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Yaşamları iyileştiriyoruz
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İnsanların yaşadığı, çalıştığı ve bir 
araya geldiği alanları SADE, YENİLİKÇİ 
ve SÜRDÜRÜLEBİLİR elektrik ve 
dijital altyapılarla ve bağlı çözümlerle 
dönüştürerek yaşamları iyileştirmek.

Global Hedefimiz

Yaşamları iyileştiriyoruz
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Misyonumuzun “Yaşamları 
iyileştiriyoruz” olmasının 
haklı bir sebebi var: 1904 
yılından bu yana, dünyanın 

endüstrileşme sürecini destekliyor ve 
120 yıla yakın köklü geçmişimiz, tecrü-
bemiz, bina, elektrik ve dijital altyapıları 
için ürün ve sistemler konusundaki 
bilgimiz ile tüm dünyada önemli ve 
prestijli projelerde yer alıyoruz. Leg-
rand Global olarak 180 ülkeyi kapsayan 
ticari faaliyetlerimiz, 39 bin çalışanımız 
ve yaklaşık 300 binden fazla farklı ürün 
referansımız ile konut, ticari ve en-
düstriyel yapılar için komple sistem ve 
çözümleri sunuyoruz. 

İnovasyon ve şirket satınalmaları ile 
büyüme DNA’mız da var. Ürün ve tek-
noloji inovasyonumuzu Ar-ge çalışma-
larımızla güçlendiriyoruz. Bu sebeple, 
Ar-ge yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. Özellikle, müşteri iliş-
kileri araçlarına yapılan güçlü yatırım 
ile müşteri deneyimini en üst seviye-
ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugüne 
kadar, 170’in üzerinde yaptığımız şirket 
satın alımlarında başarılı sonuçlar 
elde ettik. Bundan sonraki dönemlerde 
de sürdürülebilir ve karlı büyümemizi 
satın alımlarla güçlendireceğiz.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pan-
demi süreci ile evden çalışma, güvenlik 
gereksinimleri ve sağlık hizmeti ve-
ren binaların yenilenmesi arttı. Biz de 
Legrand olarak hem ürün yelpazemizi, 
hem de şirketimizi dijitalleştirme çalış-
malarımızı önceliklerimiz arasına aldık. 
Bundan sonraki süreçte de binalar için 
enerji verimliliği çözümleri, bağlı ürün-
ler ve veri merkezi çözümleri alanların-
da iş modellerimizi geliştirmeye devam 
edeceğiz.

Daha sürdürülebilir bir dünya için ku-
rumsal sosyal sorumluluğumuzun bi-
lincindeyiz. CO2 emisyonlarımızı azalt-
manın yanı sıra iş yeri kazaları ve atık 
geri dönüşüm konularında verdiğimiz 
cesur taahhütlerimiz öncelikli hedef-
lerimiz arasında yer alıyor. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla iş gücüne 
eşit katılımı sağlamak konusunda üze-
rimize düşen rolü sahipleniyoruz. Bu 
girişimler aracılığıyla, Birleşmiş Millet-
ler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsa-
mında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine bağlılığımızı teyit etmiş 
bulunuyoruz. 

Türkiye bizim için önemli bir pazar. 
30 seneyi aşkındır Türkiye’de üretim 
ve ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Legrand Global CEO 
Benoit COQUART

Legrand Türkiye 
Ülke Müdürü, CEO 

Levent ILGIN

Buradaki, nitelikli insan gücü-
ne ve teknolojiye inanıyoruz. 
Türkiye’de 2 fabrikamız var ve 
her iki fabrikamız da konula-
rında uzmanlaşmış durumda. 
Legrand Gebze Fabrikası’n-
da kompakt şalter, otomatik 
sigorta, kaçak akım anahtarı 
gibi şalt ürünlerinin yanısıra 
anahtar-priz serileri ve kablo 
kanalı üretiyoruz. 2018 yılında 
5,5 milyon Euro yatırım ile En-
düstri 4.0 yaklaşımı ve çevre 
duyarlılığını odak noktasına 
alarak yenilediğimiz Pelitli 
fabrikamızda ise kesintisiz 
güç kaynağı (UPS), doğrultu-
cular, regülatörler, alçak ge-
rilim panoları, invertörler ve 
IT izolasyon sistemleri gibi 
ürünler üretiyoruz. Bunun 
yanısıra, son dönemlerde di-
jitalleşme ile daha da önem 
kazanan veri merkezlerinin 
ana ürünlerinden olan Estap 
rack kabinetleri de Pelitli 
fabrikamızda üretmekteyiz. 

