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Mitsubishi Electric, Türk sanayisinin ve altyapı projelerinin çözüm ortağı olmaya talip

BAŞKENTTE TÜRKİYE BULUŞMASI
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devi olan ve iki yıldır Türkiye
pazarında kendi yapılanmasıyla faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, başkent
Ankara’da düzenlediği Türkiye buluşmasında kamu, özel sektör temsilcileri ve
taahhüt firmaları ile bir araya geldi. Türkiye’deki sanayi tesisleri ve altyapı
projelerindeki

elektrik,

otomasyon,

taahhüt

çalışmalarına

talip

olduğunu

açıklayan Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, “Türkiye’nin
Geleceği İçin Çalışıyoruz” konulu etkinliğin açış konuşmasında, gücüne ve
enerjisine inandıkları Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye’de özellikle MARMARAY projesi, TÜRKSAT 4A ve geçtiğimiz günlerde başarılı
bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 4B uydularında kullanılan teknolojisi ile tanınan Mitsubishi
Electric, elektrik, otomasyon ve taahhüt çalışmaları kapsamındaki Türkiye buluşmasını
başkent Ankara’da düzenledi.

İstanbul merkezli olarak Türkiye pazarına iki yıl önce giren Mitsubishi Electric Türkiye’nin
21 Ekim Çarşamba günü Wyndham Ankara Oteli’nde “Türkiye’nin Geleceği İçin
Çalışıyoruz” temasıyla gerçekleştirdiği etkinliğine, Türkiye genelinden çok sayıda
kamu, özel sektör ve taahhüt firması temsilcisi katıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa ve birim yöneticilerinin
katılımıyla Ankara’da düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric, dünyada güçlü bir global

oyuncu olduğu sanayi tesisleri ve altyapı projelerindeki elektrik, otomasyon, taahhüt
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında, Mitsubishi Electric’in Marmaray’da
gerçekleştirdiği “İstasyon Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi” sunumu yapıldı. Dünya
genelinde 71 binin üzerinde kurulumu bulunan Mitsubishi Electric Videowall görüntüleme
sistemlerinin de tanıtıldığı Türkiye buluşmasında, arıtma ve atık su tesislerindeki su
otomasyonu konusu örnek uygulama ile anlatıldı. Yeni endüstri evresinin Mitsubishi
Electric’teki karşılığı olan e-F@ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrika teknolojisini
sunan ürünlerden uygulamalar da büyük ilgiyle karşılandı.

Neden Ankara?
Mitsubishi Electric Türkiye’nin, sempozyum ve ardından akşam yemeğiyle devam eden
“Türkiye’nin Geleceği için Çalışıyoruz” temalı etkinliğinde açış konuşmasını yapan
Başkan Masahiro Fujisawa, dünyada 120 binden fazla çalışanı ile 42 ülkede faaliyet
gösteren ve 36 milyar dolar konsolide net satışa sahip olan 94 yıllık dünya devi
Mitsubishi Electric Corporation’ın, 2012 yılından bu yana üç yıldır kendi yapılanması ile
Türkiye’de, İstanbul merkez ofisinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

“Türkiye’nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” sloganıyla, Mitsubishi
Electric’in Türkiye’deki altyapı projelerinin ve sanayi tesislerinin çözüm ortağı olma
hedefi doğrultusunda ileri teknolojisi ve kalitesiyle sunabileceği farklılık ve avantajlarını
tüm Türkiye’ye anlatmak için başkent Ankara’da olduklarını kaydeden Masahiro
Fujisawa, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de temelde fabrika otomasyonu, ileri robot teknolojileri ve klima sistemlerinin
satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra uydular,
asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de
destek veriyoruz. Türkiye’de özellikle Türksat uyduları ve Marmaray projesinde
kullanılan teknolojimiz ile tanınıyoruz.”

“Türksat 4B’yi başarılı bir şekilde fırlattık”
16 Ekim tarihinde fırlatılan Türksat 4B uydusu ile ilgili açıklama yapan Masahiro
Fujisawa, “Mitsubishi Electric Corporation, Türksat 4A’nın ardından Türkiye’de iletişim
ve yayıncılık altyapısının güçlendirilmesine yardımcı olacak Tüksat 4B uydusunu da

başarılı bir şekilde fırlattı. Aralık başına kadar yörünge testlerini yapacak olan Mitsubishi
Electric, sonrasında Türksat 4B’nin Türksat’a devir teslimini resmen gerçekleştirecek.
Mitsubishi Electric olarak üretmekten gurur duyduğumuz uyduların ve yapım
aşamasından yörüngeye yerleştirilme sürecine kadar sorumluluğunu üstlendiğimiz
projenin tamamında, ileri teknolojimizi kullanarak üstün güvenilirlik sağladık. Türksat 4A
ve Türksat 4B aracılığıyla Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına
katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Fujisawa, Marmaray projesi ile ilgili de “Marmaray’daki hizmetlerimiz; Mitsubishi
Electric’in ileri teknoloji ürünü otomasyon ekipmanları, mühendislik ve tasarım,
projelendirme, yazılım programlama, donanım montajı, devreye alma, eğitim ve servis
desteğinden oluşuyor. Projede izlediğimiz ve kontrol ettiğimiz alt sistemleri ise tünel
havalandırma, enerji temin, istasyon havalandırma, temiz ve atık su, tünel ve istasyon
aydınlatma, tünel ve istasyon yangın alarm sistemleri, yürüyen merdivenler, asansörler,
tünel drenaj ve sel kapakları oluşturuyor” diyerek konuşmasını sürdürdü.

