneRi öneRi 
yaRısmasıyaRısması

Yarışma üretim bölümlerini kapsamaktadır. 

Her bir bölüm 3’er kişilik ekiplerle 
yarışmaya katılabilir. 

Ekipler bölüm sorumluları tarafından İnsan 
Kaynakları birimine 24 Eylül 2021 tarihine 
kadar bildirilecektir. 

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ OLAN EKİBİN HER 
BİR ÜYESİNE 300 TL GIDA ÇEKİ HEDİYE 
EDİLECEKTİR. 

Kurumumuzdaki iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarımıza dahil edebileceğimiz 
önerilerinizi Gebze, Pelitli ve Ümraniye 
lokasyonlarında yer alan başvuru noktalarına 
(İnsan kaynakları ofisi ve İSG koridorları) 
iletebilirsiniz.

Her çalışan bir öneri ile yarışmaya katılabilir. 
İSG Jürisi tarafından seçilecek olan en iyi 
öneriye 300 TL tutarında A101 hediye çeki 
verilecektir.

Tüm çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda çekmiş olduğu fotoğraflarla 
yarışmaya katılabilir.  

Fotoğraflar ferhan.ozden@legrand.com.tr / 
adresine e-posta ile gönderilebilir.  

Her bir çalışan tek fotoğraf ile yarışmaya 
katılabilir.  

Jüri tarafından 1. Seçilen Fotoğraf 800 TL, 2. 
Seçilen Fotoğraf 600 TL, 3. Seçilen Fotoğraf 
400 TL A101 Hediye Çeki kazanacaktır.  

13-17 eYlÜl13-17 eYlÜl 20-24 eYlÜl20-24 eYlÜl24 eYlÜl24 eYlÜl
Son başvuruSon başvuru

Yarışma koşullarıYarışma koşulları Yarışma koşullarıYarışma koşulları Yarışma koşullarıYarışma koşulları

Son başvuruSon başvuruSon başvuruSon başvuru

i i i i i i 

İŞ SAĞLIĞI ETKİNLİKLERİ
• Egzersiz ve yaşam etkinliği
• Ofis yogası etkinliği
• Sağlıklı beslenme semineri
• 10.000 adım etkinliği
• Bireysel farkındalık atölyesi



YENİ ÇÖZÜMLERİMİZLE
HER YERDE ERİŞİN,

ŞARJ EDİN,
DÜZENLEYİN
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Standart bir grup prizden daha fazlası

Legrand 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li, 6’lı grup prizler, yüksek 

kalite malzeme, minimalist tasarım ve dikkat çeken 

yuvarlatılmış veya silindir hatları ile yaşam alanlarını-

za uyum sağlayacak farklı renk seçenekleri sunuyor. 

180 derece yönlendirilebilir gövdesi, farklı dizilim-

deki prizleri ile kolay kullanım avantajı sağlayan 

Legrand Grup Prizler A ve C tipi USB girişleri ve 

ışıklı açma kapama düğmesi sayesinde bütün 

ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Yüzde 100 güvenli

Yüksek gerilime karşı koruma, yük 

durum göstergesi ve yerleşik bir 

devre kesici ile Legrand’ın yeni grup priz serileri ile 

kullanım amacınız ne olursa olsun güvendesiniz. Sa-

dece fiş takıldığında içeri hareket eden patentli düz 

yüzeyli sistemi ile güvenliğinizi garanti altına alır-

ken priz yuvası içerisinde biriken tozların da önüne 

geçiyor.

Her alanı iyi değerlendirin

Yatak, oturma odası, mutfak, ofis gibi her alan için 

uygun tasarlanmış açılı prizleri ile düzenin keyfini 

çıkarın. Çoklu kullanım özelliğine sahip sabitlene-

bilir, iki adet A tipi USB girişi bulunan grup priz 

ile çalışma alanlarınızda fark yaratın.

Yemek yaparken tabletinizden en sevdi-

ğiniz tarifleri takip edip bir yandan da 

müzik dinliyor musunuz? Masa üstü 

grup prizler elektrikli cihazlarınızın enerji 

ihtiyacını karşılarken aynı zamanda onlar 

için mükemmel bir stand görevi görür. 

Aynı anda 3 cihazı daha fişe takabilir ve 

A tipi USB girişi ile tabletinizi tariflere 

bakarken şarj edebilirsiniz. 

Bununla birlikte TV üniteniz için 

mükemmel düşünülmüş tasarımı ile 

devrim yaratan Legrand, çoklu priz kutusu 

ile 8 cihaza kadar enerji verirken kablolarınızın hiç 

olmadığı kadar düzgün olmasını sağlar. Aynı za-

manda dahili akım koruyucu sayesinde cihazlarınızı 

yıldırımdan da korur.

Legrand Yeni Grup Priz 
serisi ile devrim yaratın! 
Legrand grup prizler bulunduğunuz her 

alanda yaşamınızı kolaylaştıran pratik ve 

etkileyici çözümler sunuyor. Evlerinizde 

hem kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor 

hem gerilim koruma özelliği ile daha 

güvenli bir ortam sağlıyor.



250’den fazla fonksiyonu bulunan Legrand Sistem 

Armada serisi kullanıcıya daha fazla modülerlik 

ve çok yönlü kullanım olanakları sağlamak için 

yenilendi.

