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Mitsubishi Corporation Web Sitesi

Mitsubishi Corporation’ ıniş alanları, Kurumsal Sosyal 
sorumluluk (KSS) ve çevresel faaliyetleri, yatırımcı ilişkileri ve 
kariyer bilgileri ile ilgili daha fazla ayrıntı için, lütfen web 
sitemizi ziyaret ediniz.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Kitaplığı
Bu sayfada, kurumsal profil videomuzu, geçmişimizin bir 
özetini, topluma katkı etkinliklerimize bir genel bakışı ve şirket 
reklamlarının örneklerini içeren ilave kaynaklar yer almaktadır.

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary
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KuRumsaL FELsEFEsİ–üÇ KuRumsaL İLKE

mitsubishi corporation (mc) endüstriyel finans, enerji, metal, makine, kimyasallar, gıda, ve çevre ile ilgili konular 
dahil olmak üzere hemen hemen her sektörde iş geliştiren ve faaliyet gösteren, global olarak entegre olmuş ticari 
bir kuruluştur. mc’nin mevcut faaliyetleri, geleneksel ticari operasyonlarının çok daha ötesinde, doğal kaynakların 
geliştirilmesinden, perakendecilik, altyapı, finansal ürünler ve endüstriyel ürünlerin imalatına kadar, çeşitli iş alanları 
ile genişlemektedir.

tüm dünyada yaklaşık 90 ülkede 200’ün üzerinde ofis ve bağlı Kuruluş ve 600’den fazla grup şirketi ağıyla, mc 
65.000 kişinin üzerinde çok uluslu bir işgücü istihdam etmektedir.

topLuma KaRŞi KuRumsaL 
soRumLuLuK “shoki hoko”
Küresel çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, 
hem maddi ve hem de manevi olarak toplumun 
zenginleştirilmesi için çabalamak.

DüRüstLüK vE aDaLEt 
“shoji Komei”
Dürüstlük ve adalet ile iş yaparak, şeffaflık ve açıklık 
ilkelerini korumak.

tİcaREt YoLuYLa KüREsEL aNLaYiŞ 
“Ritsugyo boeki”
herşeyi kapsayan bir küresel perspektife dayanarak işleri 
geliştirmek.

üç Kurumsal İlke, mitsubishi’nin dördüncü 
başkanı Koyata iwasaki’nin öğretilerine 
dayanarak, mitsubishi ticaret Şirketi’nin 
(mitsubishi shoji Kaisha) faaliyet yönergeleri 
olarak 1934 yılında formüle edildi.

mitsubishi ticaret Şirketi’nin varlığı 
1947 yılı itibarıyla sonlanmasına rağmen, 
ilkeler mc’nin şirket felsefesi olarak kabul 
edilmiştir, ve bu ruh bugünkü yönetim ve 
çalışanların eylemlerinde yaşamaktadır. üç 
Kurumsal İlke aynı zamanda mitsubishi grup 
şirketlerinin yönetim kültüründe bir köşetaşı 
görevi görmektedir. birçok iş alanında 
faaliyet gösteren ve ortak bir tarih ve 
felsefe ile birleşmiş olan mitsubishi şirketleri, 
birbirleriyle olan dostane bir rekabetin 
güçlü ruhu vasıtasıyla büyümeye devam 
etmektedirler. 

(mitsubishi grubu diye ifade edilen şirketlerin ocak 2001 tarihindeki mitsubishi 
Kinyokai toplantısında kabul edildiği şekliyle, üç Kurumsal İlke’nin modern 
yorumu.)

mitsubishi coRpoRatioN
GİRİŞ
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Kuruluştan 1970’ lere
1954 yılında yeni mitsubishi shoji kuruldu ve aynı yıl tokyo 
ve osaka borsalarının her ikisinde kote oldu. 1967 yılında 
şirket ilk yönetim planını açıkladı. 1968 yılında, şirket 
brunei’de LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz)’yi geliştirmek için 
büyük ölçekli bir yatırım üstlendi. bu şirketin ilk büyük 
ölçekli yatırımı oldu. sadece ticaret-tabanlı faaliyetlerle 
yetinmeyen şirket, avustralya ve Kanada’da demir cevheri 
ve metalurjik kömür projeleri, meksika’da tuz alanı işi 
ile kanıtlandığı gibi, geliştirme ve yatırım-tabanlı işlerini 
global bir ölçekte genişletmeye başladı. 1971 yılında şirket 
resmi İngilizce ismini “mitsubishi corporation” yaptı.

1990’ lar
1992 yılında, mc, yeni bir yönetim politikası açıkladı, şirketi 
“sağlıklı bir Küresel Şirket” olarak yeniden oluşturmak. 
mc konsolide operasyonlarına ve varlıklarının değerini 
artırmaya daha fazla odaklanmaya başladı. Şirketin 
operasyonlarını ve bireylerini küreselleştirmek için daha 
fazla çaba gösterildi. 1998 yılında, mc, “seç ve odaklan” 
yaklaşımını tanıtan, stratejik alanları güçlendiren ve 
müşteri odaklı politikaları vurgulayan “mc2000”i kurdu. 
Yeni plan, şirketin temellerini desteklemek ve müreffeh 
bir geleceğe giden yolu oluşturmak için etkili oldu.

Yenİ MİlenYuMa Doğru
2001 yılında, mc, şirketin değer zincirlerinin 
genişlemesine, kârlılığın güçlendirilmesine ve, yeni iş 
alanları yaratma stratejilerine odaklanan, yeni ve agresif 
bir büyüme planı olan “mc2003” i tanıttı. 2004 yılında, 
yeni bir çağ açmak ve toplum ile ele ele büyümek 
hedefiyle, mc’yi “Yeni Endüstri mucidi” olarak belirleyen 
“İNovasYoN 2007” ortaya çıkarıldı. 2007 yılında, mc 
İş İnovasyon Grubu ve Endüstriyel Finans, Lojistik ve 
Geliştirme Grubunu kurdu. Daha sonra, 2008 yılında, 
mc yönetim planı olan “İNovasYoN 2009” u açıkladı. 
2009 yılında, mc İş İnovasyonu Grubunu sistematik 
olarak yeniden düzenledi ve Kurumsal Gelişim bölümünü 
kurdu. 2010 yılının Nisan ayında, mc bu bölümü iki yeni 
grup, Küresel Çevre İş Geliştirme Grubu ve İş hizmetleri 
Grubunu, kurmak suretiyle yeniden düzenleyip geliştirdi. 
temmuz 2010’da, mc iş modellerinin çeşitlendirilmesine 
dayalı, yönetim platformunu güçlendirmeye yönelik 
yeni bir yönetim planını duyurdu, “orta vadeli Kurumsal 
strateji 2012”. Yeni kurumsal stratejimiz, “Yeni stratejik 
Yön – sürdürülebilir büyümeye doğru yeni bir yol haritası” 
mayıs 2013’te açıklandı.

1980’ ler
mc kar yaratmak için yeni sistemler inşa etmek zorunda 
kaldı. Şirket kurulu işlerini modernize etmeye ve daha 
etkin operasyonlar geliştirmeye başladı. 1986 yılında 
şirket, operasyonel işlemler yerine karlılık odaklı yeni 
bir politikayı yerleştirdi. aynı yıl yeni bir yönetim planı 
hazırlandı. 1989 yılında, mc Londra borsasında kote 
oldu.

KuRumsaL taRİh
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vİZYoNumuZ Yaklaşık 2020’ye kadar işimizi iki kat büyütmeyi amaçlıyoruz

○ Kaynak
İlişkilendirilebilir iki kat 
öz kaynak

×2 ×2

○ Kaynak dışı 
İki kat kazanç

sDG: 7mt
met Kömür: 20mt
bakır: 250Kt

○ portföyün proaktif
yeniden
şekillendirilmesi 
yoluyla “Kazanan 
İşler”i seç

○ bu Kazanan İşleri 
güçlendir

○ 50:50 Kaynak ve 
Kaynak Dışı varlık 
oranı

İş alt bölümlerinin 
(İab) sayısı

>20 milyar yen net 
gelir üreten İab 
sayısı

10-20 milyar yen net 
gelir üreten İab sayısı

47

5

1

35 ila 40

≧10

 10 ila 15

180 milyar 
yen

mYs 3/2013 mYs 3/2013

mYs 3/2013 Yaklaşık 2020

Yaklaşık 2020 Yaklaşık 2020

Yeni stratejik Yön, “iş modelleri, endüstriler, piyasalar ve coğrafi  açıdan çeşitlendirilmiş bir portföy 
yönetimli iş çevrimleri yoluyla hem istikrarlı kazanç ve hem de değer artış potansiyeli sağlayabilen” 
bir şirket olarak mc’nin değerini bir kez daha doğruluyor. portföyümüzü optimize ederken, büyüme 
vizyonumuzu gerçekleştirmeye ve toplam kurumsal değerimizi arttırmaya çalışacağız.

büYümE vİZYoNu 2020

poRtFöY vİZYoNu

İKİ Kat İŞ

optİmum 
ÇEŞİtLENDİRmE 

vE KaZaNaN 
İŞLER

mitsubishi corporation’ın “Yeni stratejik Yön – sürdürülebilir büyümeye doğru yeni bir yol çizme” başlığı altındaki 
mevcut yönetim stratejisi 2013 mali yılında benimsendi. Gelişen iş modellerimizi ve faaliyet ortamını göz önünde 
bulunduran Yeni stratejik Yön, iş ve pazarlama stratejileri ile temel yönetim politikasını belirlemektedir. uzun dönem, 
“yaklaşık 2020” büyüme hedefl erimizi gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

YENİ stRatEjİK YöN
süRDüRüLEbİLİR büYümEYE DoğRu YENİ bİR YoL haRİtasi
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İŞ stRatEjİsİ vE paZaR stRatEjİsİ

stRatEjİK YöN

İŞ stRatEjİsİ paZaR stRatEjİsİ

Kaynak
İşler

ham 
maddelere 

artan talebi 
Karşılama

○ İş faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir kurumsal değer yaratma – birleştirilmiş ve 
küresel girişimler yoluyla toplumsal ve çevresel değerimizi daha da arttırmaya 
çalışma

○ Küresel yarışı önde bitirmek için portföyümüzü proaktif biçimde yeniden 
şekillendirerek “kazanan işler”i güçlendirme

İLKELER

○ Kazanç tabanımızı iyileştirmek için son üç yılın ortalama yatırım oranını (2,0 - 
2,5 trilyon yen) koruma

○ selektif tasfiyeleri hızlandırma ve yeni yatırımlara sermaye sağlama

YatiRim 
poLİtiKasi

○ temel ve değişken kısımları olan iki aşamalı bir politikayı uygulamaya koyarak 
istikrarlı bir kar payı sağlama

○ Yılda 350 milyar yen taban kazanç düzeyine göre kar payı tabanı tespit etme

tEmEttü 
poLİtiKasi

Kaynak 
harici İş

asya 
piyasalarında 

çoklu 
yerelleştirmeyi 

destekleme

sermayeyi verimli Kullanma asya’yı hedefleme

asya piyasalarına güçlü bir ağırlık vererek portföyümüzü proaktif şekilde yeniden şekillendirirken büyümeye yatırım 
yapmak.
Kurumsal inisiyatifler (Kurumsal arGe) dahilinde “Gelişme olasılığı olan piyasaları” yakalamak için 100 milyar yen (üç yıllık 
bir dönem için) ayırmak.

Çeşitlendirilmiş bir portföy seçkisiyle sürdürülebilir kurumsal değeri maksimize etme

○ Yürür lükteki  proje ler i  tes l im 
etme ve proje sürecimizdeki ana 
varlıkları seçici olarak geliştirme

○ Kaynak ve enerji endüstrisinin 
konjonktürel niteliği göz önünde 
bulundurularak, sermaye ya da 
işletmesel olsun, üretkenlik ve 
maliyete yeniden odaklanma

○ Gıda: amerika çapında bir tahıl 
tedarik ağı kurma

○ Mineral Kaynakları Petrol ve 
Gaz Kaynakları: asya, okyanusya, 
amerika, Rusya ve batı afrika’da 
projeler geliştirme ve güvenli tedarik 
kanalları sağlama; dünya çapında 
asya tabanlı bir pazarlama merkezi 
oluşturma

○ Gübre: asya genelindeki pazarları 
hedefleyen gübre hammaddesi 
kaynakları geliştirme○ uzun dönemli çoklu boyutlandırılabilir 

“kazanan işler” oluşturma vizyonumuz 
doğrultusunda portföyü proaktif 
biçimde yeniden şekillendirme ve yeni 
yatırım fırsatları için sermaye sağlama

○ seçili endüstrilerde/sektörlerde en 
umut vaat eden fırsatlara sermaye 
konuşlandırma

○ otomotiv, gıda, perakende, enerji üretimi, 
yaşam bilimleri, kaya gazı işleme ve 
dağıtımı ve varlık yönetimi sektörlerinde 
yatırım fırsatlarını kovalama

○ Perakende:  öneml i  ortaklar la 
perakende franchise’ları oluşturarak 
asya pazarlarında temel ihtiyaç 
maddeleri değer zinciri kurma

○ otomotiv: tayland ve Endonezya 
operasyonlarını güçlendirme ve 
onların iş modellerinin benzerlerini 
komşu asya ülkelerinde oluşturma

○ Yılda 350 milyar yen bir kazanç tabanı varsayımıyla, yatırımlara kendi nakit 
akışımız dahilinde fon sağlamak gibi, mali disipline odaklanmayı arttırma

○ %12-15 oranında orta ila uzun dönemli bir öz kaynak verimliliği sağlama
maLİ DİsİpLİN
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(1 tEmmuZ 2015 İtİbaRiYLa)

*   ofi slerin ve bağlı kuruluşların yerleri işaretlenmiştir. 
(proje ofi sleri ve japonya’daki ek ofi sler hariç)

 merkez ofi s: tokyo
   japonya’daki ofi slerin sayısı: 29 
(18 ek ofi s dahil)
   ülke dışındaki ofi slerin ve bağlı 
kuruluşların sayısı: 192 
(34 proje ofi si dahil)

MC’nin Bölgesel Ceo’ları

asya ve 
okyanusya

avrupa ve afrika

【japonya】
Sapporo
sendai
Nagoya
Niigata
toyama
shizuoka
osaka
takamatsu
hiroshima
Fukuoka
Naha

【Kuzey amerika】
New York
san Francisco
seattle
silicon valley
Los angeles
Houston
Washington, D.c.
Dallas
pittsburgh
Boston
tucson
vancouver
Toronto
victoria
mexico city
Querétaro

【Latin amerika】
Guatemala city
panama city
Quito

Lima
La paz
bogotá
santiago
caracas
puerto ordaz
asunción
buenos aires
são paulo
Rio de janeiro
belo horizonte
Santos

【avrupa ve afrika】
Londra
madrid
paris
brüksel
amsterdam
Düsseldorf
Frankfurt
berlin

milano
oslo
prague
stockholm
varşova
bükreş
beograd
atina
sofya
moskova
vladivostok
Yuzhno-sakhalinsk
Kiev
johannesburg
Dakar
casablanca
abidjan
alger
Lagos
Tunis
maputo
Nairobi

addis ababa
Dar es salaam

【orta Doğu ve orta 
asya】

İstanbul
ankara
bakü
aşkabat
taşkent
astana
almatı
Dubai
Kahire
tel aviv
Ramallah
amman
Riyad
cidde
al Khobar
Basra
Doha

abu Dabi
maskat
Kuveyt
tehran
 

【Doğu asya】
ulaanbaatar
pekin
chengdu
Guangzhou
shenzhen
Wuhan
tianjin
Xiamen 
Nanjing
Qingdao
Şanghay
Dalian
shenyang
hong Kong
taipei

mc’ NİN FaaLİYEttE oLDuğu YERLER

japonya’daki ofi slerimiz dahil, mc 200’den fazla ofi se ve bağlı kuruluşa sahiptir ve dünya genelindeki 
yaklaşık 90 ülkede 600’ ün üzerinde grup şirketi ile işbirliği yaparak iş geliştirmektedir.