“Türkiye’nin Su ve Atık Su Otomasyonu İçin Hazırız”
Mitsubishi Electric’in içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonu otomasyonu
ve pompaların doğru kullanımı ile su ve elektrik tasarrufu sağlayan yazılımlar ve SCADA
konusunda, birçok ülkede su konusundaki yetkililer ve sistem entegratörleri ile uzun
yıllardan beri çalışan bir marka olduğunun altını çizen Masahiro Fujisawa, “Bu
deneyimimize ek olarak geniş bir atık su arıtma uygulama referansı ile güvenilir bir
ortağız ve sistem sağlayıcısından beklenen uzmanlığa da sahibiz” dedi.

“Türk Sanayisini Geleceğin Fabrikalarına Hazırlayabiliriz”
Jeopolitik konumu nedeniyle pek çok açıdan avantajlı olan, Asya ve Avrupa’nın köprüsü
Türkiye’nin global düzeyde rekabet edebilmek için dünyadaki değişim ve gelişimlere
hızla ayak uydurması gerektiğine dikkat çeken Başkan Fujisawa, konuşmasını şöyle
sürdürdü:

“Türkiye’nin üretimde global rekabet trenini kaçırmaması için hayati önem taşıyan
teknolojilerimizden biri de yeni endüstri evresinin Mitsubishi Electric’teki karşılığı olan
dijital fabrika konsepti e-F@ctory. Mitsubishi Electric olarak yeni endüstri evresinin iddialı

oyuncularından biriyiz. Türk sanayisinin, hayal gücümüzü zorlamaya hazırlanan
geleceğin fabrika otomasyonuna hazır olması için teknolojik çözümler sunuyoruz. Bu
noktada e-F@ctory konsepti üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek
evrimsel bir adım. Üretim ve bakım aşamaları da dâhil olmak üzere yönetimden üretim
katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan
e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor.”

“Dünyaya 71 binden fazla görüntüleme sistemi kurduk”
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tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Fujisawa, “En yeni LED ve LCD teknolojisine
bağlı olarak dünya genelinde pek çok projede kontrol odalarında kullanılan Mitsubishi
Electric videowall görüntüleme sistemleri; trafik akışlarının, telekomünikasyon ağlarının,
enerji şebekelerinin, su ve atık su gibi kritik şebeke sistemlerinin, toplu taşıma
sistemlerinin idaresine yardımcı oluyor. Bugüne kadar dünyada 71 binin üzerinde
Mitsubishi Electric LED videowall küpleri monte edildi; bu sistemler milyonlarca insanın
sağlık ve güvenliğinin korunması, konforlu ve üretken olmalarının sağlanması için 7/24
faaliyet gösteriyor” diye konuştu.

“Türkiye, Öncelikli Pazar”
Türkiye’nin, hızlı büyüme potansiyeli ile Mitsubishi Electric için öncelikli pazar
durumunda olduğunu kaydeden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro
Fujisawa şu açıklamalarda bulundu:

“Mitsubishi Electric olarak Türkiye’nin, endüstrisi ve teknolojisiyle üretkenliğinin daha da
artacağını, katma değeri çok daha yüksek ürünler üretileceğini ve dünyanın ileri
ekonomileri arasındaki yerini alacağını düşünüyoruz. Bu düşüncemiz, Türkiye’nin
gerçekleştirdiği Marmaray projesi, inşa etmekte olduğu köprü, baraj, tünel, havalimanı
gibi çok sayıda projeyle doğrulanmaktadır.”

“Yatırıma Devam Edeceğiz”
Konuşmasında, “Türkiye’nin enerjisine ve gücüne” olan yüksek inancını dile getiren
Masahiro Fujisawa, üstün teknolojiye sahip global bir firma olarak Mitsubishi Electric’in
tüm dünyada kullanılan ve yüksek kaliteye sahip ürün ve sistemleri ile ileri teknolojisini

Türkiye’ye getirerek ekonominin gücüne güç katmayı, Türkiye’nin belirlediği yüksek
ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı
hedeflediklerine dikkat çekti. Fujisawa “Enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve
hizmetlerimizle, büyüyen Türkiye’nin gelişimine ortak olmaya, Türk halkı için yatırım
yapmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Daha İyisi İçin Değişim”
Kurumsal beyanı “Daha İyisi İçin Değişim” (Changes for the Better) ve çevresel beyanı
Ekolojik Değişim’in (Eco Changes) ruhuna uygun hareket eden Mitsubishi Electric,
bugün bu özelliği sayesinde sadece ürünlerinin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle
değil, çevre duyarlılığı konusunda da fark yaratıyor. Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü
olan 2021 yılına denk gelen uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu “Çevre Vizyonu
2021” çerçevesinde; çevresel duyarlılığı teşvik etmeyi, düşük karbon salınımı ve geri
dönüşüm konularında bilinç artışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici
elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli
ve elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri
olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi
“Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu
teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2015’te sona eren mali yılda 4.323,0
milyar Yen (36,0 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2015’te ilan edilen 1 USD = 120 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
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