Tüm elektrik tesisatıyla uyumlu yeni renk seçeneği 

ve yeni tasarımıyla bina sistemlerine uyum sağlaya-

rak, çalışma performansına katkıda bulunan Sistem 

Armada, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar 

gibi genel mekanlarda ve tüm diğer çalışma ortam-

larında; anahtar priz, sütunlar, bürotik bloklar, kablo 

kanalları, döşeme altı buatlar, toplantı odası blokları 

ve masa altı blokları gibi ürünlerle kusursuz bir plan-

lama sunuyor.

Yeni çerçeve tasarımı ve çağdaş renkler…

Sistem armada anahtar priz serisi mevcut bina 

trendlerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlandı. 

Beyaz, alüminyum renklerin yanında yeni renk seçe-

neği mat siyah ile her mekana modern bir dokunuş 

getiriyor. Sade fakat bir o kadar dinamik tasarımı ve 

kolay montaj özellikleriyle yaşam alanlarındaki tüm 

ihtiyaçları karşılıyor.

Ultra mat ve yumuşak dokunuşlu siyah rengi estetik 

ve uyum kavramlarını yeniden tanımlarken, ticari 

binalarda tercih edilen alüminyum rengi ile de yük-

sek teknoloji hissini tüm mekana yansıtıyor. Sistem 

Armada anahtar priz serisinin ikonik-

leşmiş beyaz rengi ise bulunduğunuz 

ortamı daha dinamik bir hale getiriyor.

Yüzde 99,9 self-dezenfeksiyon… 

Antimikrobiyal malzeme ve Ag+ 

gümüş iyonlarının birleşmesiyle 

oluşan Sistem Armada Antimik-

robiyal ürünleri, yeni renkleri ve 

tasarımı ile sağladığı self-dezen-

feksiyonla mikropların ve bakteri-

lerin çoğalıp yayılmasını engelli-

yor. Sistem Armada, pürüzsüz ve 

parlak yüzeyi sayesinde üzerinde 

tozların barınmasına izin vermiyor. 

Ayrıca Legrand Sistem Armada 

Antimikrobiyal ürünleri, Fransa 

merkezli test laboratuvarı ‘Biotech 

Germande’ tarafından belgeleni-

yor.

7YENİ ÜRÜNLER

Legrand Yeni Sistem 
Armada Serisi yaşam 
alanlarınızda kusursuz bir 
planlama sunuyor!
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kurguladığımız 
ancak pandemi nedeni ile ertelediğimiz, Ağustos 
2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Define Avı Ya-
rışmamızın ilk bölümü, Ümraniye Genel Müdürlük 
ofisimizde, ikinci ve üçüncü bölümü ise Gebze ve 
Pelitli fabrikalarımızda gerçekleştirdik. 

Kıran kırana geçen mücadelede, hem şansı, hem 
bilgisi, hem de hızı ile Genel müdürlük ofisimizin 
kazananı Dilek Kalkan, Gebze fabrikamızın kaza-
nanı muhasebe departmanında görev alan Ömür 

Gürsel, Pelitli fabrikamızın kazananı ise kalite 
departmanında görev alan Özer Sevinç oldu. 
 
Tüm elle@legrandTR komite üyelerimize ve yarış-
maya katılıp cinsiyet eşitliğine inanan ve çalışanlar 
için eşit fırsatları teşvik etmeyi amaçlayan 
elle@legrandTR platformumuza destek veren 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 

Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere 😎

8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ ÖZEL

DEFİNE AVI
NETATMO IC

MEKAN
KAMERASI



Cam tavan metaforu nedir? 
Kırmayı başaran kadın yöneticilerin 

öyküleri 

Webinar Teams üzerinden 
gerçekleşecek ve katılım linki daha 

sonra gönderilecektir.

Tarih: 21 Ekim Perşembe - Saat: 15.00

Gloria Diana GLANG 
Legrand Grup Strateji ve Geliştirmeden Sorumlu 

Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Myriam LAFAYE 
Legrand Avrupa Bölgesi 

Pazarlama Müdürü

Barış KARAKULLUKÇU 
Türk Telekom 

Strateji ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Pınar ÖGE 
Legrand Türkiye 

İnsan Kaynakları Müdürü

Gülsevinç SELÇUK 
Legrand Türkiye 

Pazarlama Direktörü

Moderatör

WEBİNAR
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Türkiye’nin ve iş dünyasının her alandaki gelişiminde 

önemli katkıları olan bilişim teknolojilerini geliştiren 

ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı ‘İlk 500 Bili-

şim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları 

8 Eylül’de gerçekleşen törenle açıklandı. Bilişim 

500 ödül töreninde Donanım Alt kategorileri başlığı 

altında Kesintisiz Güç Kaynağı dalında ödülün sahibi 

bu yıl da İnform Elektronik oldu. İnform Elektronik 

adına ödülü İnform Ticari Başkan Yardımcısı Betül 

Berşe aldı. 

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alanında referans gösterilen 
kalite, Türkiye ve dünyanın 85 ülkesinde satış ve servis 
desteği, her boyutta ihtiyacı karşılayan ürün ve çözümler, 
teknoloji yaratan AR-GE merkezi, küresel Know-How’la 
harmanlanmış 41 yıllık deneyim. 

İnform, Türkiye’nin kesintisiz başarı kaynağı olmaya 
devam ediyor.

İNFORM, BİLİŞİM 500’DE, ÜST ÜSTE, 
KESİNTİSİZ, EN BÜYÜK.

www.inform.com.tr 

facebook.com/informturkiye

linkedin.com/company/inform-turkiye 

youtube.com/InformElektronikAS

Bilişim 500, 2020’nin 
Kesintisiz Güç 
Kaynağı Kategorisi 
birincisi bu sene de 
İnform !