Doğu asya

orta Doğu ve 
orta asya

Japonya

KüREsEL ağ
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Merkez 
ofi s

【asya ve 
okyanusya】

Karaçi
islamabad
Lahor
Yeni Delhi
mumbai
Kolkata
chennai
colombo
Dakka
Yangon
Nay pyi taw
bangkok
haadyai
Kuala Lumpur
bintulu
singapur
phnom penh
vientiane
Hanoi
ho chi minh Kenti

cakarta
surabaya
bandar seri begawan 
manila
Noumea
melbourne
sydney
perth
brisbane
mount Waverley
auckland
seul
Kwangyang
pohang

Küresel ekonomik belirsizlik dönemlerinde, büyüme fırsatlarını yakalamak 
için en yeni ve en doğru bilgileri almaya devam etmemiz, gerekli risk 
yönetimini uygulamamız ve hızlı önlemler almamız çok önemlidir.

bu girişimlerin temelinde, dünyanın dört bir tarafında yaklaşık 90 
ülkede 200’ den fazla ofi sten ve bağlı kuruluştan, 600’ ün üzerinde grup 
şirketinden oluşan küresel ağımız bulunmaktadır.

mc ofi slerinin ve bağlı Kuruluşlarının başındaki yöneticiler, başkanımız 
ve cEo’muz tarafından belirlenen bölgelerde ve ülkelerde mc Grup’u 
temsil ederler. Rolleri cephe hattı istihbaratı sağlamak ve mc Grup 
faaliyetlerini desteklemektir.

Küresel faaliyet yapımız japonya ve altı temel bölgeden oluşmaktadır: 
Kuzey amerika, Latin amerika, avrupa ve afrika, orta Doğu ve orta 
asya, Doğu asya ve asya ve okyanusya. her birine atanmış olan bir 
bölgesel cEo, o bölgedeki alt ve bağlı kuruluşları yönetir, bölgede genel 
olarak karşılaşılan sorunlara çözümler geliştirir, yeni iş olanaklarını belirler 
ve birleştirilmiş bir temelde faaliyetleri optimize eder.

uzmanlıklarını ve kaynaklarını kullanarak, bölge cEo’ ları, mc 
ofislerinin ve bağlı kuruluşlarının ve grup şirketlerinin yöneticileri ile 
birlikte dünyanın her yerindeki gereksinmelere ve özel koşullara karşılık 
verirler. mc Grup için “sürdürülebilir kurumsal değer” yaratmak için 
birlikte çalışmayı sürdürürler.

Kuzey amerika

latin amerika
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İş hizmetleri Grubu 
cEo ofisi

bt hizmetleri İş bölümü
bt planlama 

Departmanı

İç Denetim Departmanı
Kurumsal strateji 

ve planlama 
Departmanı

Kurumsal Denetçiler 
ofisi

Kurumsal İletişim 
Departmanı

Kurumsal Yönetim 
Departmanı

Kurumsal sosyal 
sorumluluk ve Çevre 
İşleri Departmanı

hukuk Departmanı
Küresel İnsan Kaynakları 

Yönetimi Departmanı
Küresel strateji ve İş 

Geliştirme Departmanı
Küresel İlişkiler Departmanı
uluslararası Ekonomik 

İşbirliği Departmanı
Lojistik Yönetim Departmanı
Kurumsal muhasebe 

Departmanı
Risk Yönetimi Departmanı
maliye Departmanı
Yapılandırılmış Finansman, 

m & a (birleşme ve 
satın alma) Danışmanlık 
bölümü

Yatırımcı İlişkileri 
Departmanı

İdari bölüm

Yönetim & tazminat 
Komitesi

başkan ve cEo

Kurumsal 
Denetçiler

Genel Kurul

Yürütme 
Komitesi

Kurumsal Denetçiler 
Kurulu

Yönetim Kurulu

uluslararası tavsiye 
Komitesi

İş stratejisi Komitesi
pazarlama stratejisi 

Komitesi
uyum Komitesi
Kss ve Çevresel İşler 

Komitesi
İnsan Kaynakları 

Geliştirme Komitesi
bilgilendirme Komitesi

pazarlama stratejisi
En üst uyum 

Yöneticisi
Kıdemli Yürütme Yetkili 

başkan Yardımcısı, 
Kss ve Çevresel İşler

En üst bilişim 
Yöneticisi

* merkez ofisin örgütsel yapısı

Küresel Çevre ve altyapı İş Grubu 
cEo ofisi

Küresel Çevre ve altyapı
 İş Grubu Yönetim bölümü
Çevresel İşler bölümü
Yeni Enerji ve Güç üretimi bölümü
altyapı İş bölümü

Endüstriyel Finansman, Lojistik ve 
Geliştirme Grubu cEo ofisi

Endüstriyel Finansman, Lojistik ve 
Geliştirme Grubu Yönetim bölümü

varlık Yönetimi İşi bölümü
Endüstriyel Finansman bölümü
Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat bölümü
Lojistik bölümü

Enerji İş Grubu cEo ofisi
Enerji İş Grubu Yönetim bölümü
sondaj ve üretim İşi bölümü
Doğal Gaz İşi bölümü
petrol İşi bölümü
Karbon & LpG İşi bölümü

metaller Grubu cEo ofisi
metaller Grubu İdari Departmanı
Çelik İşi bölümü
mineral Kaynakları ticareti bölümü
mineral Kaynakları Yatırım bölümü

makine Grubu cEo ofisi
makine Grubu Yönetim bölümü
Endüstriyel makine İşleri bölümü
Gemi ve uzay bölümü
motorlu araç İşi bölümü
isuzu İşi bölümü

Kimya Grubu cEo ofisi
Kimya Grubu Yönetim bölümü
phoenix Departmanı
suudi petrokimya projesi Departmanı
Emtia Kimyasalları bölümü a
Emtia Kimyasalları bölümü b
Fonksiyonel Kimyasallar bölümü
Yaşam bilimleri bölümü

temel İhtiyaç maddeleri Grubu cEo ofisi
temel İhtiyaç maddeleri Grubu Yönetim bölümü
Küresel tüketici İşi bölümü
perakende bölümü
temel İhtiyaç maddeleri bölümü
temel İhtiyaç Kaynakları bölümü

(1 NİsaN 2015 İtİbaRiYLa)

oRGaNİZasYoN Yapisi

İş Hizmetleri Grubu

Küresel Çevre ve 
 altyapı İş 
 Grubu

endüstriyel Finansman, 
 lojistik ve Geliştirme
 Grubu

enerji İş Grubu

Metaller Grubu

Makine Grubu

Kimya Grubu

temel İhtiyaç Maddeleri
 Grubu
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orGanİZaSYon YaPISI: 1 Geliştirme Bölümü (2 Departman)/1 Departman
İş hizmetleri Grubu cEo ofisi
■ Bt Hizmetleri İş Bölümü   bt hizmetleri İş planlama Departmanı, bt hizmetleri İş Geliştirme Departmanı
Bt Planlama Departmanı

İŞ hİZmEtLERİ GRubu
İş hizmetleri Grubu mc Grup ve müşterilerinin işi için 
gerekli bt fonksiyonlarını sağlama, aynı zamanda bu 
amaçla yatırım yapma, ve diğer bağlantılı hususları yürütme 
rollerini üstlenmektedir.
Dijital toplum ve iş çeşitliliği gibi çevresel değişikliklerin 
ardından bt, tüm iş türlerinde gerekli bir araç haline gelmiş 
ve küresel bazda bt için talep artmıştır. İş hizmetleri Grubu, 

japonya ve deniz aşırı ülkelerdeki iş ortaklarıyla olan bağları 
vasıtasıyla, küresel cevap verebilirlik ve rekabet edebilirliğini 
artıran bt hizmetlerini geliştirecek ve sağlayacaktır. bunlara 
ek olarak, iş alanlarımızda bt kullanımını teşvik ederek mc 
Grup’un ve müşterilerinin şirket değerini artırmalarına, ve 
iş genişletmelerine sürekli olarak katkı sağlamaya devam 
edeceğiz.

müşteri firmalarca karşılaşılan sorunları çözmeye, iş süreçlerini geliştirmeye ve kurumsal 
değeri artırmaya yardımcı olmak için bt hizmetleri İş bölümü, danışmanlık hizmetinden sistem 
geliştirmeye, operasyona, ve dış kaynak kullanımına kadar uzanan entegre bt hizmetleri 
sunmaktadır. bu hizmetleri, tata consultancy services japan, Ltd., “bir tata consultancy 
services ve mc ortak Girişimi” ve siGmaXYZ inc., gibi yatırımlarımız vasıtasıyla veya iş 
ortaklarıyla işbirliği yaparak sağlıyoruz. ayrıca, ileri bilgi teknolojilerinin tanıtılmasını, yayılmasını 
ve bu tür teknolojilerin kullanılmasını destekleyerek yeni bt bağlantılı işleri büyütmeye ve 
güçlendirmeye çalışıyoruz.

●	sistem entegrasyonu ve dış kaynaklı bt işlerinin geliştirilmesi

●	Danışmanlık işinin ve bpo (dış kaynaktan iş süreçleri) işinin geliştirilmesi

●	 İleri teknolojiler ve önceden uygulama deneyimi yoluyla işlere destek

●	asya pazarı ve perakendecilik desteği

●	tata consultancy services Limited (tcs) ile ortaklığın ve işbirliğinin geliştirilmesi

bt planlama Departmanı
bt planlama Dept. mc’nin bt sistemleri ve altyapıları, kaplama stratejileri ve planlama ile yatırımlar ve maliyet yönetimi gibi şirket ölçeğindeki bt 
önlemlerinden sorumludur. mc Grup’ un iş gereksinmeleri giderek çeşitlenmekte ve daha küreselleşmekte ve bt teknolojisi sürekli gelişmektedir. bu 
değişimlere her zaman hızla yanıt veren bt planlama Dept. sadece mc’nin şirket ölçeğindeki bt önlemlerini birleştirilmiş bazda konuşlandırmakla 
kalmaz, aynı zamanda bt iç kontrol ve bilgi güvenliği önlemleri de tasarlar ve geliştirir.

İŞ hİZmEtLERİ GRubu İŞLERİ

bt hizmetleri İş 
bölümü

tata Consultancy Services 
Japan

mc’nin müşteri ilişkilerindeki uzmanlığını 
h i nd i s t an ’ ı n  ta t a  con su l t a n c y 
services (tcs) firmasının başarılarıyla 
harmanlayan tcs japan’ın kapsamlı bt 
hizmetleri müşteri firmalarda inovasyon 
ve küreselleşme için güçlü bir destek 
sağlamaktadır.

Son teknoloji Mitaka Veri 
Merkezi 

tokyo’nun mitaka şehrinde bulunan mitaka 
veri merkezi, en son anti-sismik bazlı 
izolasyon yapısı ve ilk kez kentsel alanda 
kullanılan tam açık hava soğutma sistemi 
ile donatılmıştır. Yıllardır sağlamakta olduğu 
yüksek kalitede veri merkezi hizmetlerini 
temel alarak, mc doğal afet kontrolüne, 
çevreyle dost olmaya ve güçlü bir güvenliğe 
özen göstererek değerli bt kullanım 
hizmetleri sağlamaya devam edecektir.

İnşaat Sektörü için Cloud 
Bilişim Hizmetleri Kuruldu 

mc, mc Data plus inc. adında yeni bir 
firma kurarak inşaat sektörü için bulut 
tabanlı uygulama hizmetleri işini bu yeni 
iştirakine aktarmıştır. Yeni firma bulut 
tabanlı bilişim hizmetleri işini büyütüp 
güçlendirecek ve ayrıca büyük veri 
uygulama hizmetleri geliştirecektir.

büyük veri uygulama hizmetleri

MC Data Plus
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Çevresel İşler 
bölümü

altyapı İş 
bölümü

Yeni Enerji ve 
Güç üretimi 

bölümü

Doğrudan başkana bağlı bir grup olarak kurulan Küresel 
Çevre ve altyapı İş Geliştirme Grubu, 1 temmuz 2013’te 
bir iş grubu olarak üç bölümden oluşan Küresel Çevre ve 
altyapı İş Grubu adı altında yeniden organize edildi: Çevre 
İşi bölümü, Yeni Enerji ve Güç üretimi bölümü, altyapı İş 
bölümü. 

bu grup esas olarak güç üretimi, su, taşımacılık ve 
yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen başka gerekli 
altyapı alanlarındaki ticaret ve ilişkili iş operasyonlarıyla 
ilgilenmektedir. Küresel ısınma ile mücadeleye ve 
sürdürülebilir enerji kaynakları sağlamaya yardımcı olan 
yenilenebilir enerji ve yeni nesil enerji işleri gibi bir dizi 
alanda aktifiz. Günümüzün çevre dostu taşıtlarının ve 

elektrik depolamanın vazgeçilmez bir unsuru olan lityum-
iyon pillerin imalatını da yapmaktayız.

amacımız istikrarlı, uzun dönem kazanç etmenlerini 
büyütürken ve kurumsal değerimizi yükseltirken aynı 
zamanda doğal çevreye tamamen saygılı sürdürülebilir bir 
toplumu gerçekleştirme doğrultusunda çalışmaktır. bizimki 
uzun dönemli bir yaklaşımdır, ve yüksek düzeyde kamu 
çıkarı ve büyüme potansiyeli olan, daha az kaynakla daha 
fazla insanın yaşayabilmesini sağlayan iş alanlarındaki 
mekanizmaları, teknolojileri ve sistemleri, ve ilgili işlemler 
ile gelişen iş alanlarını geliştirme taahhüdümüze bağlı 
kalacağız.

KüREsEL ÇEvRE vE aLtYapi İŞ 
GRubu

KüREsEL ÇEvRE vE aLtYapi İŞ GRubu İŞLERİ

mc’nin, Endonezya’da dünyanın en büyük jeotermal 
güç santrallerinden biri olan 230 mW kapasiteli Wayang 
Windu jeotermal Güç santralinin sahibi olan star 
Energy Geothermal pte Ltd. şirketinde %20 iştirak payı 
bulunmaktadır.

●	 Lityum İyon piller

●	Yeni Çevre İşi Geliştirme ve Yönetimi 

●	 japonya’da ve japonya Dışında Enerji 
üretimi

●	Yerinde (saha İçinde) Enerji üretimi

●	Deniz aşırı Enerji aktarımı

●	Enerji üretimi ve aktarma Ekipmanı 
İhracatı

●	su İşi

●	Demiryolu, Liman ve havaalanı İşi

●	 petrol, Gaz ve petrokimya tesis 
Ekipmanı, Fpso Gemi Kiralama 

●	Çelik, Demir harici metaller ve Çimento 
Fabrikası Ekipmanı

Çevreyle dost elektrikli araçlar için anahtar bir parça 
olan lityum iyon piller geliştirme, üretme ve satma 
konularında faaliyet göstermektedir.