Değerli iş ortaklarımız
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üretim yapıyor, üretimimizin yüzde 55’ini 
de uluslararası pazar için üretiyoruz. 
Beraberinde 81 ilde satış ve satış son-
rası hizmet vererek, sektörde alanında 
lider birçok marka yaratmış olmaktan 
gurur duyuyoruz. Tüm çözümlerimiz, 
güçlü insan ve teknoloji kaynağımız-
la müşteri deneyimini en üst düzeye 
çıkararak pazardaki konumumuzu her 
zaman daha da güçlendirmeyi hedefli-
yoruz.

Hepinizin bildiği gibi 2020 yılı tüm 
dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemisinin gölgesinde geçti. Bu 
pandemi sürecinde çalışanlarımızın, 
tesislerimizin ve paydaşlarımızın gü-
venliğini önceliğimiz olarak belirledik. 
Pandemi, yalnızca bir sağlık krizinin çok 
ötesinde etkiler yaratarak tüm ülkeler, 
toplumlar, şirketler ve tüketiciler için 
büyük dönüşümleri de beraberinde 
getirdi. Evden çalışma, sağlık hizmeti 
veren binaların yenilenmesi, güvenlik 
ihtiyaçları, binalardaki enerji verimliliği 
talepleri ve veri merkezleri uygulama 
ve yatırımları arttı. Bu anlayış doğrul-
tusunda, Legrand Türkiye olarak bağlı 
ürünlerimiz ve uçtan uca veri merkezi 
çözümlerimiz ile kullanıcı beklentileri 
için enerji verimliliği yüksek, yönetilebi-
lir ürünler sunuyoruz. Sürdürülebilirlik 

Legrand Türkiye 
Ülke Müdürü, CEO 

Levent ILGIN

yolculuğu dijital ile başlıyor çünkü diji-
talleşme, kaynakları en verimli şekilde 
kullanmak demek. Tüm ekiplerimiz ve 
çalışanlarımızla daha sürdürülebilir bir 
dünya için ürünlerimizin dijitalleşmesi-
nin yanı sıra üretimden, iletişime kadar 
tüm faaliyetlerimizde de dijitalleşmeye 
öncelik verdik.

Çözüm ve hizmetlerimiz dışında sürdü-
rülebilir büyüme stratejisi benimseyen 
bir şirket olarak inovasyona önem veri-
yoruz. Türkiye’deki organizasyonumuz-
da Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylı 
Ar-Ge merkezimizle Legrand Türkiye’yi 
kendi başına teknoloji üreten, geliştiren 
ve bunları dünyaya sunan inovasyon 
odaklı bir şirket haline dönüştürmeye 
devam ediyoruz. 

Tüm bu duygu ve düşüncelerle her yılı 
başarıyla tamamlamamızda bize emek, 
özveri ve adanmışlıklarıyla katkıda 
bulunan tüm çalışanlarımıza, 
iş ortaklarımıza ve müşte-
rilerimize teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Değerli paydaşlarımız
Legrand; insanların yaşa-
dığı, çalıştığı ve bir araya 
geldiği alanları 
SADE, YENİLİKÇİ ve 