AKELSA ENERJİ LEGRAND 
SHOP ŞUBESİNİ AÇTI

Kasım 2016 itibari ile kurulan Akelsa 

Enerji Aydınlatma, Bticino Concept 

organizasyonumuzda başından beri yer almaktadır. 

2021 yılında ise firma, Legrand Shop şubesini de 

açarak endüstriyel hizmetler, zayıf akım ve taahhüt 

projelerinde Legrand ürünleri ile yer almaya 

başlamıştır.

Ülke Pazarlama Departmanı Eğitim Bölümü olarak 

2021 yılının ilk sekiz ayında hem online hem yüz yüze 

toplamda 1998 kişiye eğitim verildi. Bununla birlikte 

Youtube LegrandTurkiyeTV hesabımıza 15 adet yeni 

eğitim videoları eklendi. 

Tüm eğitim talepleriniz ve sorularınız için 

egitim_turkey@legrand.com.tr adresine mail atabi-

lirsiniz. 

ONLINE VE YÜZ YÜZE EĞİTİMLERİMİZ 
SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

İnform Kalite Departmanı 28-29-30 Haziran tarihleri 

arasında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç 

Tetkikçi Eğitimini İnform Pelitli fabrikasında gerçek-

leştirdi. 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM 
SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

https://www.youtube.com/user/LegrandTurkiyeTV



Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alanında referans gösterilen 
kalite, Türkiye ve dünyanın 85 ülkesinde satış ve servis 
desteği, her boyutta ihtiyacı karşılayan ürün ve çözümler, 
teknoloji yaratan AR-GE merkezi, küresel Know-How’la 
harmanlanmış 41 yıllık deneyim. 

İnform, Türkiye’nin kesintisiz başarı kaynağı olmaya 
devam ediyor.

İNFORM, BİLİŞİM 500’DE, ÜST ÜSTE, 
KESİNTİSİZ, EN BÜYÜK.

www.inform.com.tr 

facebook.com/informturkiye

linkedin.com/company/inform-turkiye 

youtube.com/InformElektronikAS



12 BİZDEN HABERLER

Legrand Grup’un gerçekleştirdiği 2021 Legrand 

Way Ödülleri “2021 Global Operations Convention” 

kapsamında yapılan 2021 Legrand Way Ödülleri’nde 

Legrand Gebze ekibi “Anahtar& Priz Montaj Hattı 

Üretim Alanı İyileştirmesi “ adlı projesi ile ikincilik 

alarak“Silver Award” kazandı.

Legrand Grup Avrupa’daki konumunu güçlendire-

cek iki yeni satın alma işlemini duyurmaktan mutlu-

luk duyuyoruz
Clean200 kapsamında, en az 1 milyar dolar bir gelire 

sahip olan ve kazancının yüzde 10’dan fazlasını te-

miz enerji kaynaklarından elde eden şirketler de-

ğerlendirmeye alınıyor.

Bina, elektrik ve dijital altyapılar için ürün ve sis-

temler konusunda uzman Legrand, toplam temiz 

enerji kazançlarına göre dünya çapında sıralanan en 

büyük 200 şirketin yer aldığı 2021 Carbon Clean200 

listesinde bir kez daha yerini aldı.

LEGRAND GRUP’UN GERÇEKLEŞTİR-
DİĞİ 2021 LEGRAND WAY ÖDÜLLE-
Rİ’NDE LEGRAND GEBZE EKİBİ 
“SİLVER AWARD” KAZANDI!

LEGRAND GRUP’UN SATIN ALDIĞI 
ŞİRKETLER

LEGRAND BİR KEZ DAHA 2021 
CARBON CLEAN200 LİSTESİNDE

Alçak gerilim çözümlerinde 
Finlandiya lideri Ensto 
Building Systems

AC ve DC elektrikli araç şarj 
cihazlarında Hollanda’nın önde 
gelen markası Ecotap

Ülke Pazarlama Departmanı Eğitim Bölümü tara-

fından her çeyrek dönem için hazırlanan 40 soruluk 

bilgi yarışmasının 2. Çeyrek Dönem Şampiyonu 

İnform İş Geliştirme Yöneticisi Müjgan Sezmiş, 3. 

Çeyrek Dönem Şampiyonu AG Güç Ürünleri Müdür 

Yardımcısı Metin Hacı oldu. 

Her marka için eşit sayıda hazırlanan soruları, satış 

ekipleri verilen süre içerisinde cevaplıyor. En çok 

doğru cevabı bilenler çeyrek dönemin şampiyonları 

oluyor. Sene sonunda ise tüm çeyrek şampiyonları 

arasında canlı bilgi yarışması yapılarak Legrand Tür-

kiye Bilgi Yarışması 2021 şampiyonu belli olacak. 

Şimdiden tüm şampiyonlarımızı tebrik ediyoruz.

LEGRAND TÜRKİYE BİLGİ 
YARIŞMASI 2. VE 3. ÇEYREK DÖNEM 
ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU.
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BALIKESİR BELEDİYESİ 
EK HİZMET BİNASI 
RENOVASYON

MARTUR AUTOMATIVE 
SEATING SYSTEMS 
(GÖLCÜK FABRİKA)

Projede; Legrand şalt, LCS, ofis alanları için DLP-S, 

Sistem Armada ürünleri tercih edildi. 

1958 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 

otomativ sektöründe koltuk üretiminde lider bir 

marka olan Martur’un, Gölcük Fabrikası için Şalt, 

UPS (400 KVA), LCS, Çatı GES (350 KWP) ürünleri 

kulanıldı.

• Yatırımcı: Kent Estetiği Daire BŞK.LIĞI.