%45,5 oranındaki hissesi mc’ye ait olan mc-jaLuX 
airport services co., Ltd., myanmar’daki mandalay 
uluslararası havalimanı’nın Nisan 2015’ten başlamak 
üzere 30 yıllık işletme hakkını elinde tutmaktadır.
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mc’nin konteyner terminali yatırımı bulunan 
valencia Limanı, akdeniz’deki en büyük 
konteyner limanlarından ve dünyanın en 
önemli aktarma noktalarından biridir.

orGanİZaSYon YaPISI: 3 Geliştirme Bölümü (12 Departman)
Küresel Çevre ve altyapı İş Grubu cEo ofi si, Küresel Çevre ve altyapı İş Grubu Yönetim bölümü
■ Çevresel İşler Bölümü   Çevresel Enerji İşi Departmanı, Çevresel İş, arGe Departmanı
■ Yeni enerji ve Güç Üretimi Bölümü   EmEa Güç üretimi İşi Departmanı, amerika Güç İşi Departmanı, asya ve okyanusya Güç İşi 
Departmanı, Güç sistemleri Departmanı a, Güç sistemleri Departmanı b, Güç sistemleri uluslararası Departmanı
■ altyapı İş Bölümü   su İşi Departmanı, ulaşım altyapısı İşi Departmanı, mühendislik İşi Departmanı, Fabrika projeleri Departmanı
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mc, tamamına sahip olduğu mc aviation 
partners uçak kiralama şirketini de içeren özel 
havacılık hizmetleri işini küresel bir ölçekte 
geliştirmektedir.

ENDüstRİYEL FİNaNsmaN,  
LojİstİK vE GELİŞtİRmE GRubu

Endüstriyel Finansman, Lojistik ve Geliştirme Grubu, küresel 
olarak entegre bir iş kurumu olarak grubun uzmanlığını ve ağlarını 
geliştirebileceği maddi duran varlıkları hedefleyerek endüstriyel 
finansman işini geliştirmeye odaklanmıştır. proje geliştirme ve varlık 
yönetimi gibi çeşitli fonksiyonlarını kullanarak grup, sektörlere sermaye 
sağlamakta ve yatırımcılara yatırım fırsatları sunmaktadır.
özellikle grup, belli alanlarda, finansman kurumlarının sunduklarına 
benzemeyen, kapsamlı fi nansman hizmetleri sağlamaktadır. bunlar varlık 
yönetimi, altyapı ile ilgili fi nansman, özel sermaye fi nansmanı ve fi nansal 
kiralama hizmetlerini kapsamaktadır. Ek olarak grup, ticari tesisler ve 
kentsel gelişim başta olmak üzere, bina gelişimi ve lojistiğe yoğunlaşan, 
inşaat ve gayrimenkul geliştirmede çözümler sunmaktadır.
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ENDüstRİYEL FİNaNsmaN, LojİstİK vE GELİŞtİRmE GRubu İŞLERİ

Endüstriyel 
Finansman 

bölümü

●	altyapı fi nansmanı

●	oto kiralama da dahil, japonya’da ve 
yurtdışında genel kiralama (leasing) işi

●	uçak kiralama ve uçak motoru kiralama 
dahil, havayolu ile ilgili işler

Lojistik bölümü

●	uluslararası intermodal ulaşım

●	Dökme yük gemisi armatörlüğü ve 
operasyonları

●	 Lojistik sektörü için çözüm bulma işi

●	 Lojistik danışmanlığı

Gayrimenkul 
Geliştirme ve 
İnşaat bölümü

●	ticari gayrimenkul gelişimi

●	büyük ölçekli kentsel gayrimenkul 
gelişimi

●	 İnşaat Yönetimi

varlık Yönetimi 
bölümü

●	Gayrimenkul yatırım fonu yönetimi ve 
bağlı işleri

●	özel özkaynak yatırımları yönetimi işi

●	Diğer gayrimenkuller için varlık yönetimi 
işi

mitsubishi corporation Lt, inc.’ın Yokohama, japonya’daki 
Keihin İşletme Departmanı.

abD’deki bu öğrenci konutları Diamond Realty 
investments, inc. tarafından geliştirildi.

Los angeles, tokyo ve Dublin’de kurulu mc aviation 
partners, kapsamlı uçak kiralama projeleri geliştirmektedir. 
(cG imajı) 

GYRE, bir mc bağlı kuruluşu tarafından yönetilen japan 
Retail Fund investment corporation’ ın sahip olduğu bir 
lüks segment perakendecilik kompleksi.

orGanİZaSYon YaPISI: 4 Bölüm (12 Departman)
Endüstriyel Finansman, Lojistik ve Geliştirme Grubu cEo ofi si, Endüstriyel Finansman, Lojistik ve Geliştirme Grubu Yönetim bölümü
■ Varlık Yönetimi İşi Bölümü   Gayrimenkul varlık Yönetimi İşi Departmanı, varlık Yönetimi İş Geliştirme Departmanı, ticari 
bankacılık Departmanı   ■ endüstriyel Finansman Bölümü   altyapı Finans Departmanı, Kira ve Finans Departmanı, havacılık İşi 
Departmanı   ■ Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Bölümü   ticari Gayrimenkul İmarı Departmanı, Çin Gayrimenkul Geliştirme 
Departmanı, Kent Geliştirme Departmanı   ■ lojistik Bölümü   Lojistik İşleri Departmanı, Kuru Dökme Yük İşi Departmanı, Lojistik 
İş Geliştirme Departmanı
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Sakhalin II LNG

Gabon 
Arama/Geliştirme/Üretim 
(Ham petrol)

Brunei LNG

Tangguh LNG

Donggi-Senoro LNG
Malezya LNG

MEDCO Yatırımı

Kangean 
Geliştirme/Üretim 

(Ham petrol/Doğal gaz) 

Papua Yeni Gine 
Araştırma/Geliştirme 

(Doğal gaz) 

Fildişi Sahili 
Arama 
(Ham petrol/Doğal gaz)

İngiltere Kuzey Denizi 
Geliştirme/Üretim 

(Ham petrol)

Umman LNG

Irak SGU Qalhat LNG

Irak 
Üretim 

(Ham petrol)

Kanada 
Şeyl gazı 

Geliştirme Projesi

LNG Kanada

Cameron LNG

ABD Meksika Körfezi 
Geliştirme/Üretim 
(Ham petrol)

Angola 
Geliştirme/Üretim 

(Ham petrol)

Browse LNG

Wheatstone LNG

Kuzey Batı Raf LNG

Kimberley 
Araştırma 

(Ham petrol/Doğal gaz)

Venezuela 
Orinoco 
Kreozot’unun 
Geliştirmesi 
(Ham petrol) 

Myanmar 
Üretim 
(Ham petrol/Doğal gaz)

LNG DEğER ZİNcİRİ

brunei
malezya

avustralya
Rusya

Endonezya 
umman, vb.

ENERjİ İŞ GRubuNuN baŞLica YuRt DiŞi pRojELERİ

Ev sahibi ülke Yukarı akım sıvılaştırma tesisi Lojistik pazarlama

arama 
Geliştirme & 

üretim
LNG üretimi LNG Gemileri ile 

taşıma
japonya ve 

 Küresel pazar

Fukushima, japonya’da Depolanan onahama petroleum 
co. petrol ve petro ürünleri.

Çin’in jiangsu bölgesinde üretim yapan bir ortak girişim 
olan mc Zhenjiang anode solutions co., Ltd.’in anot 
pişirme tesisinin iç kısmı.

Endonezya’nın Doğu java bölgesinde açık denizde 
bulunan Kangean blocks’daki doğal gaz geliştirme ve 
üretim sahası.

ENERjİ İŞ GRubu
Enerji İş Grubu endüstrinin gelişimine katkı yapar ve 
insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. 
tüketicilere ışık, ısı ve güç sağlayan enerjiyi sıvı, gaz ve katı 
hallerde işletmekteyiz. Geniş kapsamlı enerji portföyümüzde 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), ham petrol, petrol ürünleri, 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LpG), petrol koku, kok kömürü ve 
karbon ürünleri yer almaktadır.

İş modelimiz enerji değer zincirinin en üst halkasından en 
alt halkasına kadar tüm alanları kapsamayı amaçlar. petrol 

ve doğalgaz arama, geliştirme ve üretimi yapmakta ve LNG 
projelerine yatırım yapmaktayız. İthalat yapmakta ve üç 
taraflı ticaret faaliyetleri yürütmekte ve yurtiçi ticaret ile 
perakende işleriyle de ilgilenmekteyiz. Grubumuz enerjinin 
daha verimli kullanımı ve aynı zamanda doğal çevrenin 
korunması için önlemler almaktadır. proaktif bir şekilde 
gazdan sıvıya dönüştürme (GtL) ve biyo yakıt gibi yeni 
enerji işlerinde çalışmaktayız.
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orGanİZaSYon YaPISI: 4 Bölüm (22 Departman)
Enerji İş Grubu cEo ofi si, Enerji İş Grubu Yönetim bölümü
■ Sondaj ve Üretim İşi Bölümü   asya arama ve üretim (E&p) İşi Departmanı, avrupa ve afrika E&p İşi Departmanı, amerika ve 
okyanusya E&p İşi Departmanı   ■Doğal Gaz İşi Bölümü   brunei Doğal Gaz İşi Departmanı, malezya Doğal Gaz İşi Departmanı, 
avustralya Doğal Gaz İşi Departmanı, Endonezya Doğal Gaz İşi Departmanı, orta Doğu Doğal Gaz İşi Departmanı, Rusya Doğal Gaz 
İşi Departmanı, amerika Doğal Gaz İşi Departmanı, Kaya Gazı İşi Departmanı, LNG operasyon ve ticaret Departmanı   ■ Petrol 
İşi Bölümü   ham petrol Departmanı, petrol ürünleri Departmanı, Endüstriyel petrol pazarlama Departmanı, Enerji hammaddesi 
Departmanı, petrol hammadde Departmanı   ■ Karbon & lPG İşi Bölümü   Karbon malzemeler Departmanı, petrokok 
Departmanı, alüminyumla İlgili Karbon malzemeler Departmanı, özel Karbon ve Grafi t İşi Departmanı, LpG İşi Departmanı

cameron LNG projesi (Resim)
Kuzey amerika’nın kaya gazı devriminin 
sağladığı uygun ortama karşı mc, abD’den 
LNG ithalini gerçeğe dönüştürmek için bölgenin 
zengin rezervlerinden yararlanma yolları arıyor. 
cameron LNG sıvılaştırma tesisinde üretilen 
LNG’nin mc’ye ait olan kısmı (yılda 4 milyon ton) 
çoğunlukla japonya'daki müşterilere abD doğal 
gaz fiyatlarına bağlı olarak belirlenen fiyatlarla 
satılacaktır. bu projenin 2018 yılında ticari 
üretime geçmesi beklenmektedir.
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mEtaLLER GRubu
metaller Grubunda; çelik ürünleri, demir hammaddeleri ve demir olmayan 
metaller olmak üzere geniş bir emtia yelpazesiyle ilgilenmekteyiz. 
Küresel pazarlara, özellikle dengeli ve sürdürülebilir yüksek kaliteli 
hammadde ve yarı/nihai mamül tedariği sağlayarak tüm dünyada refah 
seviyesi daha yüksek toplumlar yaratmaya yardımcı olmaktayız.

Yatırımlarımıza gelince, kok kömürü, termik kömür, bakır, nikel ve 
krom dahil metal hammaddeler alanında faaliyet göstermekteyiz. 
Dünya ekonomisi büyümeye devam ederken, özellikle kok kömürü için 
gelecekteki talebin oldukça güçlü olması beklenmektedir.

ticaret faaliyetlerimizle ilintili olarak, hammaddeler ve ara ürünler 
de dahil olmak üzere tedarik yapımızı daha da güçlendirmek 
adına yüksek kaliteli hizmet ve fonksiyonlar geliştirmekteyiz. bağlı 
kuruluşumuz, metal one çelik ticaretimizi üstlenirken, mitsubishi 
corporation Rtm international ve mitsubishi corporation Rtm japan 
demir hammaddelerimizin ve demir olmayan metallerimizin ticaretini 
yapmaktadır. bu son iki şirket Nisan 2013’te kurulmuştur.

metaller Grubu organizasyonumuz dahilinde; farklı endüstri 
ve pazarlardaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir biçimde 
değerlendirerek, grubumuzun faaliyetlerini daha da geliştirmeyi ve 
küresel pazarlara daha iyi cevap vermeyi amaçlamaktayız. boylece, 
karlılığımızı ve ticari değerimizi i arttırmayı umuyoruz.

orGanİZaSYon YaPISI: 3 Bölüm (7 Departman, 3 ofi s)
metaller Grubu cEo ofi si, metaller Grubu İdari Departmanı
■ Çelik İşi Bölümü   metal one Departmanı, oto parçaları Departmanı 
■Mineral Kaynakları ticareti Bölümü   Rtm ofi si, triland İş ofi si
■Mineral Kaynakları Yatırım Bölümü   Demir cevheri Departmanı, mDp Departmanı, ana metaller Departmanı, 
alüminyum Departmanı, hernic Departmanı, Nadir madenler Geliştirme ofi si

bma (avustralya) her yıl yaklaşık 
60  mi lyon  ton  kok  kömürü 
üretmektedir ve hacim olarak 
küresel denizyolu ticaretinin 
yaklaşık %25’ine denk gelen 
dünyanın en büyük kok kömürü 
üreticisidir.
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Boyne 
(Avustralya)

Ulan
(Avustralya)

Clermont
(Avustralya)

AREVA Resources Australia 
(Avustralya)

Crossland Resources 
(Avustralya)

Oakajee Port & Rail 
(Avustralya)

Hernic Ferrochrome 
(Güney Afrika)

Kintyre
(Avustralya)

Gresik 
(Endonezya)

Warkworth/Coal & Allied 
(Avustralya)

BMA 
(Avustralya)

Weda Bay 
(Endonezya)

Antamina
 (Peru)

IOC 
(Kanada)

West McArthur 
(Kanada)

Marathon
(Kanada)

JCU
(Japan Canada Uranium)

(Kanada)AREVA Mongol
(Moğolistan)

PACIFIC METALS CO., LTD. 
(Japonya)

Escondida
(Şili)

CAP (Şili)

Los Pelambres
 (Şili)

Anglo American Sur S.A.
 (Los Bronces vs.)

 (Şili)

Quellaveco
(Peru)

Albras 
(Brazil)

Mozal 
(Mozambik)

Furuya Metal
 (Japonya)

CMP (Şili)

■Kömür
■Demir Cevheri
■Nikel ve Krom

■Bakır
■Alüminyum
■Uranyum

■PGM (Platin Grubu Metaller)
 ○ Mevcut Proje
 ☆  Arama ve Geliştirme Projesi

mEtaLLER GRubu DEğER ZİNcİRİ

mEtaL KaYNaK aLaNiNDaKİ GELİŞmELER

Hammadde Tedarik Üretim Üretim İşleme, 
Dağıtım ve Pazarlama 

Nihai 
Tüketiciler

D
em

ir H
am

 M
addeler ve 

Çelik Ü
rünleri

D
em

ir O
lm

ayan H
am

 
M

addeler ve Ü
rünler

Kok Kömürü   Termik Kömür   
Demir Cevheri

BMA (Kok kömürü) 
IOC (Demir Cevheri)
CMP (Demir Cevheri)
Warkworth (Termik Kömür)
Clermont (Termik Kömür) vs.