SÜRDÜRÜLEBİLİR elektrik, dijital 
altyapılarla ve bağlı çözümlerle dönüş-
türerek yaşamları iyileştirmeyi kendi-
sine hedef edinmiştir. Legrand Türkiye 
olarak biz de 4 ana markamız olan 
Legrand, İnform, Estap ve Bticino ile 
tüm faaliyet alanlarımızda teknolojinin 
yaşamı ileri taşıma gücünü topluma su-
nuyoruz. Legrand ile 31 sene, İnform ile 
ise 41 senelik ve Estap ile de 32 senelik 
köklü bir geçmişimiz var. Sektördeki 
tecrübemizle beraber hem Türkiye, 
hem de yurtdışı için önemli ve pres-
tijli projelerde yer alarak insanımızın 
sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam haya-
line hayat vermek için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Legrand, elektrik malzemeleri ve dijital 
altyapılar ile ilgili çözümler üreten kü-
resel bir marka. Konutlar, ticari binalar 
ve endüstri için yenilikçi, yüksek katma 
değerli uçtan uca çözümler için ürünler, 
sistemler ve servis hizmetleri geliştiri-
yoruz. 

Legrand Türkiye olarak toplamda 40 bin 
m2 kapalı alana sahip 2 fabrikamız ile 
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Merkezi Fransa’da bulunan 
Legrand, bina, elektrik ve 
dijital altyapıları için ürün 
ve sistemler konusunda 
uzmandır. 180 ülkeyi kapsa-
yan ticari faaliyetleri, 39 bin 
üzerinde çalışanı ve yaklaşık 
300 binden fazla farklı ürün 
referansına sahip Legrand 
Global’in konutlar, ticari 
ve endüstriyel yapılar için 
komple sistem çözümleri 
bulunmaktadır. 

GLOBAL

90  Ülke 
Operasyon

180  Ülke 
Pazarında ürün 
dağıtımı dağıtımı

39.000+ 
Çalışan

%85 
Uluslararası satışlardan 
elde edilen ciro

Bina elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve 
sistemlerde global bir lider
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1860 Yılında Fransa’nın 
Limoges şehrinde 
kuruldu .

1966 yılında Belçika’da 
ilk satın almasını 
gerçekleştirdi .

Yaşamları 
   iyileştiriyoruz

%5 
Satış cirosunun* Ar-ge’ye ayrılan kısmı

170+ Şirket 
1954’ten beri yapılan satınalımlar

Bina elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve 
sistemlerde global bir lider

*2020 rakamsal verileridir



8

Üç Stratejik iş 
birimi

   Dağıtım panoları

   Şalt malzemeler

   Kesintisiz Güç Kaynakları

   Sarf malzemeler

Enerji Altyapısı
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Kullanıcı Arayüzü

   Anahtar-priz serileri

   Kablo kanalları

   Ofis sistemleri

   Grup prizler

   Akıllı ev

Dijital Bina Altyapısı

   Aydınlatma yönetimi
   Emniyet ve güvenlik sistemleri
   Otomasyon sistemleri
   Kabinetler
   Bakır ve fiber sistemler
   RJ45 konnektörler
   Veri merkezleri 
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300.000+ 
Referans

100+ 
Ürün Ailesi

40+ 
Bağlı Ürün Ailesi

DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR 
DOĞRULTUSUNDA GENİŞLEYEN 
ÜRÜN GAMI 

Destekli yaşam çözümleri Enerji tüketimi ölçüm ve kontrolü Uzaktan kontrol ve yönetim

“

GLOBAL
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LEGRAND’IN 70’DEN FAZLA MARKASI VAR

AMİRAL GEMİSİ 
MARKALAR

Küresel Ölçekte
“
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v

Yaşamları inovasyonla 
iyileştiriyoruz

Legrand Global’in 
temel değerlerinden biri

*2020 rakamsal verileridir

2.600+ 
Ar-Ge çalışanı
20+ ülkede 15%+ yazılım alanında

%5 
Satış cirosunun* 
Ar-Ge’ye ayrılan kısmı

3.500+  
Aktif patent 
Yaklaşık 80 ülke 1.400 farklı 
sistem ve teknolojide



1 
Sanat & Tasarım Bölümü
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IOT Çözümlerimiz

*2020 rakamsal verileridir

Eliot platformu, partnerlerin bağlı 
çözümlerini kontrol edebilen ve 
partnerlerin aplikasyonları ile 
kontrol edilebilen açık bir sistemdir.