• Elektrik Taahhütçüsü: BES AYDINLATMA A.Ş.

• Yer: Balıkesir

• Yatırımcı: YP İnşaat

• Elektrik Taahhütçüsü: Ayken Elektrik

• Yer: Ankara

• Elektrik Taahhütçüsü: Yalçınay Elektrik

• Yer: Kocaeli

• Elektrik Taahhütçüsü: Ekart Enerji

• Yer: Ankara

HAVELSAN YENİ 
YERLEŞKE PROJESİ

KARA HARP OKULU

Ankara’daki Havelsan Yeni Yerleşke projesinin dö-

şeme buatı ürün gruplarında kullanılmak üzere 

Sistem Armada ürünleri tercih edildi.

Ankara’daki Kara Harp Okulu yeni bina projesinde 

Salbei anahtar priz serisi, LCS yapısal kablolama 

ürünleri ve Estap kabinetleri kullanıldı. 
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ESKİŞEHİR TEİ LOJMAN 
BİNALARI

Eskişehir’deki lojman binalarında Salbei anahtar 

priz serisi ürünleri tercih edildi.

• Yatırımcı: TEİ

• Elektrik Taahhütçüsü: Furkan Elektrik

• Yer: Eskişehir

• Yatırımcı: GEN İLAÇ

• Elektrik Taahhütçüsü: Aysu Elektrik

• Yer: Ankara

• Yatırımcı: YP İnşaat

• Elektrik Taahhütçüsü: Ayken Elektrik

GEN İLAÇ FABRİKASI

DORCE PREFABRİK

Gen İlaç’ın yeni üretim tesisinde DLP-S ve Sistem 

Armada ürünleri tercih edildi.

Dorce Prefabrik yurtdışına ihraç ettiği son kon-

teyner projesinde DLP-S, Sistem Armada ve şalt 

ürün grupları kullanıldı.
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TINY HOUSE

GREEN LİFE KONUTLARI ERGİN CONCEPT

Pandemi ile ülkemizde de talep artışı gösteren 

Tiny House yaşam alanı projesinde Legrand KNX 

sistemi ve Bticino Living Now KNX anahtar priz serisi 

kullanıldı. Evdeki aydınlatma ve ısıtma/soğutma 

sisteminin kontrolü ve izlemesinin yanı sıra temiz/

pis su seviye ve alarm dedektörlerinin izlenmesi cep 

telefonu ve dokunmatik panel üzerinden sağlandı.

Ayvalık’ın önde gelen inşaat firmalarından Yeğin 

İnşaat Grup’un inşaa ettiği, bölgenin kalbinde 

olan İğdeli Plajı’na lokasyonu bulunan butik site pro-

jesinde Legrand şalt ve Bticino Classia anahtar priz 

serisi tercih edildi. 

Bursa, Balat bölgesinde önemli projelere 

imza atan Ergin Concept 163 daireli konut 

projesinde Şalt, Bticino Living Light, Bticino D45 

İnterkom, SCS Otomasyon ürünlerini kullandı. 

NUMAŞ MOBİLYA

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli mobilya 

üretimi yapan firmalarından Numaş Mobilya, 

yurtdışına ihraç ettiği mobilyalarda Legrand 

ürünlerini kullanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı için en 

son ürettikleri mobilyalar üzerinde Legrand pop-up, 

Living Light ve Sistem Armada ürünleri kullanıldı.

• Yatırımcı: Cumhurbaşkanlığı ve 

Yurtdışı Mobilya projeleri

• Yer: Ankara
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• Yatırımcı: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi / Kent 

Estetiği Daire Başkanlığı

• Elektrik Taahhütçüsü: Sanelpan A.Ş.

• Ana yüklenici: Taş Yapı A.Ş

• Yer: Balıkesir

OYAK PORT PROJESİ

Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca 

bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine 

inşa edilen OYAK PORT Uluslararası otomobil 

markalarının ihracat / ithalat kapısı konumuna 

gelerek standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın 

sayılı limanları arasına girecektir. Projenin TAB ve 

MSCB kısımlarında Sistem Armada, Plexo, P17, 

bürotik blok ve Forix ürünleri tercih edildi.

ÇAMLIK TEPESİ 
REKREASYON PROJESİ

Balıkesir Merkez, Çamlık’ta yer alan proje 

yaklaşık 730.000 m2’lik alanda yapılmıştır. 

Projenin içerisinde; bilim merkezi, Minia Balıkesir 

Kent Kütüphanesi, alışveriş sokakları, ticari birimler, 

heliporti restoran, Çamlık Camii ve hilal minare yer 

almaktadır. Projede; Legrand şalt, LCS, kütüphane 

ve bilim merkezinde Legrand ofis çözümleri ürünleri 

tercih edildi.

• Yatırımcı: OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri 

A.Ş. ve Nippon Yusen Kaisha

• Elektrik Taahhütçüsü: Armin Elektrik

• Yer: Kocaeli
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• İnşaat Firması: YDA İnşaat

• Elektrik Taahhütçüsü: Ekart Enerji

• Yer: Ankara

• Yatırımcı: ADALET BAKANLIĞI

• Elektrik Taahhütçüsü: Tana Elektrik

• Yer: Ankara

• Yatırımcı: ASELSAN

• İnşaat Firması: Caba İnşaat

• Yer: Ankara

ZİRAAT BANKASI VE 
ZİRAAT KATILIM BANKASI 
ŞUBELERİ

ASELSAN SST VE REHİS 
PROJELERİ

ADALET BAKANLIĞI AİLE 
MAHKEME SALONLARI

ASELSAN AKYURT 
PROJESİ

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılm Bankası tüm 

yeni açtığı şubelerde ve şube yenilemelerinde  

mobilyalara monte edilmiş Sistem Armada ürünleri 

tercih edildi.
Ankara’da yapımı devam eden Aselsan SST ve 

REHİS projelerinde yine Sistem Armada ve 

Estap marka kabin ürünleri tercih edildi.