Bakır   Alüminyum   PGM   
Nikel ve Krom vs. 

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Hurda Çelik
Metal One 
  Mitsui Bussan Resources & 
  Structural Steel Corporation

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan
Triland Metals

Çelik Fabrikaları
EAF Fabrikalar

Çelik Saç ve Levhalar
Özel Çelik ve tel vs.

Bakır ve Bakır Alaşımı 
Tel ve Diğer Ürün İmalatçıları
Haddehaneler ve Dökümhaneler
Değerli Metal İşleyiciler
İzabe Tesisi vs.

Külçe
Demir Harici Ürünler
Paslanmaz Ürünler vs.

Oto Parçaları İmalatçıları
   DMET, Hirotec Australia

Mitsubishi Corporation RtM 
International
Mitsubishi Corporation RtM 
Japan

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o.
Qingdao Toyo Heat Exchanger
Toyo Radiator Zhongshan vs.

Gemi Yapımcıları

Petrol ve Gaz

Enerji

İnşaat

Otomobil

Makine

Ev Aletleri

Konserve

Kablo

İçecek

Mücevher

Kaynaklara Yatırım Ticaret (İşleme, Dağıtım ve Pazarlama, vb.)

Anglo American Sur (Bakır)
Escondida (Bakır)
Los Pelambres (Bakır)
Antamina (Bakır) Mozal (Alüminyum)
Boyne (Alüminyum) 
Marathon (PGM)
Hernic (Krom) vs.

Metal One
Isuzu Corporation
Tamatsukuri Corporation   CANTAK
MC TUBULAR PRODUCTS
SUS-TECH CORPORATION
Coilplus   MSAT   ISTW   IWWI vs.

metal one corporation, japonya ve 
dünya genelinde 140’ı aşkın ofisten 
oluşan bir  sat ış ağına sahip olup 
depolama, çelik işleme ve teslimat 
yönetimi dahil kapsamlı hizmetler 
sağlamaktadır.

metal kaynak ticaretine entegre bir bağlı 
kuruluş olan mitsubishi corporation Rtm 
international pte. Ltd., Nisan 2013’te 
singapur’da kuruldu.

avustralya’daki bma’da (mitsubishi 
Development pty Ltd ve bhp billiton 
Ltd arasında bir kömür madeni ortak 
girişimi) üretimi genişletme çalışmaları 
devam etmektedir. bma yüksek verimli 
üretimiyle iyi bir üne sahiptir.

Şil i ’de Escondida madeni her yıl 1 
milyon tondan fazla bakır üretmektedir. 
En az elli yıl daha çalışmaya yetecek 
rezervleriyle dünyanın en büyük bakır 
madenidir.

19



maKİNE GRubu İŞLERİ

Gemi ve uzay 
bölümü

● 	Gemi, açık deniz petrol ve gaz arama ile ilgili 
özel gemi işlemleri, Fpso/Fso, denizcilik 
ekipmanı, vs. alanlarındaki işlemler; 
finansman, armatörlük ve yönetim işi  

● 	savunma ekipmanı satışı

● 	uydu görüntüsü veri işleme ve satışı

motorlu araç İşi 
bölümü

● 	Yurtdışı yerel üretim ve satış işi

● 	Yurtdışı otomobil finansmanı, satış sonrası 
servis ve diğer ilgili işler

● 	otomobil ihracatı (araç, montaj parçaları, 
yedek parçalar)

Endüstriyel makine 
İşi bölümü

● 	asansörler ve yürüyen merdivenler için satış 
ve bakım işi

● 	takım tezgahları, tarım makineleri, inşaat ve 
madencilik ekipmanı satışı

● 	makine kiralama

isuzu İşi bölümü

● 	Yurtdışı yerel üretim ve satış işi

● 	Yurtdışı otomobil finansmanı, satış sonrası 
servis ve diğer ilgili işler

● 	otomobil ihracatı (araç, montaj parçaları, 
yedek parçalar)

mc, yapım ve endüstriyel makine odaklı kiralama 
hizmetleri ve satışları kiralama hizmetleri sağlayıcısı 
Nikken corporation aracılığıyla yürütmektedir.

outlander phEv gibi çevre dostu elektrikli araçları 
teşvik ederek sürdürülebilir bir toplum oluşturmaya 
katkı sağlama.

tayland’daki motorlu araçlar işimizin ana ürünlerinden 
biri olan isuZu D-maX pikap kamyonet.

mc’n in de öz kaynak payına 
sahip olduğu bu teknoloji harikası 
“sayaendo” tipi LNG taşıyıcısı 
2014’te filoya katıldı. (Fotoğraf 
mitsubishi heavy industries, Ltd. 
tarafından sağlanmıştır) (yukarıda)

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme 
uydusu, GeoEye-1 (sağda) ©DigitalGlobe, inc.

maKİNE GRubu
makine Grubu dört ana alandaki makinelerle çok geniş bir 
faaliyet alanına sahiptir: Endüstriyel makineler, gemicilik, 
savunma ve havacılık-uzay ve motorlu taşıtlar. takım 
tezgahları, tarım makineleri, inşaat ve madencilik ekipmanı, 
asansörler ve yürüyen merdivenler, gemiler, havacılık-uzayla 
ilgili ekipman, otomobiller ve diğer işlerle ilgilenmekteyiz.

bu alanlardaki uzmanlığımızı ve geniş küresel ağımızı daha 
da genişleterek, müşterilerle, imalatçılarla ve ortaklarla ilişki 

kurarak, iş ortamındaki değişimlere yanıt veriyor ve tüm 
dünyadaki faaliyetlerimizi geliştiriyoruz.

satıştan finansmana, dağıtıma ve geniş iş yatırımlarımıza 
uzanan daha uzun değer zincirleri oluşturarak mevcut 
faaliyetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz ama aynı 
zamanda gelecekte mc için temel kazanç kaynaklarına 
dönüşecek yeni türden işler oluşturmaya önem veriyoruz.
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Gemi İşi
makine Grubu, gemi ve açık 
deniz petrol ve gaz arama ile 
ilgili özel gemi armatörlüğü 
ve işletmeciliğinin yanı sıra 
fi nansman, ticaret ve diğer işleri 
kapsayan geniş bir değer zinciri 
oluşturmaktadır. Grubumuz 
gemi işiyle ilgili operasyonlarını 
küreselleştirmek için yoğun bir 
biçimde çalışmaktadır. 

orGanİZaSYon YaPISI: 4 Bölüm (13 Departman, 1 ofi s)
makine Grubu cEo ofi si, makine Grubu Yönetim Departmanı, makine Grubu İş Geliştirme ofi si
■ endüstriyel Makine İşi Bölümü   asansör ve Yürüyen merdiven İşletme ve pazarlama Departmanı, Endüstriyel Ekipman 
İşi Departmanı, İnşaat ve Kiralama İşi Departmanı   ■ Gemi ve uzay Bölümü   ticari Şilep Departmanı, açık Deniz ve Gaz 
taşımacılığı Departmanı, savunma ve havacılık Departmanı   ■ Motorlu araç İşi Bölümü   motorlu taşıt asya ve Güney batı 
asya Departmanı, motorlu taşıt Kuzey asya Departmanı, motorlu taşıt avrupa, orta Doğu ve afrika Departmanı, motorlu taşıt 
amerika ve avustralya Departmanı   ■ Isuzu İşi Bölümü   isuzu asEaN Departmanı, isuzu avrupa, orta Doğu, amerika ve 
okyanusya Departmanı, isuzu asya Departmanı
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KİmYa GRubu
Kimyasallar Grubu üç iş segmentinde faaliyet göstermektedir: 
petrokimya ürünleri, endüstriyel tuzlar ve gübreler gibi Emtia 
Kimyasalları; üretan, sentetik kauçuk ve kaplama hammaddeleri 
gibi plastikler ve işlevsel ürünleri içeren İşlevsel Kimyasallar ve gıda 
bilimlerini, ilaç ve tarım kimyasalları sektörlerini kapsayan Yaşam 
bilimleri.

Çok sayıdaki ana faaliyet konuları arasında petrokimya, endüstriyel 
kimyasallar, enerji, otomotiv, inşaat, boya ve yapıştırıcılar, elektrik 
ürünleri ve elektronik, yarı iletkenler, haberleşme cihazları, tekstil, 
giyim, gübre ve tarımsal kimyasallar, tarım ve hayvancılık, gıda ve gıda 
maddeleri, ilaç ve tıbbi malzeme ve dağıtım sayılabilir. Grubumuz birçok 
sektörde ve geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunarak insanların daha 
iyi bir yaşam kalitesine ulaşması için katkıda bulunmaktadır.

Giyim, gıda ve konut gibi pek çok tüketici ilişkili alan kimyasal 
endüstrisi ile bağlantılıdır. İş grubumuz bu endüstrinin benzersiz 
özelliklerinden yararlanarak mc’ye ve tüketicilerimize en yerinde ve 
güncel bilgiler sağlamaktadır. böylece, küresel değer zincirimize yeni 
halkalar eklemeyi sürdürüyoruz.

orGanİZaSYon YaPISI: 4 Bölüm (16 Departman)
Kimya Grubu cEo ofi si, Kimya Grubu Yönetim bölümü, phoenix Departmanı, suudi petrokimya projesi Departmanı
■ emtia kimyasallar Bölümü a   olefi nler ve aromatikler Departmanı, petrokimya aramalları Departmanı, polyester 
Departmanı, Kloralkali Departmanı   ■ emtia kimyasallar Bölümü B   metanol Departmanı, amonyak Departmanı, Gübre 
Departmanı, İnorganik Kimyasallar Departmanı   ■ Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü   plastikler Departmanı, pvc 
Departmanı, Fonksiyonel malzemeler Departmanı, özel Kimyasallar Departmanı   ■ Yaşam Bilimleri Bölümü   bio-Fine 
Kimyasallar Departmanı, Yaşam bilimi ürünleri Departmanı

metanol de oriente, 
mEtoR, s.a. (mEtoR) 
metanol de oriente, mEtoR, 
s.a. (mEtoR) mart 1992’de 
mitsubishi corporation ile 
petroquimica De venezuela 
s.a.(pEQuivEN), mitsubishi 
Gas chemical company ve 
diğerlerinin ortak girişimi 
i le kurulmuştur. mEtoR 
ucuz doğal gazdan metanol 
üretmekte olup başl ıca 
avrupa  ve  amer ika ’ya 
satmaktadır.

22



Paraksilen　PC AROMATICS

Metanol　METOR

Amonyak

PVC Hammaddeleri

Fosfat Cevheri FOSFATOS

Potasyum Klorür

Etanol

Satış Şirketi

Kimyasal ve Kompaund Gübreler
Mitsubishi Shoji Agri-Service
MC Ferticom

Polyester Elyaf
PET Reçinesi

Polietilen Reçinesi
SHARQ

Yarı İletken Kimyasallar   Piller için ham maddeler
Taşlama, Bileyleme Malzemeleri
TOSOH HELLAS

Sentetik Kauçuk / Fonksiyonel Reçine
Kaplamaları ve Yapıştırıcılar
Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

Sentetik Reçine Ürünleri
Mitsubishi Corporation Plastics  KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color

Tarım kimyasalları aramalları ve aktif bileşenleri
Liling Fine Chemicals　DECCAN

Bio-farmasötikaller　FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Tartarik asit
CASTELLO

Maltitol, sorbitol
(tatlandırıcılar)
MTIS・STBC

Endüstriyel Reçineler

Polivinil Klorür (PVC)Endüstriyel Tuz　ESSA
Deniz

Kaynakları

Ham
Petrol

Maden
Kaynakları

Bitkisel
Kaynaklar

Doğal
Gaz

Nafta Etilen
Benzen
Ksilen Etilen Glikol　SHARQ

Ürün
pazarları

İmalat Şirketi

Kaynaklar
Emtia Kimyasalları Bölümü.A Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü

Emtia Kimyasalları Bölümü.B

Yaşam Bilimleri Bölümü

Tatlandırıcılar, tıbbi gıdalar, maya özütü, baharatlar
Mitsubishi Shoji Foodtech      MC Food Specialties      
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

Ambalaj
Malzemeleri

İnşaat için bina 
içi malzemeleri

Kaplamalar ve
yapıştırıcılar

Otomobiller 
Ev Elektroniği 
BT・İletişim

Kozmetik ve
deterjan
Gübre

Gübreler

Tekstil

İlaç ve
tarımsal

Gıda ürünleri

Eastern Petrochemical Company
 (SHARQ) (Suudi Arabistan)

Petrokimyasallar

TOSOH HELLAS
 (Yunanistan) 
Pil kaynakları

CASTELLO 
(İspanya) 

Tartarat üretimi

Tri-Pack Films Ltd. 
(Pakistan)

Film üretimi DECCAN
(Hindistan)

Sözleşmeli tarım kimyasalları 
ara malları 

ve aktif bileşenleri üretimi

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. 
(PC AROMATICS)

(Malezya)
 Temel Petrokimyasallar

MC-Towa International Sweeteners Co.,Ltd.
 (Tayland) 

Maltitol üretimi

THAI CHEMICAL
(Tayland)

Plastikleştirici ve 
yapıştırıcı imalatı

Liling Fine Chemicals Co.,Ltd.
 (Çin)

Sözleşmeli tarım 
kimyasalları ara malları 

ve aktif bileşenleri üretimi

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
 (Endonezya)

Sorbitol üretimi

Fermentech Indonesia
(Endonezya)

Nükleik asit ve 
kurdlan üretimi

Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
(Mekisika)
Tuz üretimi

Metanol de Oriente, METOR, S.A.
 (Venezuela) 

Metanol üretimi

FOSFATOS DEL PACIFICO
(Peru)

Fosfor cevheri çıkarma/
diyatomlu toprak ve tuğla üretimi

Rimtec Corporation 
(ABD)

PVC bileşikler 
imalatı

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
(ABD)

Sözleşmeli biyofarmasötikal üretimi

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
(BK)

Sözleşmeli biyofarmasötikal üretimi

DM Color (Mekisika)
Plastik bileşikler
imalatı ve satışı

Emtia Kimyasallar Böl. A/B

Fonksiyonel Kimyasallar Böl./Yaşam Bilimleri Böl.