%28+
2014 – 2019 yılları arasında 
ortalama yıllık büyüme

€819 M  
Eliot satış cirosu

40+  
Ürün ailesi
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Legrand’da 
Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk
Legrand, insanların elektriği 
sürdürülebilir bir şekilde kullanmasına 
yardımcı olmak için kendini adamıştır.  
 
Legrand, KSS projeleri her sene 
belirlenen yol haritasına göre ele 
alınmaktadır. Ana hedefi ise üç odak 
alanda konumlanmıştır.

BILGI
Legrand’ın KSS stratejisi hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için:

www.legrand.com.tr/legrand-hakkinda/ 
kurumsal-sosyal-sorumluluk

ÇEVRE
 LEGRAND GRUP’UN 

ÇEVRESEL ETKILERI 
AZALTMAYLA ILGILI TÜM 
ÇALIŞMALARI

IŞ EKOSISTEMI
  LEGRAND’IN TÜM FAALIYET 
EKOSISTEMI ILE ETIK OLARAK 
ETKILEŞIMI.

INSAN
  LEGRAND’IN TÜM ÇALIŞANLARI VE 
PAYDAŞLARI ILE ILIŞKISI
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Gönüllü Taahhütler

Legrand Global, daha yeşil bir dünya için 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
Yeni Bildirgesini 19 Mayıs 2019 tarihinde imzaladı.

Legrand, 12 Ocak 2021 tarihinde Arborus 
tarafından kurulan ve Bureau Veritas tarafından 

denetlenen Cinsiyet Eşitliği Avrupa – Uluslararası 
Standardı sertifikasyonu ile ödüllendirildi.
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Bufer’i 
satın alarak 
Türkiye’deki 
faaliyetlerine 
başladı.

Legrand Gebze 
fabrikası 
faaliyete geçti.

Estap 
satın 
alındı.

Legrand Elektrik Gebze Fabrika

1990 1992 2008

840+ 
Çalışan

40.000 m2
 

İki fabrika toplam kapalı üretim alanı

Pazarda Lider 
Legrand birçok ürün ailesinde  yurtiçi 
pazarda ilk üç pozisyondadır

1 
Genel Müdürlük

8 
Home Office

3 
Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE
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Inform Elektronik Pelitli Fabrika

İnform 
Elektronik 
satın alındı.

İnform 
Elektronik ve 
Estap birleşmesi 
gerçekleşti.

İnform Pelitli 
Fabrika 
yatırımı. 

2010 2015 2019

81 
İlde Satış ve Satış Sonrası Hizmet

%55 
Üretimden ihracat oranı

1 
Ar-Ge merkezi

1 
Müşteri Hizmetleri Merkezi

1 
Eğitim Merkezi INNOVAL
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Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, 
elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sis-
temler konusunda global bir liderdir. 

Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, 
şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç 
kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, 
ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlat-
ma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma 
kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple 
sistemler sunmaktadır.

Yüksek teknolojiye dayalı sistemlerin gerek-
sinimi olan çevre dostu kesintisiz güç kaynağı 
ihtiyacını 1980’den beri İnform ile karşılan-
maktadır. Bir dünya devi olan Legrand marka-
sının bünyesine 2010 yılında katıldıktan sonra 
iç pazardaki büyümesini dünya standartların-
da geliştirmiş dış pazardaki varlığını ise çok 
daha güçlü bir biçimde sağlamlaştırmıştır.

Uçtan uca çözümler Güç Elektroniği ve 
Kesintisiz Enerjideki 
Çözüm Ortağınız
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1989 yılında kurulan Estap, Türkiye’nin 19” rack 
kabinetler ve aksesuarları, telekom saha kabi-
netleri, server ve data center kabinetleri ve bilgi 
teknolojileri sektörüne yönelik geniş bir ürün 
çeşitliliğine sahip sektörün önde gelen firmala-
rındandır. 2008’de Legrand Global bünyesine ka-
tılmış 2015 yılında ise İnform ve Estap, güçlerini 
datakom sektörüne tam ve kapsamlı çözümler 
sunmak için birleştirmiştir.