Ankara’daki Aile mahkeme salonlarının 

revizyonun yapıldığı projede Sistem Armada ve 

şalt ürünleri tercih edildi.

Ankara’da yapımı devam eden Aselsan Akyurt 

projelerinde yine Sistem Armada ve Estap 

marka kabin ürünleri tercih edildi.
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Bize kendinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Ben Halit Tireli. 1968 Tuzla-İstan-
bul doğumluyum. Kartal Endüstri 
Meslek Lisesi Elektronik mezunu-
yum. Evli ve isimlerini rahmetli ab-
lam Gönül’e ithafen verdiğim Di-
lara (Gönül alan) ve Dilruba (Gönül 
çalan) adında üniversite öğrencisi 
iki kızın babası ve emekçi bir ba-
banın oğluyum. Öncelikle dü-
zen, tertip ve temizlik benim için 

olmazsa olmazlardan. Düzenli bir 
şekilde kan bağışında bulunmak 
en önem verdiğim konulardan biri. 
Diğer aktivitelerden bahsedecek 
olursak, benim babam balıkçı-
dır, onunla balığa çıkmaktan ve  
sandalda keyif yapmaktan hoşla-
nırım. Filmlerle de aram çok iyidir, 
aksiyon, macera, fantastik, tarihi 
türlerde filmler izlemeyi, maket 
araba koleksiyonumun tozunu al-
mayı ve biricik köpeğimiz Hera ile 
vakit geçirmeyi çok severim. Her 
erkek gibi ben de koyu bir takım 
taraftarıyım.

Inform bünyesinde çalışma-
ya başlama yolculuğunuzu 
da öğrenmek isteriz.

HALIT TIRELI 
Test Elemanı

İnform, bünyesinde olduğu Legrand 
ile tüm olumsuzluklarla savaşarak 

liderlerin arasında olacaktır”
İnform ile tanışmam tesadüf oldu. 
Arkama baktığım zaman 1999 
yılında girdiğim bu firmada birçok 
emek harcadığımı, birçok şey öğ-
rendiğimi ve çokça da olgunlaştı-
ğımı hissediyorum.

Inform’un çalışma kültürü-
nün size neler kattığını dü-
şünüyorsunuz?

Çalıştığım süre boyunca birlik, be-
raberlik, azim ve en önemlisi sabır 
ile İnform’a özel bir kültür oluştur-

duk. Gerçekten bu kültürün oluş-
ması en üst yöneticimizden en alt 
çalışanımıza kadar emek ve saygı 
duyulacak ve alkışlanacak düzey- 
de oldu. Burada iş ahlakını, başa-
rıya ulaştırmak için yeni fikirlere 
açık olmayı, takım çalışmasıyla 
başarmayı, kaliteye önem verme-
yi, en önemlisi sabır ile muhteşem 
bir aile olmayı öğrendim. Ne de-
miş atalarımız “Sabır önceleri zehir 
gibidir huy edilince bal olur.” İşte 
şimdi biz o balı yiyoruz ve fazlasını 
biriktirip bizden sonra çalışacak 
çocuklarımıza saklıyoruz.

Inform’un gelecek vizyonu-
nu 2020’lerde ve sonrasında 

Inform’u nerede görüyorsu-
nuz?

Sektörümüzde “GLOBAL” bir yüz 
olan İnform-Legrand hakkında 
bunu tartışmak anlamsız. Dün-
yada ekonomik, siyasi krizler, 
savaşlar, doğal afetlerden dolayı 
ticaretin zor olduğu bu dönem-
lerde teknolojiye ayak uydurmak, 
varlığını devamlı hissettirmek, 
Ar-Ge çalışmalarına önem vermek 
ve başarmak, sürekli bu sektör-
de kalıcı olmak, benim firmamın 
bir numaralı önceliği, ben bunu 
görüyor ve biliyorum. Önümüzde-
ki yıllarda da İnform, bünyesinde 
olduğu Legrand ile tüm olum-
suzluklarla savaşarak liderlerin 
arasında olacaktır. 
Inform’da çalışmak isteyen 
arkadaşlara önerileriniz ne-
ler olur?

Öncelikle çalışanlarına saygı du-
yan bu firmada, huzurlu ve mut-
lu çalışmak isteyen, aile ortamı 
arayan ve İnform-Legrand kültü-
rünü tatmak isteyenlerin ailemize 
katılmalarını tavsiye ederim.
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Bize kendinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Adım Erdinç GÜLSAYAR 38 yaşın-
dayım, evli 2 çocuk sahibiyim. Za-
manımın büyük kısmını iş yerimde 
geçiriyorum. Kalan  zamanımı ise 
doğal ve tarihi alanları gezerek, 
farklı yemek kültürlerini deneyim-
leyerek, ailem ve sevdiğim insan-
larla birlikte geçiriyorum.

Legrand bünyesinde çalış-
maya başlama yolculuğunu-
zu da öğrenmek isteriz.