KİmYa GRubu DEğER ZİNcİRİ vE bağLi KuRuŞLaR İLE İŞtİRaKLER

YuRtDiŞiNDa baŞLica bağLi KuRuLuŞLaR (İmaLatÇiLaR)

petronas chemicals aromatics sdn. 
bhd. japon ve malezya şirketlerinin yılda 
540.000 ton paraksilen ve 200.000 ton 
benzen üretebilen bir ortak girişimidir.

chuo Kagaku co., Ltd. Çin’de beş 
imalat merkezi bulunan ve ürünlerini 
bu merkezlerden tüm ülkeye yayan tek 
japon plastik gıda ambalajı ve konteyneri 
imalatçısıdır.

japonya’nın önde gelen gıda bilimi 
şirketlerinden biri olan mc Food 
specialties inc., yüksek kaliteli çeşniler 
ve gıda bileşenleri sağlar. 

shaRQ’ ın üretim kapasitesi, etilen glikolde 
yılda 2.050.000 ton ve polietilende yılda 
1.550.000 ton ile, tek fabrikada dünyanın 
en büyükleri arasındadır.
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tEmEL İhtİYaÇ maDDELERİ GRubu
temel İhtiyaç maddeleri Grubu dağıtım, perakende ve 
restoran alanlarında faaliyet göstermekte, müşterilere 
gıda, tekstil, gündelik tüketici ihtiyaçları ve tıbbi 
mallar sağlamaktadır. Grup olarak gücümüzü, en üst 
düzeyde kaynakların sağlanmasından en alt düzeyde 
perakende piyasasına kadar tüm sektörleri dikkate alarak 
faaliyet göstermekten alıyoruz. japonya ve deniz aşırı 

ülkelerde bulunan ofislerimiz ve iştiraklerimiz üzerinden 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve 
hizmetler sağlayarak topluma katkıda bulunuyoruz. buna 
ilaveten müşterilerin hayatı farklı ve doyasıya yaşamalarını 
destekliyor, sağladığımız ürünlerin ve hizmetlerin 
güvenilirliği ve güvenliğine çok önem veriyoruz.

perakende bölümü

● 	Gıda, tekstil, mobilya ve mefruşat, gündelik 
ihtiyaç malları ve diğer ürünlerin satışı

● 	Çeşitli tüketici satış malzemeleri ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve dağıtımı

● 	pazarlama işi, puanlamaya dayalı sadakat 
programları ve ödeme yapmayla ilişkili hizmet 
işleri

temel İhtiyaç 
maddeleri bölümü

● 	İşlenmiş gıdalar, dondurulmuş ve soğutulmuş 
gıdalar, şekerleme, likör, evcil hayvan mamaları, 
kağıt ürünleri, ambalaj malzemeleri, kağıt ham 
maddeleri, lastikler, tekstil, ayakkabı ve ev 
eşyalarını içeren çeşitli ürünlerin ve hizmetlerin 
işlenmesi, temin edilmesi ve dağıtılması 
alanlarında faaliyet gösterir

● 	hastaneler için dış kaynak kullanım hizmetleri, 
tıbbi ekipman ve hemşirelik ekipmanı kiralama 
gibi çeşitli sağlık işlerinde faaliyet gösterir

Küresel tüketici İşi 
bölümü

● 	Yükselen pazarlarda yeni işler planlama, 
uygulama ve geliştirme

● 	İngiltere ve diğer avrupa pazarlarında gıda işi 
geliştirme

temel İhtiyaç 
maddeleri 

Kaynakları bölümü

● 	tahıllar, pirinç, taze ürünler, yağlar, deniz ürünleri, 
tatlandırıcılar ve nişastalar, yemler, etler, alkolsüz 
içecek bileşenleri, mandıra ürünleri, konut ve 
inşaat malzemeleri dahil çeşitli malzemeleri 
işleyerek ve yetiştirme ve tedarikten imalat ve 
işlemeye kadar uzanan faaliyetleri yürüterek 
japonya’daki ve yurtdışındaki müşterilere istikrarlı 
bir arz sağlayacak bir iş platformu geliştirme

tEmEL İhtİYaÇ maDDELERİ GRubu İŞLERİ

Endonezya’ nın önde gelen perakendecilerinden 
biri olan alfa Grup tarafından işletilen “alfamart”.

mitsubishi shokuhin co., Ltd.’nin hizmetler sağladığı, 
japonya’nın en büyük gıda süpermarketleri zinciri 
olan LiFE coRpoRatioN’ a özel teslimat merkezi.

cermaq Norveç somon balığı Deniz Çiftliği

convenience store Lawson, müşterilerin ve 
toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ve 
özgün doğrudan satış noktaları oluşturuyor.
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orGanİZaSYon YaPISI: 4 Bölüm (20 Departman, 1 ofi s)  
temel İhtiyaç maddeleri Grubu cEo ofi si, temel İhtiyaç maddeleri Grubu Yönetim bölümü, (temel İhtiyaç maddeleri Grubu cEo ofi si, 
temel İhtiyaç maddeleri Grubu İdare Departmanı)
■Küresel tüketici İşi Bölümü   Endonezya Departmanı, Çin ve asEaN Departmanı, Yeni pazarlar Geliştirme Departmanı
■ Perakende Bölümü   Gıda perakendeciliği Departmanı, Konfeksiyon ve tüketici ürünleri Departmanı, ürün Geliştirme 
Departmanı, perakendecilik Destek Departmanı   ■ temel İhtiyaç Maddeleri Bölümü   İşlenmiş Gıdalar Departmanı, Kağıt ve 
ambalaj Departmanı, Konfeksiyon Departmanı, s.p.a. İmalatı Departmanı, oto Lastiği ve tüketici malları Departmanı, sağlık bakımı 
Departmanı   ■ temel İhtiyaç Maddeleri Kaynakları Bölümü   tarım ürünleri ve Yağlar Departmanı, tahıl ve Yağlı tohum 
Departmanı, Deniz ürünleri Departmanı, tatlandırıcı ve Nişasta ürünleri Departmanı, Yem ve Et ürünleri Departmanı, meşrubat ve 
mandıra ürünleri Departmanı, Konut ve İnşaat malzemeleri Departmanı, somon Yetiştiriciliği İşletme ofi si

mc bağlı kuruluşu, İngiltere 
merkezli gıda ve içecek üreticisi 
ve dağıtımcısı, princes Limited, 
i ş in i  avrupa  p iyasas ında 
genişletmektedir. bu şirketin 
tüm hisseleri mc’ye aittir. 
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KuRumsaL sosYaL soRumLuLuK (Kss) 
vE ÇEvRE soRuNLaRi
mc, sürdürülebilirlik sorunlarını çözmeyi en önemli yönetim 
konularından biri olarak görmektedir. bu nedenle, işimizin 
her yönünde sürdürülebilir bir toplumu gerçekleştirmeye 
yönelik çeşitli inisiyatifleri desteklemek için aktif olarak 
çalışmaktayız. 

Yönlendirici felsefemiz temelinde, üç Kurumsal İlkemizde, 
işimizin nasıl yürütüleceği konusundaki beklentilerimizi 
ortaya koyduk. bunlar, insan haklarına saygı ve çevreyi 
koruma taahhütlerimiz gibi hususları içermektedir. 
Şirketimizin tüm faaliyetleri, Kurumsal Davranış 

standartlarımızda, Çevre Şartımızda ve sosyal Şartımızda 
yer alan direktifl ere dayanarak yürütülür.

Küresel sürdürülebilirlik sorunları yıllar boyunca önemli 
bir evrim göstermiştir ve günümüzde de değişmeye 
devam etmektedir. mc, çok sayıda endüstriyel sektöre 
yayılan iş faaliyetlerimizle “sürdürülebilir Kurumsal Değer” 
yaratmayı amaçlamaktadır. bu doğrultuda, hissedarlarımızın 
beklentileri ve talepleri temelinde hem japonya’da hem de 
dünya genelinde en önemli sürdürülebilirlik sorunlarını ele 
almak için çaba göstermekteyiz.

mc, paralimpik sporları desteklemek için mevcut gayretlerimizi 
artırmak için 2014’te “DREam as oNE. (bİRLİKtE haYaL Et.)” 
projesini başlattı. proje, spor derslerine sponsor olmak ve spor 
etkinliklerine ve eğitim programlarına ev sahipliği yapmak gibi 
inisiyatifler vasıtasıyla paralimpik sporları alanını genişletmeyi 
hedeflerken aynı zamanda bu aktivitelere olan farkındalığı 
artırmayı ve bu aktivitelerin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. mc paralimpik spor gönüllülerini eğitmeyi 
amaçlayan düzenli kurslar sağlamakta ve çalışanları paralimpik 
sporları destekleyen gönüllü aktivitelerinde yer almalarını teşvik 
etmektedir. 

mitsubishi corporation, japon paralimpik 
spor birliğinin resmi ortağıdır. 

japon serebral palsi Futbol 7-a-yan birliği 19 Yaş altı futbol kliniği
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mc, faaliyet yürütürken sadece ekonomik faktörleri değil çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel (EsG) faktörleri de hesaba katarak kredileri ve yatırımları elemeye 
tabi tutar. Küresel, konsolide bazlı co2 emisyonlarımızı azaltmak için proaktif 
olarak çalışıyoruz. buna ek olarak, mc, sürdürülebilir tedarik Zinciri Yönetimi için 
mitsubishi corporation politikasını tedarikçilerimizle paylaşır. tedarik zinciri yönetimi 
çalışmalarımız kapsamında tedarikçi anketleri ve yerinde ziyaretler de yapmaktayız. 
İşimizi yürütürken, yerel topluluklarla kaynaşmayı ve olumsuz çevresel etkileri 
azaltma çabalarını çok değerli bulmaktayız. 

EsG Yönetimi

mart 2008’de, mc, dış uzmanlardan oluşan Kss ve Çevre sorunları Danışma 
Komitesini oluşturdu. bu komitenin sağladığı tavsiyeler ve görüşler, sürdürülebilirlik 
insiyatiflerimiz ve hissedarlarımızla iletişimimiz dahilinde kullanılır.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve Çevre sorunları 
Danışmanlık Komitesi

mc ilk önce, firmanın yardım çalışmalarını koordine etmek amacıyla 1973’te bir departman kurmuştur. bu tarihten itibaren dünya 
genelindeki çalışanlarımız faaliyet yürüttüğümüz toplumlara katkı sağlayan uzun soluklu programlarda aktif olarak yer almaktadır. Kurumsal 
yardımlarımızın beş öncelikli alanı arasında küresel çevre, kamu sağlığı, eğitim, kültür ve sanat, ve uluslararası değişim ve katkı yer 
almaktadır. 

mc’nin Yardım Çalışmaları

2011 yılındaki büyük Doğu japonya Depremi ve tsunami felaketini takip eden 4 
yıllık periyotta mc, etkilenen bölgelerin toparlanması için toplam 10 milyar yen 
destek sağladı. 2015’ten itibaren önümüzdeki 5 yıllık süreçte firma ilave 3,5 milyar 
yen destek sağlamayı taahhüt etti. mitsubishi corporation afet Yardımı vakfı 
aracılığıyla, mc etkilenen üniversite öğrencilerine acil durum bursları sağlamaya 
devam etmekte, restorasyon çalışmalarında yer alan kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara ve diğer örgütlere, sanayiyi yeniden canlandırmak ve iş sağlamak 
için atılan adımlara hibe olarak toparlanma desteği yardımlarını genişletmektedir. 
bunlara ilaveten mc Grup çalışanlarından gönüllü olanları bölgeye göndermeye 
devam ediyoruz (haziran 2015 itibariyle yaklaşık 3.750 çalışanımız yer almıştır). 
mc ayrıca tohoku bölgesinde ilave gelişmeleri teşvik etmek için uzmanlıklarımızı 
uygulamaya izin veren, aralarında Fukushima vilayetindeki altıncı Endüstriyel meyve 
Yetiştiriciliği projesinin de yer aldığı, bir dizi yeni inisiyatifi başlatmıştır.  

büyük Doğu japonya Depremi Restorasyon Çalışmaları

altıncı Endüstriyel meyve Yetiştiriciliği projesi

anneler ve Çocuklar için Dostluk Kampı

bekar anneler ve çocukları için bu kamp, katılımcılara 
dış mekanlarda olağanüstü deneyimler yaşama 
fırsatı sunmaktadır. 1974’ten beri yapılan kamp, 
kamp rehberi olarak gönüllü olan mc Grup personeli 
tarafından işletilmektedir.

tropikal orman Deneysel Yenileme projesi

mc tropikal orman eko sistemini hızlandırılmış bir 
oranda yenilemeyi amaçlayan ilk deneysel projesine 
1990’da malezya’da başladı. ardından proje brezilya, 
Kenya ve Endonezya’daki lokasyonlara uzandı.

mitsubishi corporation afet Yardımı vakfı Web sitesi:  http://mitsubishicorp-foundation.org/en

mc Küresel Çevre ve altyapı İş Grubunun oynadığı merkezi rolle firma, düşük karbon 
topluluğunu hayata geçirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyette yer almakta ve kuraklık 
gibi diğer çevre sorunlarıyla ilgilenmektedir.  projelerimiz yeni enerji, çevre ve su işleri 
ile akıllı toplum gelişimi gibi bir dizi alanı kapsamaktadır.

İşimiz Yoluyla sürdürülebilir topluma Katkıda bulunma

Kss ve Çevre sorunları Danışma Komitesi.

abD’de bağlı kuruluşumuz Diamond Generating 
corporation tarafından işletilen rüzgar enerjisi üretme 
işi.

amerika için mitsubishi corporation vakfı / 
avrupa ve afrika için mitsubishi corporation vakfı

amerika için mitsubishi corporation vakfı (mcFa) ve 
avrupa ve afrika için mitsubishi corporation Fonu 
(mcFEa) aracılığıyla, doğal çevrenin korunması ve 
yoksulluğun azaltılması için çeşitli inisiyatiflere destek 
olmaktayız.
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Atama/İşten Çıkarma
Ücret Parametrelerinin Belirlenmesi

Önemli yönetimsel konuların 
görüşülmesi için teklif sunmak 
ve operasyonların icrasını 
raporlamak

[Yönetim Yapısı]

Talep

Öneri

Rapor

Denetim
Muhasebe 
Denetimi

Denetim/
Rapor

Atama/İşten Çıkarma
Ücret Parametrelerinin Belirlenmesi

Atama/
İşten Çıkarma

Bilgilendirme Komitesi

Uyum Komitesi

KSS ve Çevresel İşler Komitesi

 Yatırım Danışma Komitesi
Ulusal Güvenlik Ticaret 
Yönetimi Komitesi, vb.

İç Kontrol ile İlgili Ana Komiteler

Kurumsal Denetçiler arasında İşbirliği/
İç Denetim Departmanı/Bağımsız Denetçiler 

İç kontrol ile ilgili 
sistemler ve stratejileri 
kurma ve bilgilendirme

Başkan ve CEO
İç Denetim Departmanı

İdari Bölüm

Yürütme Komitesi

Kurumsal Denetçiler
(Kurumsal Denetçiler Kurulu)

Genel Kurul

Yönetim Kurulu Bağımsız Denetçiler

Yönetim & Tazminat Komitesi

Uluslararası Tavsiye Komitesi

Yürütme Organizasyonu (İş Grupları,vb.)