1948’de kurulan BTicino, endüstriyel gelişme-
leri yakından takip ederek çağdaş elektrik ihti-
yaçları konusunda ürün ve sistemler üretmeye 
başlamıştır. 1989 yılında Legrand Global’e dahil 
olan İtalya’nın bir numaralı elektrik ürünleri 
üreticisi BTicino, konut, ev otomasyonu ve in-
terkom sistemlerinde yenilikçi, elektrik altyapı 
ve tesisatında dünya lideri bir markadır.

Kabinet sistemleri Zamansız tasarım 
Akıllı çözümler
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Ar-GE Merkezi

İnform Elektronik bünyesinde 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
onaylı Ar-Ge Merkezi

İnovatif Ürün Tasarımı 
 Kesintisiz Güç Kaynakları
 IT ve veri merkezi kabinleri

TÜBİTAK TEYDEB destekli projeler:
 Estia ve Solutio serisi ürünleri
 Enerji depolama ürünleri
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Müşteri Hizmetleri 
Merkezi

Türkiye çapında 81 ili kapsayan  
kaliteli servis ağı

Türkiye genelinde 15 bayi
Yaygın ve hızlı servis ağı 
uzman kadro

Yurtiçi ve yurtdışında uzman 
kadrosu ile 7/24 hizmet
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Yaratıcı showroom ve 
Eğitim merkezi

Yeni keşif alanları

Grup 
Eğitimleri 

İnnoval Gebze
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Online 
Eğitim 

Canlı eğitimler

E- Eğitim 

Youtube

*2020 rakamsal verileridir

2000+ kişi 
Yıllık verilen eğitim

15+  
Farklı eğitim konuları

15+ 
Yıllık Youtube’a eklenen eğitim videosu

100+  
Yıllık Online eğitim
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COVID-19 
Güvenli Üretim ve 
Yönetim Sistemleri 
sertifikasyonlarımız

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 45001
 
TSE COVID19 



25

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini elle@legrand 

ile destekliyoruzKurumsal sosyal sorumluluk 
bileşenlerinden biri olan 
elle@legrand platformu 
cinsiyet eşitliğine inanan 
ve tüm çalışanlar için eşit 
fırsatları teşvik eden bir 
şirket kültürü yaratmak 
amacıyla kuruldu. 
 
Legrand Türkiye olarak da 
çalışanlarımızı güçlendirme 
ve eşitlikçi bir kültür 
oluşturma önceliğimizi 
gönüllülük esasına dayalı 
elle@legrandTR platformu 
ile desteklemekteyiz.
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instagram.com/legrand_turkiye 
twitter.com/legrand_Turkiye 
facebook.com/LegrandTurkiye 
youtube.com/LegrandTurkiyeTV 
linkedin.com/company/legrand-turkiye 

instagram.com/bticino_turkiye 
facebook.com/BticinoTurkey 
linkedin.com/company/bticinoturkiye 

facebook.com/informturkiye 
linkedin.com/company/inform-turkiye 

facebook.com/estap-turkiye 
linkedin.com/company/estap-turkiye 

Sosyal medyada biz
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Bizimle ilgili daha 
fazla bilgi için

• www.legrand.com.tr
• www.inform.com.tr
• www.bticino.com.tr
• www.estap.com.tr

Legrand’ın tüm kurumsal dergileri hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için:

https://www.legrand.com.tr/dergiler.php

Kurumsal dergimiz L’Info
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Bize ulaşın

Genel Müdürlük

Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 
34776 Ümraniye -  İstanbul
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
 : (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
 : (216) 622 55 50

Legrand Fabrika

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67

İnform Fabrika

Pelitli Mah. 4440 Sk. No: 12
41400 Gebze, Kocaeli
Tel: (0262) 751 16 00
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Yaşamları iyileştiriyoruz
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Yaşamları iyileştiriyoruz
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