Legrand’a  bir arkadaşımın tav-
siyesi üzerine başvuruda bulun-
muştum. O dönemde bana uygun 
bir pozisyon olmadığı için hemen 
iş başı yapma şansım olmadı. Yak-
laşık 1,5 yıl sonra boş bir kadro için 
beni değerlendirmek istediler ve 
şartlar da uygun olunca yollarımız 
kesişmiş oldu. 01.09.2008 yılın-
dan itibaren Legrand bünyesinde 
depo bölümünde çeşitli görevler-
de çalışmaktayım. Şu an itibariyle 
dış montaj firmalarımızın iletişimi 
ve malzeme akışı ile ilgili sorum-
lulukları yerine getiriyorum.

Legrand’ın çalışma kültürü-
nün size neler kattığını dü-
şünüyorsunuz?

Legranda çalışmaya başladığım-
dan beri birçok alanda kendimi 
geliştirdiğimi düşünüyorum. 
En önemli katkısının arkadaşlık 
olduğunu düşünüyorum. Çalışma 
ortamında huzurun ve arkadaşlı-
ğın olması zamanımızın çoğunu 
geçirdiğimiz bir gün için önemli 
bir detay haline geliyor. Bir diğer 
katkısı ise iş disiplini ve iş ahla-
kı diyebilirim. Verilen işe sahip 
çıkma, baştan sona süreçleri takip 
etme, yoğun iş temposunda olu-
şabilecek sorunlara çözüm üre-
tebilme gibi detaylar sayesinde 
düşünme becerilerimizin geliştiği-
ni ve bu durumu özel hayatımızda 
da kullanabildiğimizi düşünüyo-
rum.

Legrand’ın gelecek vizyonu-
nu 2020’lerde ve sonrasında 
Legrand’ı nerede görüyor-
sunuz? 
Legrand birçok firmanın aksine 
Pandemi gibi bir kriz ortamını 
verimlilik ile geçiren bir firma 
oldu. Çalışanlar olarak bizler bu 
dönemde işsizlik ile ilgili bir kaygı 
yaşamadık. Bu nedenle ileriye 
baktığımda firmamızın daha iyi 
yerde olacağını düşünüyorum.
Bununla birlikte genel olarak 
dünyada yaşadığımız bir diğer 

sorun ise doğal kaynakların 
kullanımı, çevresel riskler. Katı 
yakıtların yerini temiz enerjinin / 
elektrik enerjisinin alıyor olması 
ve çalıştığımız sektörün elektrik 
olması beni daha da umutlandı-
rıyor. Dünyanın gidişatı nedeni ile 
elektrik malzemelerine ihtiyacın 
daha da artacağına, firmamın ürün 
ve üretim kalitesinin de bu ihti-
yaca yönelik en uygun çözümler 
üretebileceğine inanıyorum. Bu 
doğrultuda malzeme ve iş kapasi-
tesinin artacağını, daha da büyü-
yerek ilerleyen yıllarda sektörde 
faaliyetini daha iyi bir konumda 
sürdüreceğine inanıyorum.

Legrand’da çalışmak iste-
yen arkadaşlara önerileriniz 
neler olur?

Legrand benim için işten öte, iyi 
bir arkadaş ve aile ortamı olarak 
benimsediğim bir firma.

Bu nedenle çalışmak isteyen 
arkadaşlara önerim yapmış olduk-
ları işi sahiplenmeleri ve burayı 
kendilerini geliştirecek bir okul 
olarak görmeleri. Bunu sağlayabi-
len kişiler ilerleyen yıllarda daha 
donanımlı, daha başarılı ve daha 
mutlu çalışırlar.

 ERDINÇ GÜLSAYAR 
Depo Dış Montaj Malzeme 

Hazırlama Elemanı

Legrand birçok firmanın aksine 
Pandemi gibi bir kriz ortamını 
verimlilik ile geçiren bir firma oldu”
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Nazan Hanım, Serkan Bey 
merhaba; sizleri tanıyabilir 
miyiz?

SE: Merhabalar, Nazan Hanım’la 

sınıf arkadaşıyız. 2004 yılında 

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanat-

lar Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü’nden derece ile 

mezun olduk.

NE: 2004-2015 yılları arasında ayrı 

firmalarda bir çok projede gö-

rev aldıktan sonra 2015 yılından 

itibaren ortak kurduğumuz Arkitek 

İçmimarlık Firması’nda çalışmala-

rımıza devam ediyoruz.

Içmimar olarak tasarımla-
rınızı oluştururken projeleri 
birbirinizden bağımsız ola-
rak mı ortaya çıkarırsınız? 
Yoksa birbirinizin göremedi-

ği noktaları tamamlayarak 
mı ilerlersiniz? Bu bağlamda 
çift olmak sizi özgürleştiren 
bir avantaj mı?

SE: Projelerimizde birbirimizden 

bağımsız hareket etmiyoruz, 

esasında görev tanımı olarak 

ayrışıyoruz. Nazan Hanım projenin 

başlangıcında ve tasarım kısmın-

da bulunuyor. Ben ise; projenin 

hayata geçtiği imalat kısmında 

bulunuyorum.

NE: Böylelikle projeye başladığı-

mız zaman en başından, sonuna 

kadar beraber istişare ederek 

ilerliyoruz. Aynı projeye farklı 

açılardan bakma fırsatımız oluyor 

ve bence bu bize büyük avantaj 

sağlıyor.

Tasarım değişen, gelişen, 
canlı bir alan aynı zamanda. 
Devinimi olan bir sektörde 
olmak tasarım felsefenizi 
nasıl etkiliyor?

NE: Hayat çok hızlı değişiyor ve 

gelişiyor. Bu nedenle işimiz ge-

reği tüm sektörlerden biraz da 

olsa bilgi sahibi olmak zorundayız. 