Üst Düzey
 Yöneticilerin

 Atanması
 ve Denetimi

mc’nin kurumsal felsefesi, üç Kurumsal İlke’nin içinde 
saklanmaktadır - topluma Karşı Kurumsal sorumluluk, 
Dürüstlük ve adalet, ticaret Yoluyla Küresel anlayış. bu 
felsefeyi kendine rehber edinen mc, kurumsal yönetimi 
çeşitli yollarla iyileştiriyor ve güçlendiriyor. önlemler 
kapsamında şunlar yer almaktadır: bağımsız Yönetim 
Kurulu üyeleri ve bağımsız Kurumsal Denetçiler (beş 
Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi ve üç Dışarıdan Kurumsal 
Denetçi) atama, İcra Yönetici sistemini uygulamaya 
sokma ve Yönetim Kuruluna üyelerinin çoğu şirket 

dışından olan danışma kurulları (Yönetişim ve ücret 
Komitesi ve uluslararası tavsiye Komitesi) oluşturma. 
mc, iş faaliyetlerinin doğru şekilde ve yasalara ve ana 
sözleşmemize uygun olarak yürütülmesini sağlamak 
amacıyla iç kontrol sistemimizde reform yapma ve 
iyileştirme çabalarını sürdürmektedir. İç kontrol sistemi 
şunları kapsamaktadır: verimli iş uygulamaları, uyumluluk, 
risk yönetimi, finansal raporlama, bilgi yönetimi ve saklama, 
konsolide grup yönetiminde doğru tutum ve davranışlar, iç 
denetleme ve izleme ve Kurumsal Denetçiler.

KuRumsaL YöNEtİm vE İÇ KoNtRoL 
sİstEmİ

üye Kompozisyonu (2016 mart Yıl sonu) 

▪ Dış üyeler (6):
Kunio ito (Dış üye)
Ryozo Kato (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)
hidehiro Konno (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)
sakie t. Fukushima (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)
akihiko Nishiyama (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)
tadashi Kunihiro (Dışarıdan Kurumsal Denetçi)

▪Kurum içi üyeler (3):
Yorihiko Kojima* (Yönetim Kurulu başkanı)
Ken Kobayashi (başkan ve cEo)
hideyuki Nabeshima (Kıdemli Kurumsal Denetçi)

Yönetim & tazminat Komitesi

*Komite başkanı

▪ Kurum içi üyeler (4):

Yorihiko Kojima* (Yönetim Kurulu başkanı)

Ken Kobayashi (başkan ve cEo)

minoru makihara (Kıdemli Kurumsal Danışman)

mikio sasaki (Yönetim Kurulu başkanı Eski Kıdemli Danışmanı)

uluslararası tavsiye Komitesi

*Komite başkanı

üye Kompozisyonu (2016 mart Yıl sonu)

▪ Dış üyeler (9):

Dr. herminio blanco mendoza (Eski ticaret ve sanayi bakanı (meksika))

professor joseph s Nye  
(harvard üniversitesi ordinaryüs profesörü ve umman sultanı profesörü (abD))

mr. Ratan N tata (başkan, tata vakıfları (hindistan))

mr. George Yeo (Kerry Logistics Network başkanı (singapur))

mr. jaime augusto Zobel de ayala Ⅱ (ayala corporation başkan ve cEo’su (Filipinler))

sir john bond (başkan, KKR asia Ltd. (İngiltere))

mr. Niall FitzGerald (unilever Eski cEo ve başkanı (İrlanda))

Ryozo Kato (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)

hidehiro Konno (Dışarıdan Yönetim Kurulu üyesi)
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YöNEtİm KuRuLu üYELERİ

KuRumsaL DENEtÇİLER

 * temsilci bir direktörü belirtir.
** Şirketler Kanunu’nun 2-15 maddesi uyarınca dışarıdan sağlanan bir direktör olduğunu gösterir.

 * Şirketler Kanunu’nun 2-16 maddesi uyarınca dışarıdan sağlanan bir kurumsal denetçi olduğunu gösterir.

(1 tEmmuZ 2015 İtİbaRiYLa)

Yorihiko Kojima
Yönetim Kurulu Başkanı

Ken Kobayashi* hideto Nakahara* jun Yanai* jun Kinukawa*

takahisa miyauchi* shuma uchino* Kazuyuki mori* yasuhito Hirota*

YöNEtİm

Kazuo tsukuda**
Kıdemli Danışman, 
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

hidehiro Konno**Ryozo Kato** sakie t. Fukushima**
Başkan ve Temsilci Direktör, 
G&S Global Advisors Inc.

akihiko Nishiyama**
Misafi r Profesör,
Hitotsubashi Üniversitesi

hideyuki Nabeshima
Kıdemli Kurumsal Denetçi

Eiko tsujiyama*
Waseda Üniversitesi 
Yüksek Lisans Ticaret 
Fakültesi Profesörü

hiroshi Kizaki hideyo ishino* tadashi Kunihiro*
T. Kunihiro & Co.'da Avukat,
Dava Vekili
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Kıdemli başkan Yardımcıları

Yürütme Yetkili başkan Yardımcıları

üst DüZEY YöNEtİcİLER

Yasuhiko Kitagawa
Küresel Strateji ve İş Geliştirme 
Departmanı, Genel Müdürü

Kenji Yasuno
Bölüm COO’su, 
Gemicilik ve Uzay Bölümü

hidemoto mizuhara
Mitsubishi International 
Corporation Başkanı 
(Aynı zamanda) 
Mitsubishi Corporation EVP 
(Americas)

junichi iseda
Endonezya Bölge Baş Yetkilisi 
(Aynı zamanda) Endonezya, 
PT. Mitsubishi Corporation Başkanı

Kazuyasu misu
Bölüm COO’su, 
Küresel Tüketici İşi Bölümü

shinichi Nakayama
Emtia Kimyasalları Bölüm B 
COO’su

masaji santo
Altyapı İş Bölümü COO’su

mitsuyuki takada
Mitsubishi Australia Ltd. İdari 
Müdürü ve CEO’su (Aynı zamanda)
Mitsubishi New Zealand Ltd.
İdari Müdürü (Aynı zamanda)
Asya ve Okyanusya Bölge CEO 
Vekili

Kenichi Koyanagi
Genel Müdürü, Nagoya Şubesi

Yoichi shimoyama
Doğu Asya Bölge CEO Vekili (Aynı 
zamanda) 
Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd. Başkanı

akira murakoshi
Mitsubishi Company (Thailand), 
Ltd. Başkanı (Aynı zamanda) 
Thai-MC Limited Şirketi Başkanı
(Aynı zamanda)
Haadyai Ofi si, Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd. Genel Müdürü 
(Aynı zamanda) Haadyai Ofi si, 
Thai-MC Limited Şirketi Genel 
Müdürü

Koichi Kitamura
Makine Grubu Yönetim Bölümü 
Genel Müdürü

masakazu sakakida
Mitsubishi Corporation 
India Private Ltd. Başkan ve Genel 
Müdürü (Aynı zamanda)
Asya ve Okyanusya Bölge CEO 
Vekili (Güney Asya)

hiroshi Nakagawa
Başkan Direktör, TRI PETCH ISUZU 
SALES COMPANY LIMITED

Kazuyuki masu
Kurumsal Muhasebe Departmanı 
Genel Müdürü

takeshi hagiwara
Bölüm COO’su, 
Emtia Kimyasalları Bölümü A

Keisuke hoshino
CEO, MITSUBISHI DEVELOPMENT 
PTY LTD

Koichi Wada
Bölüm COO’su Vekili, 
Doğal Gaz İşi Bölümü

tsutomu takanose
Çin için Temel İhtiyaç Maddeleri 
Grubu

shinya Yoshida
Kurumsal Strateji ve Planlama 
Departmanı Genel Müdürü

Katsuhiro ito
Kurumsal Yöneticiler Kıdemli 
Yardımcısı 
(Bölümün Genel Yönetimi)

mitsumasa icho
Risk Yönetimi Departman Genel 
Müdürü

takajiro ishikawa
Bölüm COO’su, 
Varlık Yönetim İşi Bölümü

Yasuteru hirai
Doğu Asya Bölge CEO Vekili
(Aynı zamanda) 
Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd. Başkanı (Aynı 
zamanda) Genel Müdür, Shanghai 
Ofi si (Aynı zamanda) Genel Müdür, 
Mitsubishi Corporation (Shanghai) 
Ltd. Wuhan Şubesi

Noboru tsuji
Bölüm COO’su, 
Motorlu Araç İşi Bölümü

Norikazu tanaka
Bölüm COO’su, Mineral Kaynakları 
Yatırım Bölümü

Fuminori hasegawa
Bölüm COO’su, Petrol İşi Bölümü

Yutaka Kyoya
Bölüm COO’su, Temel İhtiyaç 
Maddesi Kaynakları Bölümü

tetsuji Nakagawa
Bölüm COO’su, Yeni Enerji ve Güç 
Üretimi Bölümü

hidenori takaoka
Genel Müdür, Enerji İş Grubu CEO 
Ofi si

Noriyuki tsubonuma
Başkan ve CEO, MITSUBISHI 
CORPORATION RTM 
INTERNATIONAL PTE. LTD. 
(Aynı zamanda) 
Bölüm COO'su, Mineral Kaynakları 
Ticareti Bölümü

Yasushi okahisa
Genel Müdür, Endüstriyel 
Finansman, Lojistik ve Geliştirme 
Grubu CEO Ofi si

* Yönetim Kurulu üyelerini gösterir

Kıdemli Yürütme Yetkili başkan Yardımcılarıbaşkan & cEo

Ken Kobayashi*

toru moriyama
Asya ve Okyanusya 
Bölge CEO’su

Yuichi hiromoto
Grup COO’su, Endüstriyel 
Finansman, Lojistik 
ve Geliştirme Grubu 
(Endüstriyel Finansman, 
Gayrimenkul Geliştirme 
ve İnşaat) (Aynı zamanda) 
Bölüm COO’su, Endüstriyel 
Finansman Bölümü

shigeaki Yoshikawa
Orta Doğu ve Orta 
Asya Bölge CEO’su

haruki hayashi
Bölgesel CEO’su, 
Avrupa ve Afrika (Aynı 
zamanda) Genel Müdür, 
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) 
Plc.

Eiichi tanabe
Endüstriyel 
Finansman, Lojistik 
ve Geliştirme Grubu 
CEO’su

Kanji Nishiura
Grup COO’su, 
Metaller Grubu

toshimitsu urabe
İş Hizmetleri Grubu 
CEO’su

hajime hirano
Grup COO'su, Enerji 
İş Grubu (E&P İşi, 
Doğal Gaz İşi) (Aynı 
zamanda) Bölüm 
COO’su, Doğal Gaz 
İşi Bölümü

shuma uchino*
Finans Direktörü

yasuhito Hirota*
Kurumsal İletişim, 
Kurumsal Yönetim, 
Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ve Çevre 
İşleri, Hukuk, İnsan 
Kaynakları

Yasuyuki sugiura
Kuzey Amerika Bölge 
CEO’ su (Aynı zamanda) 
Mitsubishi Corporation 
Başkanı (Americas)

Kazushi okawa
Grup COO’su, 
Makine Grubu
(Endüstriyel Makine 
İşi, Gemicilik ve 
Uzay İşi)

Kozo shiraji
Makine Grubu 
CEO’su

hiroshi sakuma
Grup CEO’su, 
Küresel Çevre ve 
Altyapı İş Grubu

shunichi matsui
Doğu Asya Bölge CEO’su 
(Aynı zamanda)
Mitsubishi Corporation (China) 
Co., Ltd Başkanı (Aynı zamanda)
Başkan, Mitsubishi Corporation 
China Commerce Co., Ltd.

hideto Nakahara*
Küresel Strateji ve İş 
Geliştirme, Küresel 
İlişkiler, Uluslararası 
Ekonomik İşbirliği, 
Lojistik Yönetimi

takahisa miyauchi*
Kimya Grubu CEO’su

jun Kinukawa*
Metaller Grubu 
CEO’su

jun Yanai*
Grup CEO’su, 
Enerji İş Grubu 
(Aynı zamanda)
En Üst Uyum 
Yöneticisi

seiji shiraki
Latin Amerika Bölge  
CEO’su

takehiko Kakiuchi
Temel İhtiyaç 
Maddeleri 
Grup CEO’su

Kazuyuki mori*
Bölge Strateji si 
(Japonya) 
(Aynı zamanda)
Kansai Şubesi 
Genel Müdürü
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RaporTalimat

Rapor ve DanışmaTalimat

Rapor ve Danışma

Rapor ve DanışmaTalimat

Mitsubishi Corporation

Bağlı Kuruluşlar ve İştirakli Şirketler

Atama

Rapor

Rapor

Rapor ve Danışma

Yönerge

Rapor ve 
Danışma

(Hedef: MC’nin Tescilli Yurtiçi Bağlı Kuruluşları)

Atama

En Üst Uyum Yöneticisi

Başkan ve CEO

Grup CEO ve Bölgesel CEO

İç İhbar Sistemi

Uyum Posta Kutusu ve Yardım Hattı

İç Denetim Departmanı Uyum Posta Kutusu ve Yardım Hattı

Dış Hukuk Danışmanı Uyum Posta Kutusu ve Yardım Hattı

İç İhbar Sistemi

Uyum Görevlisi

Uyum Komitesi

Rapor ve Danışma

Uyumluluk Sorumlusuİlk Müdür

Çalışanlar

Rapor ve Danışma

MC Grubu Dış Hukuk Danışmanlığı 
Uyumluluk Posta Kutusu ve Yardım Hattı

Rapor ve 
Danışma

Başkan: En Üst Uyum Yöneticisi

Yönetim Of isi: Hukuk Departmanı Uyum Yönetim Of isi

Grup Uyum Görevlisi

Yurtiçi Şube Uyum Görevlisi

Yurtdışı Bölgesel Uyum Görevlisi

Çalışanlar

Organizasyon Başkanları (İB, Bölüm, Departman, Şube, vb.)

UyUm
mc, mc’nin kılavuz felsefesi, üç Kurumsal İlkeyi temel 
alan çeşitli iç yönetmelikler tesis etmiştir. bunlar Kurumsal 
Davranış standartları ve Davranış Kurallarını içerirler. İşlerini 
yürütürken, yetkililerin ve çalışanların üst önceliklerine 
uyumlu davranmaları zorunludur. mc, uyumluluk sorumlusu 
pozisyonunu da ihdas etmiş ve her bir İş Grubuna ve 
coğrafi bölgeye (japonya ve japonya dışı) bir uyumluluk 
sorumlusu atamıştır. bu sorumlular günlük iş faaliyetlerinde 
uyumluluğun sağlanmasından sorumludurlar.  

mart 2010’da sona eren mali yıl itibarıyla, tüm şirket 
yöneticilerinin ve çalışanlarının, Davranış Kuralları 
konusunda örnek olaylar içeren e-öğrenim programına 
katılmaları zorunlu tutulmuştur.  bu programın sonunda, 
kuralları anladıklarını ve onlara her zaman bağlı kalacaklarını 
beyan eden bir anlaşma imzalamak zorundadırlar.  bu 
protokoller o zamandan bu yana mc’nin bağlı kuruluşlarında 

da uygulamaya konulmuştur.  bunlara ek olarak mc Grup 
bünyesinde alınan önlemler dahilinde şunlar yer almaktadır: 
her iş yerinde örnek olaylar (yani, ofisin operasyonları 
göz önünde tutulduğunda olası ihlaller) ve seminerler 
kullanılarak personeli uyum sorunlarını tartışmaya teşvik 
etmek için uyum tartışmaları düzenleme ve çalışanlara 
uyum örnek olayı İnceleme soru ve cevapları Kitapçıkları 
dağıtma.  bu önlemler sadece mc’deki yöneticiler ve 
çalışanlar için değil, mc’nin bağlı kuruluşlarındaki yönetici 
ve çalışanlar için de sürekli öğrenme ve gelişmeyi teminat 
altına alacaktır. 

mc’nin faaliyetlerinin tümü bu uyumluluk ruhu 
temelinde yürütülmektedir; bu konsolide kurumsal değerin 
yükseltilmesinde her zaman çok önemli bir faktördür ve 
uyumluluk inisiyatiflerimizi sürekli olarak yükseltme ve 
pekiştirme taahhüdümüze her zaman bağlı kalacağız.
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Malİ DuruM [iFRs]

toplam varlıklar 15.064,7 15.901,1 16.774,4

ana şirket sahiplerine atfedilebilen öz 
kaynak 4.517,1 5.067,7 5.570,5

ana şirket sahiplerine atfedilebilen hisse 
başına öz kaynak (Yen) 2.742,36 3.074,03 3.437,75

Net borç özkaynak oranı (çoklu) 1,0 0,9 0,8

tEmEL FİNaNsaL vERİLER
mitsubishi corporation ve bağlı Kuruluşlar 

böLüm bİLGİLERİ öZEtİ  (31 maRt 2015’tE soNa EREN hEsap DöNEmİ İtİbaRiYLa) [iFRs]

milyar yen

* 31 mart 2013 ve 2014’te sona eren yıllar için ödeme oranları u.s. Gaap altında mitsubishi corporation’a atfedilen net gelir baz alınarak hesaplanmıştır.

