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Geleceğin mühendislerine yatırım yapan Mitsubishi Electric, öğrencilerle dijital platformlarda 

buluşmaya devam ediyor 

 

Mitsubishi Electric’ten eğitime online destek 
 

“Evden uzaya” kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan 

Mitsubishi Electric, pandemi dönemiyle ara verilen konferans ve üniversite 

buluşmalarını dijitale taşıdı. Mitsubishi Electric yöneticilerinin dijital platformlar 

üzerinden gerçekleştirdiği söyleşilerin yanı sıra Mitsubishi Electric’in Manisa’daki klima 

üretim şirketi Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle “Online Kariyer Günleri” düzenledi. Yöneticilerin kariyer 

gelişimlerinden şirket faaliyetlerine kadar pek çok bilginin paylaşıldığı etkinliklere 

öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Mitsubishi Electric, Türkiye’de 17 üniversitede 

sistemlerini öğrencilerle buluşturuyor ve yedi üniversiteye sağladığı robotlarıyla eğitimi 

destekliyor.   

 

Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm 

alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi 

döneminde öğrencilerle olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor. Yöneticilerin 

kariyer gelişimlerinden şirket faaliyetlerine kadar pek çok bilginin paylaşıldığı söyleşilere 

öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.  

 

Üretimde dijitalleşme büyük ilgi görüyor  

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş 

Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü 

ile pandeminin ilk aylarında Instagram canlı yayını gerçekleştirdi. ‘’Dijitalleşen Dünya’da 

Sohbetler’’ konulu söyleşide; Bizel’in kariyer öyküsünden Mitsubishi Electric Fabrika 

Otomasyon Sistemleri faaliyetlerine, pandemi dönemi sonrası üretimde yaşanacak 

değişikliklerden üretimde dijital dönüşüme kadar pek çok önemli konuya değinildi.  

 

Mitsubishi Electric’teki denizaşırı deneyimler paylaşıldı 

Üniversite öğrencileriyle buluşan bir diğer isim 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü 

dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü ile Instagram canlı 

yayınına katılan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri PLC-Servo Takım 

Lideri Merve Sarıhan oldu. Mitsubishi Electric’in Japonya fabrikasında yaptığı çalışmalardan 

ve deneyimlerinden bahseden Sarıhan, Mitsubishi Electric Türkiye bünyesindeki hedeflerinden 

bahsederek gelecekte meslektaşı olacak mühendis adaylarına önerilerde bulundu.   

 

Kariyer Günleri dijitale taşındı 

Manisa’daki klima üretim şirketi Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. ise 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği “Online Kariyer 
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Günleri” kapsamında üniversitenin Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya, ve Bilgisayar 

Mühendisliği Fakülteleri öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen insan kaynakları ve 

üretim sunumlarına üniversiteden 100’e yakın öğrenci katıldı. Online sunumların 

gerçekleştirildiği etkinlikte; kariyer hayatlarının başındaki üniversite öğrencilerini desteklemek 

amacıyla şirket profili, işe alım ve staj süreçlerinin yanı sıra üretim akışı, üretimde kullanılan 

teknolojiler, metodolojiler ve programlar paylaşıldı. Online Kariyer Günleri, online mülakatlar ve 

“Online Kariyer Sohbeti” ile devam etti.  

 

Eğitime katkısını sürdürüyor 

Türkiye’de 17 üniversitede sistemlerini öğrencilerle buluşturan ve yedi üniversiteye sağladığı 

robotlarıyla eğitimi destekleyen Mitsubishi Electric, bu sayının artırılması için çalışıyor. 

Mühendislerle öğrencileri bir araya getirdiği çalışmalarla da eğitime ve insan kaynaklarına 

katkı sağlamayı sürdürüyor.    

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric 

Corporation; 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. 

Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası 

patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren 

mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; 

www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 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/ 

 

 

Sosyal Medya İçin Hashtag  

@MitsubishiE_TR 

#MitsubishiElectric 

#MitsubishiElectricTurkey 
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