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GTS ile birleşmeden sonra satışlar artıyor

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün yaptığı açıklamada Türkiye’deki bağli firması Mitsubishi 
Electric Türkiye A.Ş.’nin

GENEL TEKNİK SİSTEMLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (GTS) ile birleştiğini ve ülke genelinde 
beş şubesi bulunan yeni

42 kişilik organizasyonun sanayi otomasyon sistemleri satışlarına yeni başladığını ilan etti.

Mitsubishi Electric bu yeni yapı bünyesinde sanayi otomasyon 
satışlarını öncelikli pazarlarından biri olan Türkiye’de 2016 Mart ayı 
itibariyle sona eren mali yılda 3 milyar Yen’e yükseltmeyi hedefliyor. 
Mitsubishi Electric Türkiye daha da büyümek için komşu ülkelere satış 
yapmayı da hedefliyor. Mitsubishi Electric Türkiye ayrıca Mitsubishi 
Electric’in Türkiye’deki diğer faaliyetlerinin genişletilmesine destek 
verecek, bu kapsamda klima cihazları bulunuyor, yanı sıra uydular, 
asansörler, yürüyen merdivenler, vagonlar için elektrikli donanımlar ve 
elektrik güç sistemleri gibi altyapı donanımları bulunuyor.

Mitsubishi Electric Türkiye A.Ş.

Genel Müdür Masahiro Fujisawa (tayin tarihi 1 Nisan 2013)

Genel Merkez İstanbul (Avrupa yakası)

Sahipler

Ödenmiş
Sermaye

Mitsubishi Electric Europe B.V.: %70 

Mitsubishi Electric Corporation: %30 

28 milyon TL (yaklaşık 1.240 milyon Yen)

Kuruluş 7 Aralık 2012

Çalışan sayısı 45

Faaliyet alanları

-Sanayi otomasyonu (satış, mühendislik hizmetleri ve entegrasyon) 
-Klima cihazları ve altyapı için destek
-Pazar araştırmaları dahil pazarlama
-Satış ağları kurma ve distribütörleri yönetme

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik 
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik 
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, 
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde 
gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 
Mart 2013’te sona eren mali yılda 3.567,1 milyar Yen (37,9 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti.
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.MitsubishiElectric.com

*Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2013’te ilan edilen 1 USD = 94 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.