* özkaynak metodlu yatırımdan gelir, özkaynak metodu kullanılarak muhasebeleştirilen yatırımlardan elde edilen geliri belirtir.
* Net gelir ana şirket sahiplerine atfedilebilen net geliri belirtir.

KüREsEL ÇEvRE vE 
aLtYapi İŞ GRubu

ENDüstRİYEL 
FİNaNsmaN, 
LojİstİK vE 

GELİŞtİRmE GRubu

ENERjİ İs GRubu mEtaLLER  
GRubu

maKİNE  
GRubu

KİmYa  
GRubu

tEmEL İhtiYaÇ 
maDDELERİ GRubu

hasılatlar ¥39,2 milyar ¥230,2 milyar ¥1.816,2 milyar ¥852,8 milyar ¥806,7 milyar ¥1.462,3 milyar ¥2.448,6 milyar

brüt kar ¥31,6 milyar ¥75,7 milyar ¥59,2 milyar ¥199,3 milyar ¥197,3 milyar ¥110,9 milyar ¥525,4 milyar

özkaynak metodlu 
yatırımdan gelir ¥28,9 milyar ¥33,1 milyar ¥71,6 milyar ¥2,7 milyar ¥33,2 milyar ¥18,8 milyar ¥20,6 milyar

Net gelir ¥20,4 milyar ¥40,1 milyar ¥82,3 milyar ¥13,9 milyar ¥91,3 milyar ¥31,4 milyar ¥120,5 milyar

toplam varlıklar ¥996,2 milyar ¥895,8 milyar ¥2.253,6 milyar ¥4.796,8 milyar ¥1.999,1 milyar ¥975,5 milyar ¥3.144,6 milyar

personel sayısı 1.578 2.765 1.568 11.879 9.429 6.897 34.030

2013.3 2014.3 2015.3

HaSIlat Ve Gelİrler [iFRs]

hasılatlar ¥6.009,9 ¥7.635,2 ¥7.669,5

brüt kar 1.054,9 1.186,0 1.209,9

ana şirket sahiplerine atfedilebilen net 
gelir 323,5 361,4 400,6

hisse başına ana şirket sahiplerine 
atfedilebilen net gelir (esas) (Yen) 196,45 219,30 246,39

hisse başına ana şirket sahiplerine 
atfedilebilen net gelir (nispi) (Yen) 196,02 218,80 245,83

RoE (%) 7,8 7,5 7,5

aktif karlılığı (Roa) (%) 2,3 2,3 2,5

teMettÜler

hisse başına temettü (yıllık, yen) 55,00 68,00 70,00

ödeme oranı (%) 25 25 28
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* Net gelir ana şirket sahiplerine atfedilebilen net geliri belirtir.
* özkaynak ana şirket sahiplerine atfedilebilen özkaynağı belirtir.
* 31 mart 2013 ve 2014’te sona eren yıllar için ödeme oranları u.s. Gaap altında mitsubishi corporation’a atfedilen net gelir baz alınarak hesaplanmıştır.

HASILATLAR BRÜT KAR

NET GELİR HİSSE BAŞINA NET GELİR (nispi)

ÖZ SERMAYE KARLILIK ORANI (ROA)ROE

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ VE ÖDEME ORANITOPLAM VARLIKLAR VE ÖZKAYNAK

20.000,0

16.000,0

12.000,0

8.000,0

4.000,0

0

(milyar yen)

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0

(milyar yen)

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0

(milyar yen)
1.500,0

1.250,0

1.000,0

750,0

500,0

250,0

0

(milyar yen)

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0

(yen)

(%)
5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0

(temettü ; yen)

30

28

26

24

22

20

18

(%)

4.517,1 5.067,7

15.901,1

5.570,5

16.774,4
15.064,7

20,0

15,0

10,0

5,0

0

(%)

7,8 7,5 7,5

323,5
361,4

400,6

6.009,9
1.054,9

218,80

55,00

68,00

25 25

70,00
28

Hisse Başına Temettü Ödeme oranıToplam varlıklar Özkaynak

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.313.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

2,3 2,3

196,02

245,83

1.186,0 1.209,9

7.635,2 7.669,5

2,5
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aNa bağLi KuRuLuŞLaR 
vE İŞtİRaKLER

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

tRiLitY GRoup ptY LtD (avustralya)

mcKG port holding corporation (japonya)

Diamond Generating Europe Limited (İngiltere)

Diamond solar corporation (japonya)

Diamond transmission corporation Limited (İngiltere)

mitsubishi corporation power systems, inc. (japonya)

Diamond Generating corporation (a.b.D.)

Diamond Generating asia, Limited (hong Kong)

DGa ho ping b.v. (Nederland (hollanda))

DGa ilijan b.v. (Nederland (hollanda))

mitsubishi corporation machinery, inc. (japonya)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

swing corporation (japonya)

chiyoda corporation (japonya)

Lithium Energy japan (japonya)

ELEctRiciDaD soL DE tuXpaN, s. de R.L. de c.v. (meksika)

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

33,33

33,73

41,94

50,00

su işleri

Liman işine yatırım yönetimi

bağımsız elektrik üreticisi

bağımsız elektrik üreticisi

Enerji nakil işi

japonya’da enerji santrallarının satış sonrası hizmetler

bağımsız elektrik üreticisi

bağımsız elektrik üreticisi

bağımsız elektrik üreticisi

bağımsız elektrik üreticisi

Fabrika ekipman ihracatı, ithalatı ve yurtiçi ticareti

su işleri

Fabrika mühendisliği işi

Lityum-iyon pillerin üretimi ve satışı

bağımsız elektrik üreticisi

KüREsEL ÇEvRE vE aLtYapi İŞ GRubu

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

alternative investment capital Ltd. (japonya)

Diamond Realty investments, inc. (a.b.D.) 

Diamond Realty management inc. (japonya) 

healthcare management partners, inc. (japonya)

mc asset management holdings, LLc. (a.b.D.)

mc aviation partners americas inc. (a.b.D.)

mc aviation partners inc. (japonya)

mc Engine Leasing Limited (İngiltere)

mc asset management americas Ltd. (a.b.D.)

mcap Europe Ltd. (İrlanda)

mitsubishi corporation asset management Ltd. (japonya)

mitsubishi corporation Lt, inc. (japonya)

mitsubishi corporation urban Development, inc. (japonya)

mitsubishi corp.-ubs Realty inc. (japonya)

New century insurance co., Ltd. (bermuda, İngiltere denizaşırı bölgesi)

seto Futo co., Ltd. (japonya)

torreycove capital partners LLc (a.b.D.)

mc asset management Europe Limited (İngiltere)

Double bridge infrastructure inc. (japonya)

Dbi management inc. (japonya)

Diamond bulk carriers pte. Ltd. (singapur)

51,00

100,00

100,00

66,00

100,00

100,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

51,00

100,00

61,65

82,44

100,00

100,00

100,00

100,00

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi, vb.)

Gayrimenkul yatırımı

Gelir yönetimi (Yatırım yönetimi)

Gelir yönetimi (Yatırım yönetimi)

Gelir yönetimi (Yatırım yönetimi)

uçak kiralama ve yönetim hizmetleri işi

uçak kiralama ve yönetim hizmetleri işi

uçak motorları finansal kiralama işi

Gelir yönetimi (plasman)

uçak kiralama ve yönetim hizmetleri işi

varlık yönetimi (plasman vb.)

toplam lojistik işi, uluslararası intermodal taşımacılık, depolama işi

ticari tesis geliştirmesi ve yönetimi

Gelir yönetimi (Yatırım yönetimi)

sigorta işi

Kuru yük terminali işletmesi, depolaması

varlık yönetimi (yatırım danışmanlığı)

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi/plasman)

altyapı fon yönetimi işi

altyapı fon yönetimi işi

Kuru yük taşımacılığı lojistiği

ENDüstRİYEL FİNaNsmaN, LojİstİK vE GELİŞtİRmE GRubu

İŞ hİZmEtLERİ GRubu

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

ivision shanghai co., Ltd. (Çin)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

tata consultancy services japan, Ltd. (japonya)

siGmaXYZ inc. (japonya)

infosec corporation (japonya)

bewith, inc. (japonya)

51,00

49,00

33,75

40,00

40,00

bt Danışmanlığı, iş çözüm sistemleri geliştirme, bakım ve operasyon, vb.

bt ile ilgili iş çözümleri, sistem entegrasyon hizmetleri, bt yönetim hizmetleri ve 

ürün pazarlama, vb

İş danışmanlık hizmetleri

bilgi güvenliği alanında genel hizmet sağlayıcı

Dışardan hizmet temin hizmeti sağlayıcı (İletişim merkezi)

 (31 maRt 2015 İtİbaRiYLE)

34



ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

metal one corporation (japonya)

mitsubishi corporation Rtm international pte. Ltd. (singapur)

mitsubishi corporation Rtm japan Ltd. (japonya)

triland metals Ltd. (İngiltere)

mitsubishi Development pty Ltd (avustralya)

m.c. inversiones Limitada (Şili)

mc REsouRcE DEvELopmENt LtD. (İngiltere)

jEco corporation (japonya)

mc copper holdings b.v. (Nederland (hollanda))

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

iron ore company of canada (Kanada)

jEco 2 Ltd. (İngiltere)

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,00

100,00

26,18

50,00

Çelik ürünleri operasyonları

metal kaynakları ticaretinde entegre iştirak

japonya için bağlı metal kaynakları için ticaret şirketi

Londra metal borsası (LmE)’nda emtia komisyonculuğu

Kömür ve diğer maden kaynakları yatırımı, üretimi ve satışı

Latin amerika’da metal kaynakları işletme şirketi

anglo american sur, s.a. (Şili) yatırımı

Şili’de Escondida bakır madenleri için yatırım şirketi

Şili’de Los pelambres bakır madeni için yatırım şirketi

Demir cevheri madenciliği, işleme ve satışı

Şili’de Escondida bakır madenleri için yatırım şirketi

mEtaLLER GRubu

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

angola japan oil co., Ltd. (japonya)

cordova Gas Resources Ltd. (Kanada)

cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Kanada)

Diamond Gas holdings sdn. bhd. (malezya)

Diamond Gas Netherlands b.v. (Nederland (hollanda))

Diamond Gas Niugini b.v. (Nederland (hollanda))

Diamond Gas operation co., Ltd. (japonya)

Diamond Gas sakhalin b.v. (Nederland (hollanda))

Diamond LNG canada Ltd. (Kanada)

Diamond Resources (canning) pt (avustralya)

Diamond Resources (Fitzroy) pt (avustralya)

mc Energy, inc. (japonya)

mcX Dunlin (İngiltere) Limited (İngiltere)

mcX Exploration (a.b.D.) LLc (a.b.D.)

mcX osprey (İngiltere) Limited (İngiltere)

mi berau b.v. (Nederland (hollanda))

mitsubishi shoji sekiyu co., Ltd. (japonya)

mitsubishi corporation Exploration co., Ltd. (japonya)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

astomos Energy corporation (japonya)

brunei LNG sendirian berhad (brunei)

Encore Energy pte. Ltd. (singapur)

japan australia LNG (mimi) pty. Ltd. (avustralya)

65,70

67,50

100,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

56,00

100,00

100,00

49,00

25,00

39,40

50,00

angola’da petrol arama, geliştirme ve üretimi

Kanada’ da petrol arama, kaya gazı geliştirme ve üretimi

Kanada’da kaya gazı yatırım şirketi

malezya’ da GsD (Gazdan sıvıya dönüştürme) projesi için sermaye şirketi

malezya iii projesi için şermaye şirketi

papua Yeni Gine’de hidrokarbon arama ve geliştirme

LNG iş temsilcisi ve doğal gaz ve ilgili diğer endüstri verileri konusunda bilgi sağlayıcı

Rusya’da sahalin ii projesinin hissedar şirketi

batı Kanada’da LNG projesinin Gelişimi

avustralya’da petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme

avustralya’da petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme

asfalt ve petrol ürünlerinin pazarlama ve satışı

petrol arama, geliştirme ve üretimi

petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretimi

petrol arama, geliştirme ve üretimi

Endonezya’da tangguh projesi için sermaye şirketi

petrol ürünlerinin pazarlama ve satışı

petrol ve gaz arama ve geliştirme şirketi

LpG ithalatı, ticareti, yurtiçi dağıtımı ve satışı  

brunei'de LNG üretimi ve satışı

p.t.medco Energi internasional (Endonezya) için stok şirketi

avustralya’da kaynak (LNG, LpG, kondensat petrol, ham petrol) geliştirme ve satışı

ENERjİ İs GRubu

Yokohama akarenga inc. (japonya)

mc asset management asia Limited (hong Kong)

mc aviation corporation (japonya)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

ajiL Financial services company (suudi arabistan)

Deucalion mc Engine Leasing Ltd. (İrlanda)

Ekim turizm ticaret ve sanayi a.s. (intercity) (türkiye)

marunouchi capital co., Ltd. (japonya)

mitsubishi auto Leasing holdings corporation (japonya)

mitsubishi uFj Lease & Finance company Ltd. (japonya)

mitsubishi ore transport co., Ltd. (japonya)

tEs holdings Limited (İngiltere)

aGp corporation (japonya)  

mc pavilion alternative investment co., Ltd. (Güney Kore)

one Rock capital partners, LLc. (a.b.D.)

ant capital partners co., Ltd. (japonya)

aiGF advisors pte. Ltd. (singapur)

67,00

100,00

100,00

20,00

40,00

35,80

50,00

50,00

20,00

40,28

35,00

26,81 

50,00

40,00

30,14

50,00

ticari emlak operasyonları

varlık yönetimi (plasman vb.)

ticari havacılık ürünleri satışı ve pazarlama işi

Genel kiralama

uçak motorları finansal kiralama işi

otomobil kiralaması

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi)

