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Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Kurumsal Finans 
Bölümü’nün Yeni Genel Müdürü Kerem Ongan Oldu 

Elektrik, elektronik, klima ve otomasyon alanındaki ileri teknoloji ve çözümleriyle 

dikkat çeken Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş., Kurumsal Finans 

Bölümü’nün Genel Müdürlük koltuğunu bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok 

başarılı çalışmaya imza atan Kerem Ongan’a emanet etti. Multi-milyar dolar 

değerindeki global kuruluşlarda ve start-up şirketlerde finans ve operasyon yönetimi 

alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Kerem Ongan, Eylül ayı itibariyle devraldığı yeni 

göreviyle şirketin finansal operasyonlarını yönetecek. 

 

Klima, endüstriyel otomasyon, robot 

teknolojileri ve CNC mekatronik sistemler gibi 

pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 

yüksek teknoloji şirketi Mitsubishi Electric 

Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.’nin Kurumsal 

Finans Bölümü’nün yeni Genel Müdürü Kerem 

Ongan oldu. Finans ve operasyon yönetiminde 

25 yıllık deneyim sahibi olan ve multi-milyar 

dolar değerindeki global kuruluşların yanı sıra 

start-up’lar da dahil çok sayıda şirkette sonuç  

odaklı ve başarılı çalışmalara imza atan Ongan, firmanın finansal operasyonlarının 

yönetimini üstlendi. 

 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kerem Ongan, New York Institute of 

Technology Üniversitesi’nde Finans MBA programını tamamladı. Finansal analist olarak 

1992-1997 yılları arasında Türkiye, Rusya ve ABD’de farklı şirketlerde görev alan Kerem 

Ongan, ardından yaklaşık 17 yıl boyunca Coca-Cola’da üst düzey pozisyonlarda bulundu. 

Coca-Cola’da sırasıyla Avrasya bölgesinden sorumlu Kıdemli İş Analisti, Çek & Slovak 

bölgesinden sorumlu Planlama ve Bütçe Müdürü, Orta Avrupa Avrasya & Ortadoğu Grubu ile 

Kuzey Asya Avrasya ve Ortadoğu Grubu’ndan sorumlu Ticari Finans Müdürü, Orta Avrupa 

Bölümü Finansal Analiz Müdürü, Orta Amerika Bölgesi Kıdemli Finans Müdürü ve Coca-Cola 

İçecek Uluslararası Operasyonlar Finans Direktörü olarak görev yapan Ongan, daha sonra 

Sütaş Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.’de Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Yıldız 

Holding’te Performans Yönetimi ve Gözde Girişim Sermayesi bünyesinde CFO olarak iş 

yaşamını sürdüren Ongan, Eylül 2019 itibariyle Mitsubishi Electric Turkey Elektrik 

Ürünleri A.Ş. Kurumsal Finans Bölümü Genel Müdürü olarak şirketin tüm finansal 

operasyonlarını devraldı. 
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İleri derecede İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca da bilen Kerem Ongan’ın hobileri arasında 

scuba dalış, seyahat, yelkencilik ve balık tutmak yer alıyor.  

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 

2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı 

bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in 

Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC 

mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. 

Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, 

markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve 

Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm 

sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp 

tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, 

ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki 

faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini 

Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen 

üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 

Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  
 

Mitsubishi Electric Türkiye sosyal medya hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr 
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