Projelerimizin sürdürülebilir ve 

güncel kalmasını sağlamak sektö-

rümüz için çok önemli.

Tasarım ve sanat iki girift 
konu. Sanat tasarımlarınıza 

nasıl yön veriyor?

NE: Dünya’nın var olduğu yıllardan 

itibaren sanat da hep var olmuş. 

Bizim de işimiz insan ve yaşam 

alanları. Bu sebepten, sanat; hep 

tasarımın içinde olmuş ve ona 

yöne veriyor.

SE: Ayrıca, tasarım ve sanat karşı-

laştıkları farklı engeller karşısında 

alternatif anlatım şekilleri bulmuş. 

Sanat ve yöne verdiği tasarımlar 

dönemin sosyal, psikolojik etkile-

NAZAN & SERKAN 
EŞMELI 

ARKİTEK İÇ MİMARLIK

“Her yerde göremeyeceğiniz 
renk ve farklı modeller sunmanız 
da tercih nedenlerimiz”
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rinin dışavurumunda etkili oluyor 

böylelikle.

Sizi en çok etkileyen mimari 
dönem hangisi? Yapı tasarı-
mında olmazsa olmazlarınız 
var mı?

NE: Yurtdışı gezilerimizde bizi çok 

etkileyen yapılar görüyoruz. Bu 

yapılar genelde Barok, Rönesans, 

Bauhaus dönemlerine ait diyebi-

liriz.

SE: Yapı tasarımlarının güncel 

olması, fiziki ve çevresel faktörler 

ile uyumlu olması önemli.

Teknoloji de sürekli bir ge-
lişim ve yenilenme içeri-
sinde. Siz de projelerinizde 
Legrand ve Bticino ürünlere 
sıklıkla yer veriyorsunuz. 
Elbette rakiplerimiz de güç-
lü ve sektörün önemli ak-
törleri, fakat; tercih edilme 
konusunda bizi bir adım öne 
çıkaran özelliklerimizi sizden 
dinlemek isteriz.

SE: Legrand & Bticino teknolojisi 

ve tasarımı ile sektöre yön veren 

firmalardan. Tasarımımızın her ala-

nında bu tip markaları kullanmayı 

daha çok tercih ediyoruz. Bu da 

bize ve yaşam kalitesi açısından 

da son kullanıcıya fark katıyor.

NE: Aynı zamanda ürünlerinizin 

kullanışlılığı da bizim için çok 

önemli. Her yerde göremeyeceği-

niz renk ve farklı modeller sunma-

nız da tercih nedenlerimiz arasına 

yazılabilir.

Nazan Hanım, Serkan Bey 
bizler için keyifli bir röportaj 
oldu. Çok teşekkür ediyo-
ruz, projelerinizde başarılar 
diliyoruz.

NE: Biz teşekkür ediyoruz.
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TERFİ EDENLER

Fatih KAPTAN Mekanik Üretim Yöneticisi

Mahmut KUÇLU Satış İdari Yöneticisi

Okan KAPLAN
Müşteri Hizmetleri Merkezi 

Destek Yöneticisi

Uğur HÜR Tedarik Yöneticisi

Burcu BAŞARAN
Satınalma Müdür 

Yardımcısı

Ebru ŞAHİN 
KÖKSAL

Üretim Planlama Yöneticisi

Erdem 
BAŞTOPÇU

Dağıtım Kanalı Satış 
Yöneticisi

Hakan AKSOY Metod ve Proje Yöneticisi

Okan AKSOY Ege Bölge Satış Uzmanı

Osman ÇELEN
Bursa Bölge Balıkesir Satış 

Uzmanı

Süleyman ÖZDAL Eğitim Müdür Yardımcısı

Taner KOT Teknik Destek Uzmanı

Tuna ŞENYÜZ
Kurumsal İletişim Müdür 

Yardımcısı

*Mart 2021 - Eylül 2021 tarihleri arasında terfi alan çalışan-
larımız. *İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

*Mart 2021 - Eylül 2021 tarihleri arasında terfi alan çalışan-
larımız. *İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
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ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR

 
LEGRAND ÇOCUK SAHİBİ 
OLANLAR

• AG Güç Ürünleri Satış 
Yöneticisi olarak görev yapan 
Sn.Özgür Çelik’in kızı Gökçe 
Çelik 19.03.2021 tarihinde,

• Bticino Satış Sorumlusu 
olarak görev yapan Sn. 
Ogün Çetinkale’nin kızı Asya 
Çetinkale 03.05.2021 tarihinde,

• Ege Bölge Antalya Satış 
Sorumlusu olarak görev yapan 
Sn.Yasin Kaymaz’ın kızı İpek 
Kaymaz 09.06.2021 tarihinde,

• İstanbul Perakende Satış 
Sorumlusu olarak görev 
yapan Sn.Rahman Volkan 
Mahmutoğlu’nun oğlu Mete 
Mahmutoğlu 22.06.2021 
tarihinde,

• Muhasebe Uzmanı olarak 
görev yapan Sn. Ömür Gürsel’in 
kızı Afra Gürsel 16.07.2021 
tarihinde, 

• Metal Operatörü olarak görev 
yapan Sn.Emrah Genç’in 
kızı Miray Genç 26.02.2021 
tarihinde,

• Plastik Operatörü olarak görev 
yapan Sn.Gökhan Koçak’ın 
oğlu Emre Koçak 06.03.2021 

tarihinde,

• Depo Elemanı olarak görev 
yapan Sn.Cem Demir’in kızı 
Derin Melis Demir 06.07.2021 
tarihinde,

• Montaj Operatörü olarak görev 
yapan Sn. Büşra Yıldırım’ın 
kızı Lina Yıldırım 12.07.2021 
tarihinde,

• Metal Operatörü olarak görev 
yapan Sn. Cemile Çetin’in oğlu 
Alparslan Çetin 20.08.2021 
tarihinde dünyaya gelmiştir.