Yolcu aracı ve ticari araç kiralama ve taksitli satış

Kiralama, taksitli satış, diğer finansman

Kuru yük taşıyıcı ve salt araba taşıyıcı gemiler sahibi ve işletmecisi

uçak motoru bakımı ve motor parçaları satışı işi

havaalanı yer güç kaynağı, sağlanması havaalanı tesislerinin bakımı, uçak servis 

arabaları imalat ve satışı

varlık yönetimi (yatırım danışmanlığı)

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi)

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi)

varlık yönetimi (Yatırım yönetimi)
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ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

chuo Kasei co., Ltd. (japonya)

chuo silika co.,Ltd. (japonya)

KohjiN holdings co.,Ltd. (japonya)

KohjiN Film & chemicals co.,Ltd. (japonya)

mitsubishi shoji agri-service corporation (japonya)

mc Ferticom co., Ltd. (japonya)

chuo Kagaku co., Ltd. (japonya)

mitsubishi corporation plastics Ltd. (japonya)

KibiKasEi co., Ltd. (japonya)

mitsubishi shoji chemical corp. (japonya)

mc Yamasan polymers co.,Ltd. (japonya)

mitsubishi international polymertrade corporation (a.b.D.)

mitsubishi corporation Life sciences Limited. (japonya)

mitsubishi shoji Foodtech co., Ltd. (japonya)

KohjiN Life sciences co.,Ltd. (japonya)

mc Food specialties inc. (japonya)

mitsubishi international Food ingredients, inc. (a.b.D.)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

spDc Ltd. (japonya)

meiwa corporation (japonya)

petronas chemicals aromatics sdn. bhd. (malezya)  

Exportadora de sal, s.a de c.v. (meksika)

metanol de oriente, mEtoR, s.a. (venezuela)

Fosfatos del pacifico s.a. (peru)

100,00

98,50

100,00

100,00

100,00

72,83

60,59

100,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30,39

33,05

30,00

49,00

25,00

21,00

Kimyasal ürünler pazarlama

silika imalatı 

KohjiN Film & chemicals co., Ltd. ve diğer holding şirketleri

Filmler ve kimyasallar üretimi

Gübre pazarlaması

Gübre üretimi

plastik yiyecek kapları imalatı

sentetik hammaddeler ve plastiklerin pazarlaması

sentetik hammaddeler ve plastiklerin pazarlaması

Çözücüler, boyalar, kaplama reçineleri, silikonlar pazarlama

Çözücüler, kaplama reçineleri, vs. satışı 

özel kimyasallar ve emtia reçineleri satışı

Gıda kimyasalları endüstrisinde varlıkları olan holding şirketi

tatlandırıcılar, tıbbi gıdalar, baharatlar ve fonksiyonel bileşenler üretimi

maya özütü ve fonksiyonel bileşenler üretimi

baharatlar, gıda kimyasalları, vs. üretimi

Gıda kimyasalları satışı (tatlandırıcılar, fonksiyonel bileşenler, vs.)

Yatırım ve petrol ve petrokimya ile ilgili işler

ticaret şirketi

benzen ve paraksilen üretimi

tuz üretimi

metanol üretimi

Fosfor cevheri çıkarma / tuğla imalatı

KİmYa GRubu

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

<Bağlı Kuruluşlar>

mitsubishi corporation technos (japonya)

msK Farm machinery corporation (japonya)

Nikken corporation (japonya)

mc machinery systems, inc. (a.b.D.)

Diamond star shipping pte. Ltd. (singapur)

Diamond camellia s.a. (panama)

p.t. Dipo star Finance (Endonezya)

p.t. berlian sistem informasi (Endonezya)

mitsubishi motors malaysia sdn. bhd. (malezya)

the colt car company Ltd. (İngiltere)

spitalgate Dealer services Ltd. (İngiltere)

mmc car poland sp. z o.o. (polonya)

mcE bank Gmbh (almanya)

mc automobile (Europe) N.v. (Nederland (hollanda))

mc Factoring Rus LLc. (Rusya)

Zao mc bank Rus (Rusya)

tri petch isuzu sales co., Ltd. (tayland)

tri petch isuzu Leasing co., Ltd. (tayland)

isuzu utE australia pty Ltd (avustralya) 

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

p.t. Krama Yudha tiga berlian motors (Endonezya)

p.t. mitsubishi motors Krama Yudha indonesia (Endonezya)

p.t. mitsubishi Krama Yudha motors and manufacturing (Endonezya)

p.t. Krama Yudha Ratu motor (Endonezya)

vina star motors corporation (vietnam)

mitsubishi motor sales (Çin) co., Ltd. (Çin)

FF sheffe b.v. (Nederland (hollanda))

mmc chile s.a. (Şili)

mc autos del peru s.a. (peru)

isuzu motors co., (tayland) Ltd. (tayland)

isuzu motors international operations (tayland) co., Ltd. (tayland)

isuzu motors india pvt Ltd (hindistan)

100,00

100,00

96,83

100,00

100,00

100,00

95,00

90,00

52,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

88,73

93,50

100,00 

40,00

40,00

32,28

31,00

25,00

50,00

49,00

40,00

41,00

27,50

30,00

38,00

makine tezgahları ve endüstriyel makine satışı

tarım makine ve tesisleri satış ve servisi

İnşaat makinesi ve diğer ekipmanın kiralama ve satışı

makine tezgahları ve endüstriyel makine satış ve servisi

armatörlük & gemi kiralama

armatörlük & gemi kiralama

otomobil finansmanı

bilgisayar hizmetleri

otomobil dağıtımı

otomobil dağıtımı

otomobil finansmanı

otomobil dağıtımı

otomobil finansmanı

otomobil ile ilgili işler

otomobil finansmanı

otomobil finansmanı

otomobil dağıtımı

otomobil finansmanı

otomobil dağıtımı

otomobil dağıtımı

otomobil imalatı

otomobil motorları ve sac parçaların imalat ve dağıtımı

otomobil montajı

otomobil montaj ve dağıtımı

otomobil dağıtımı

otomobil ile ilgili holding şirketi

otomobil dağıtımı

otomobil dağıtımı

otomobil üretimi

otomobil ihracat ve satış

otomobil imalatı ve dağıtımı

maKİNE GRubu
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ÇaLiŞiLaN sEKtöRE GöRE KoNsoLİDE bağLi KuRuLuŞLaRiN vE öZvaRLiK YöNtEmİ İŞtİRaKLERİN saYisi 

KüREsEL ÇEvRE 
vE aLtYapi İŞ 

GRubu

ENDüstRİYEL 
FİNaNsmaN, LojİstİK 
vE GELİŞtİRmE GRubu

ENERjİ İŞ 
GRubu

mEtaLLER 
GRubu

maKİNE 
GRubu KİmYa GRubu

tEmEL İhtiYaÇ 
maDDELERİ 

GRubu
İŞ hİZmEtLERİ 

GRubu İDaRİ böLüm böLGEsEL bağLi 
KuRuLuŞLaR

toplam

Konsolide bağlı 
Kuruluşların ve özvarlık 

Yöntemi İştiraklerin sayısı
59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614

• ana şirkette ve onun tüm konsolide bağlı kuruluşlarında çalışanların sayısı: 71.994
• sadece ana şirkette çalışanların sayısı: 5.637
• bağlı şirketlerle iştirak şirketler, konsolide bağlı şirketlerin ve özvarlık yöntemi iştiraklerin sayısına dahil değildir.

ŞİRKEt aDi oY haKKi YüZDEsİ (%) aNa İŞ KoNusu

81,54 

100,00

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,42

80,00

70,00

65,98

80,00

100,00

100,00

92,15

62,00

59,81

74,78

64,45

100,00

100,00

100,00

99,50

53,16

81,92

71,02

20,00

20,02

24,32

26,35

30,05

48,41

32,40

23,50

30,00

30,00

28,71

20,87

20,00

tahıl alımı ve satışı

tahıl alımı ve satışı

Küspe üretimi ve satışı

Kavrulmuş kahve çekirdeği üretimi ve satışı

İşlenmiş bitkisel yağlar imalat ve satışı

silisli kum madenciliği, arıtması ve satışı

somon çiftliği, işleme, satışı

Şeker ürünlerinin imalat ve toptan satışı

Et ve et ürünleri satışı

Domuz işlemesi ve satışı

Kümes hayvanları/Domuz yetiştirme, tavuk işlemesi

Fast food restoran zinciri ve eve teslim pizza mağazaları

hastane yönetimi, tıbbi malzeme ve ilaç satışı için geri hizmet desteği

Konfeksiyon ürünleri tasarım, imalat ve satışı

İnşaat malzemeleri pazarlama ve ilgili inşaat işleri taahhüdü

Kağıt ve karton ihracatının yanı sıra ambalaj malzemeleri, kağıt, karton ve oluklu 

kartonun satış ve pazarlaması

Gıda ürünleri toptan satışı

mısır nişastası ve ilgili işlenmiş ürünlerin imalatı

tıbbi bakım donanım ve ürünleri satışı ve kiralaması

un öğütücülüğü

hayvan yemi üretim ve pazarlaması

Gıda ürünleri ve alkolsüz içecek imalatı

tahıl pazarlaması ve hayvan yemi imalat ve pazarlaması

somon ve alabalık çiftliği 

pirinç krakeri imalatı

Deniz ürünleri işlemesi ve satışı

Et satışı, işlenmiş gıda üretim ve satışı

İlaç ve tıbbi malzeme dağıtımı

spor ekipmanlarının perakende satışı

Et ve işlenmiş gıda imalat ve satışı

susam yağı ve susam imalat ve satışı

Şekerleme imalatı ve satışı

Liman nakliye ve depolama işi

LaWsoN mağazaları bayilik zinciri

süpermarket zincirleri

Nişasta işlenmesi

hazır beton şirketleri holding şirketi

Çimento üretim ve pazarlaması

peynir ürünlerinin üretimi ve satışı

toptan ecza satışı

tEmEL İhtİYaÇ maDDELERİ GRubu

ubE-mc hydrogen peroxide Ltd. (japonya)

Dm color mexicana s.a. de c.v. (meksika)

Rimtec corporation (a.b.D.)

amfine chemical corporation (a.b.D.)

Liling Fine chemicals co., Ltd. (Çin)

Deccan Fine chemicals (hindistan) Ltd. (hindistan) 

FujiFiLm Diosynth biotechnologies uK Limited (İngiltere)

FujiFiLm Diosynth biotechnologies u.s.a., inc. (a.b.D.)

tartaros Gonzalo castello, s.L (İspanya)

49,00

35,00

49,00

40,00

29,78

20,00

20,00

20,00

30,00

hidrojen peroksit üretimi

plastik bileşik ve renklendirme maddesi imalatı

pvc bileşikleri üretimi

plastikler için dayanıklılaştırıcı ve katkı maddeleri imalatı

sözleşmeli tarım kimyasalları aramalları ve aktif bileşenleri üretimi

sözleşmeli tarım kimyasalları aramalları ve aktif bileşenleri üretimi

sözleşmeli biyofarmasötik imalatı

sözleşmeli biyofarmasötik imalatı

tartarat üretimi

<Bağlı Kuruluşlar>

agrex do brasil s.a. (brezilya)

agrex, inc. (a.b.D.)

alpac Forest products inc. (Kanada)

art coffee co., Ltd. (japonya)

california oils corporation (a.b.D.)

cape Flattery silica mines pty., Ltd. (avustralya)

cermaq Group as (Norveç)

Dai-Nippon meiji sugar co., Ltd. (japonya)

Foodlink corporation (japonya)

indiana packers corporation (a.b.D.)

japan Farm, Ltd. (japonya)

KFc holdings japan, Ltd. (japonya)

mc healthcare, inc. (japonya)

mitsubishi corporation Fashion co., Ltd. (japonya)

mitsubishi shoji construction materials corporation (japonya)

mitsubishi shoji packaging corporation (japonya)

mitsubishi shokuhin co., Ltd. (japonya)

Nihon shokuhin Kako co., Ltd. (japonya)

Nippon care supply co., Ltd. (japonya)

Nitto Fuji Flour milling co., Ltd. (japonya)

Nosan corporation (japonya)

princes Limited (İngiltere)

Riverina (avustralya) pty., Ltd. (avustralya)

southern cross seafood s.a. (Şili)

th Foods, inc. (a.b.D.)

toyo Reizo co., Ltd. (japonya)

Yonekyu corporation (japonya)

<Özkaynak yöntemi iştirakler>

beijing tianxingpuxin bio-med co., Ltd. (Çin)

himaraya co., Ltd. (japonya)

itoham Foods, inc (japonya)

Kadoya sesame mills, inc. (japonya)

Kanro co.,Ltd. (japonya)

Kokusai bulk terminal co., Ltd. (japonya)

Lawson, inc. (japonya)

Life corporation (japonya)

matsutani chemical industry co., Ltd. (japonya)

mcc Development corporation (a.b.D.)

mitsubishi cement corporation (a.b.D.)

Rokko butter co., Ltd. (japonya)

sinopharm Group beijing huahong co., Ltd. (Çin)
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Mitsubishi Corporation Web Sitesi

Mitsubishi Corporation’ ıniş alanları, Kurumsal Sosyal 
sorumluluk (KSS) ve çevresel faaliyetleri, yatırımcı ilişkileri ve 
kariyer bilgileri ile ilgili daha fazla ayrıntı için, lütfen web 
sitemizi ziyaret ediniz.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Kitaplığı
Bu sayfada, kurumsal profil videomuzu, geçmişimizin bir 
özetini, topluma katkı etkinliklerimize bir genel bakışı ve şirket 
reklamlarının örneklerini içeren ilave kaynaklar yer almaktadır.

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

KuRumsaL bİLGİ
(31 maRt 2015 İtİbaRiYLa)

FİRma aDi
mitsubishi Corporation

KuRuLuŞ taRİhİ
1 temmuz 1954 
(Kayıt tarihi: 1 Nisan 1950)

sERmaYE
¥ 204.446.667.326

aDİ hİssE miKtaRi
1.624.036.751

aŞağiDaKİ boRsaLaRa KotE 
oLmuŞtuR
tokyo, Nagoya, Londra

mERKEZ oFİs
mitsubishi shoji building
3-1, marunouchi 2-chome,
chiyoda-ku, tokyo, 100-8086, japonya*
*   Şirketimizin Kayıtlı ofisi

marunouchi park building
6-1, marunouchi 2-chome,
chiyoda-ku, tokyo, 100-8086, japonya

pERsoNEL saYisi
ana şirket: 5.637
ana şirket ve tüm konsolide bağlı 
kuruluşları: 71.994

KoNsoLİDE bağLi KuRuLuŞLaR vE 
öZsERmaYE YöNtEmİ İŞtİRaKLERİ 
saYisi
614
*   mc bağlı kuruluşlarının iştirakleri olan şirketler dahil 

değildir.
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Mitsubishi Corporation Web Sitesi

Mitsubishi Corporation’ ıniş alanları, Kurumsal Sosyal 
sorumluluk (KSS) ve çevresel faaliyetleri, yatırımcı ilişkileri ve 
kariyer bilgileri ile ilgili daha fazla ayrıntı için, lütfen web 
sitemizi ziyaret ediniz.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Kitaplığı
Bu sayfada, kurumsal profil videomuzu, geçmişimizin bir 
özetini, topluma katkı etkinliklerimize bir genel bakışı ve şirket 
reklamlarının örneklerini içeren ilave kaynaklar yer almaktadır.

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary
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