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İş dünyasının deneyimli ismi Şevket Saraçoğlu Mitsubishi Electric’in Türkiye 

operasyonlarını yönetecek 

Mitsubishi Electric Türkiye’ye Yeni Başkan 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında bir dünya devi olan Mitsubishi 

Electric’in Türkiye operasyonlarını iş dünyasının deneyimli ismi Şevket Saraçoğlu 

yönetecek. 2013 yılından bu yana Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 

Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yapan Şevket Saraçoğlu, 1 Nisan itibariyle 

bayrağı Masahiro Fujisawa’dan devralarak Mitsubishi Electric Türkiye’nin yeni 

Başkanı oldu.  

Ana faaliyet alanları olan klima, fabrika otomasyonu, robot ve CNC mekatronik 

sistemlerin yanı sıra uydu, asansör ve yürüyen merdiven, görsel veri, güç kaynakları ve 

ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veren Mitsubishi Electric Türkiye’nin yeni  

 

Başkanı Şevket Saraçoğlu oldu. 1 Nisan 

itibariyle bayrağı Masahiro Fujisawa’dan 

devralan Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in 

öncelikli pazar olarak gördüğü Türkiye’deki 

operasyonlarını yönetecek. 

Profesyonel iş hayatına NETAŞ Nothern 

Telecom’da başlayan Saraçoğlu, ardından 

Alarko Holding’te tekstil boya ve kurutma makineleri ile bina otomasyonu konularında 

çalıştı.Korona Şirketler Grubu bünyesinde yeni bir departman kurulumundan ve çimento 

fabrikaları kontrol sistemlerinden sorumlu oldu. 1992 yılında Genel Teknik Sistemler 

(GTS) şirketinin kurucu ortağı olan Saraçoğlu, GTS’nin 1993‘te Mitsubishi Electric 
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Fabrika Otomasyon Sistemleri’nin Türkiye distribütörü olmasıyla birlikte Mitsubishi 

Electric markasıyla yollarını birleştirdi. 2013 yılında Mitsubishi Electric’in GTS’yi satın 

almasının ardından Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel 

Müdürü olarak görev yaptı.  

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Şevket Saraçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen 

Saraçoğlu evli ve 2 çocuk babası. 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve 

bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 

teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 

pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 

kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko 

Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle 

zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar Yen (38,8 milyar 

USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD=113 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC 

mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu 

faaliyetlerinin yanı sıra uydular, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, görsel veri sistemleri, güç 

kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve 

yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, 

uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 

2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa 

fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

http://www.mitsubishielectric.com/