İNFORM ÇOCUK SAHİBİ 
OLANLAR

• Tedarik Uzmanı olarak görev 

yapan Sn. Uğur Hür’ün kızı 
Nehir Hür 22.03.2021 tarihinde,

• Abkant Elemanı olarak görev 

yapan Sn.Mehmet Ali Bıyık’ın 

kızı Asel Bıyık 02.04.2021 
tarihinde,

• Müşteri Hizmetleri Merkezi 
Elemanı olarak görev yapan 

Sn.Murat Seçkin’in oğlu Selim 
Seçkin 09.04.2021 tarihinde,

• Tedarik Uzmanı olarak görev 

yapan Sn.Recep Kaya’nın 

kızları İlke  Kaya ve İpek Kaya 

19.05.2021 tarihinde,

• Ürün Grupları Satış Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan 

Sn.Nurullah Avcı’nın kızı Ayda 
Avcı 25.05.2021 tarihinde,

• Bilgi İşlem Uzmanı olarak 

görev yapan Sn.Mustafa 

Karamuklu’nun kızı Zeynep 
Karamuklu 18.07.2021 
tarihinde,

• İnform Ankara Bölge Müdürü 

olarak görev yapan Sn. Tayfun 

Güvenç’in oğlu Ekrem Rüzgar 
Güvenç 02.08.2021 tarihinde,

• Yazılım Müdürü olarak görev 

yapan Sn.Fevzi Zengin’in oğlu 
Burak Zengin 06.08.2021 
tarihinde,

• Satış İdari Yöneticisi olarak 

görev yapan Sn.Mahmut 

Kuçlu’nun kızı Miray Kuçlu 
14.08.2021 tarihinde dünyaya 
gelmiştir.

*Mart 2021 - Eylül 2021 tarihleri arasını 
kapsamaktadır.



YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

*Mart 2021 - Eylül 2021 tarihleri arasında aramıza katılan arkadaşlarımızdır. *İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

Andaç YILMAZ
Legrand Üretim Planlama 

Uzmanı

Aydan Gizem 
SEZER

Legrand Kalite Ürün Uzmanı

Buse 
BÜYÜKÖZKAN

Legrand Bordro ve Özlük 
İşleri Uzmanı

Cansu BOZKUŞ
Legrand Üretim Planlama 

Uzmanı

Dilara 
KOCAKAPLAN

Legrand Dağıtım ve 
Perakende Pazarı Ürün 

Yöneticisi

Duygusal ÇETİN
İnform Yurtdışı Destek 

Uzmanı

Elif BUDAK 
ÖZÜDOĞRU

Legrand Üretim Planlama 
Müdürü

Ensar ÖZDEMİR
Legrand Adana Perakende 

Satış Sorumlusu

Eren PULLU
İnform Ankara Müşteri 

Hizmetleri Merkezi Elemanı

Eslem Buse KURU Legrand İç Kontrol Uzmanı

Esra YAVUZ Legrand Satış İdari Uzmanı

Evren KOÇ
Legrand Ankara Bölge 

Diyarbakır Satış Sorumlusu

Fatih Muhammed 
TUZTAŞI

İnform Test Tasarım Uzmanı

Fatmanur KOÇ
Legrand İnsan Kaynakları 

Uzmanı

Gizem MEMİÇ İnform Satış Uzmanı

İnan GÖRÜR
İnform Gömülü Yazılım 

Uzmanı

Kemal DEMİRTAŞ
Legrand Lojistik Planlama 

Uzmanı

Macit AYDIN
İnform Donanım Tasarım 

Uzmanı

Murat BAYRAK
İnform Mekanik Tasarım 

Elemanı

Mustafa ALKAN
İnform Ankara Bölge Satış 

Uzmanı

Nesrin İŞBİLEN İnform Satınalma Yöneticisi

Nihan Kaya TAŞÇI
Legrand Bütçe Raporlama 

Uzmanı

Ömer YOLCU İnform İdari İşler Elemanı

Ömür GÜRSEL Legrand Muhasebe Uzmanı

Özer SEVİNÇ İnform Kalite Uzmanı

Özgenur İVAK Legrand Satış İdari Uzmanı

Recep Tayyip 
GÜLTEKİN

İnform Bilgi İşlem Sorumlusu

Rifat Giray AKYÜZ
Legrand Ankara Bölge 
Bticino Satış Sorumlusu

Sadık YEŞİLOVA
Legrand İstanbul Perakende 

Satış Sorumlusu

Seher DEMİRTAŞ İnform Metot Uzmanı

Semih UÇAN Legrand Bakım Yöneticisi;

Tuğçe EROL BİLGE
Legrand Talep Planlama 

Uzmanı

Vildan İLTER
Legrand Ankara Bölge 
Bticino Satış Sorumlusu

Volkan KORKMAZ
İnform Müşteri Hizmetleri 

Merkezi Elemanı
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Sistem Armada 250’den 
fazla fonksiyon ile kendini 
her zaman yeniliyor.

Daha modüler, daha sağlam ve 
kurulumu daha hızlı olan duvara monte 
veya duvar dışı bir sistem.

Benzersiz seçim




