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Mitsubishi Electric CorporationMitsubishi Electric, Türkiye’de FA Ürün 
Hizmetlerini genişletiyor

30.09.2013

Yeni FA merkezi, Japon üreticilere destek verecek

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün yaptığı açıklamada bağlı firması Mitsubishi Electric 
Türkiye A.Ş.’nin İstanbul’un

Ümraniye ilçesindeki merkezinde yeni bir fabrika otomasyon (FA) merkezi 
kuracağını ve 1 Ekim’den itibaren ülke içindeki üreticilere,

özellikle de Japon otomotiv ve parça üreticilerine geniş kapsamlı hizmetler 
vereceğini ilan etti.

Türkiye FA Merkezi’nin Mitsubishi Electric’in FA faaliyetleri büyüme sürecini 
desteklemesi ve şirketin Mart 2016 itibariyle sona eren mali yılda 3 milyar 
Yen satış gelirine ulaşması bekleniyor.
TTüm müşterilere açık olan fakat Japon üreticiler için özel olarak tasarlanan 
hizmetler arasında FA ürünleri için zamanında teknik danışmanlık, onarım, 
eğitim ve destek hizmet bulunacak. Yanı sıra sistem teklifleri ve mühendislik 
eğitimi de verilecek.
Avrupa’nın en büyük nüfuslu üçüncü ülkesi olan ve gayri safi milli hasılası 
hızla büyüyen Türkiye’nin ekonomisinin güçlü büyümesi, özellikle de 
otomotiv ve gıda sektörlerinde büyümesi bekleniyor ve FA pazarının her yıl %
10 büyüyeceği tahmin ediliyor. Büyük Japon üreticileri faaliyetlerini arttıracak 
ve sonuçta FA ürünlerine ve servis hizmetlerine duyulan talep artacak.
Mitsubishi Electric, Türkiye’deki FA faaliyetlerini Haziran 2013’te beş şubede 
42 çalışanla başlattı. FA ürün desteği bu güne kadar yerel distribütörler ve 
Polonya’daki Avrupa FA Merkezi vasıtasıyla verildi. Bu yeni merkezin 
kurulmasıyla ülke genelinde verilen FA ürün hizmetlerini büyük oranda 
hızlandırması ve genişletmesi bekleniyor.

Mitsubishi Electric Türkiye A.Ş.

Genel Müdür Masahiro Fujisawa

Genel Merkez İstanbul (Avrupa yakası)

Sahipler Mitsubishi Electric Europe B.V.: %70
Mitsubishi Electric Corporation: %30

Ödenmiş Sermaye 28.26 milyon TL (yaklaşık 1.380 milyon Yen)

Kuruluş 7 Aralık 2012

Çalışan Sayısı 47

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 hakkında

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.




