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Mitsubishi Electric’ten işletmelerin dijital dönüşümü için ödüllü e-F@ctory konsepti 

Sanayi 4.0 yolculuğunda akıllı fabrikalar dönemi  

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyonu EMEA Başkanı Hartmut Pütz, 

endüstride yaşanan dijital dönüşüme dikkat çekti. Tüketicilerin kişiselleştirilmiş 

ürünlere, standart ürünlere benzer fiyat aralıklarıyla ulaşma isteklerinin üretimde 

esneklik ihtiyacını artırdığını belirten Pütz, bu noktada devreye akıllı fabrikaların 

girdiğini söyledi. Sanayi 4.0 ve akıllı fabrikaların temelini oluşturan Nesnelerin 

İnterneti (IoT) ile bağlantı sağlanan cihaz sayısının önümüzdeki birkaç yıl 

içerisinde katlanarak artacağının öngörüldüğünü ifade eden Pütz, Mitsubishi 

Electric’in işletmelerin dijital dönüşümü için sunduğu ödüllü e-F@ctory konsepti 

hakkında da bilgi verdi. 

 

Üretim süreçlerinde hızlı bir değişime neden olan 

Sanayi 4.0, tamamen dijitalleştirilmiş üretime geçişi 

beraberinde getiriyor. Son kullanıcıların, artık daha 

fazla ürün çeşidine ve kişiselleştirilmiş ürünlere, 

standart ürünlere benzer fiyat aralıklarıyla ulaşmak 

istediklerini vurgulayan Mitsubishi Electric Avrupa 
Fabrika Otomasyonu EMEA Başkanı Hartmut 
Pütz, değişen taleplerin üretim süreçlerinin gelişimini 

büyük oranda etkilediğini belirtti.  

Online alışverişin yaygınlaşmasının da üretimde esneklik ihtiyacını artırdığına dikkat 

çeken Hartmut Pütz, sözlerine şöyle devam etti;  “Örneğin, bir online alışveriş sitesinde 

uygulanan indirim, üretim hattındaki makine ya da robotların çalışma modelinin 

değiştirilmesine neden olabiliyor. Tedarikçiler, tüketici taleplerini karşılayabilmek adına 

tedarik zincirinin tamamında yer alan üreticilerin, üretim hatlarında en üst düzeyde 
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esneklik göstermesini şart koşuyorlar. Dolayısıyla üreticilerin çok hızlı aksiyon alarak 

herhangi bir ürün için üretim sayısını süreç devam ederken değiştirebilmeleri kritik önem 

taşıyor. Bu noktada, devreye akıllı fabrika konsepti giriyor. Biz de Mitsubishi Electric 

olarak, işletmelerin dijital dönüşümü ve akıllı fabrikaların geliştirilmesine ilişkin 

faaliyetlerimizin tamamını e-F@ctory konseptimiz altında topluyoruz.” 

Mitsubishi Electric’in bu konsept çerçevesinde, dünya genelinde işbirliği içerisindeki 

şirketlerden oluşan aktif bir ağ olan e-F@ctory Alliance’ı tasarladığını belirten Pütz, 

“Sistem entegrasyonu uzmanlarını, yazılım sağlayıcıları ve endüstriyel parça üreticilerini 

aynı çatı altında bir araya getiren bu ağ sayesinde şirketler, esnek ve optimum çözümler 

sunabilmek için işbirliği yapıyor.” dedi. 

Minimum operasyon maliyeti, maksimum üretim performansı  

Sanayi 4.0’ın gereksinimlerine etkin çözümler sunulması için e-Factory Alliance 

bünyesinde yapılan çalışmaların en önemlilerinden birinin Almanya’nın Bielefeld 

kentinde faaliyet gösteren Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH şirketinde 

gerçekleştirildiğini bildiren Pütz, şu açıklamalarda bulundu; “Söz konusu şirkette, FAG 

Schaeffler işbirliği ile geliştirilen Akıllı Durum İzleme çözümünün uygulanması sayesinde 

kestirimci bakım konusunda daha bütüncül bir yaklaşım geliştirildi. Bu çözüm, üretimde 

kullanılan makineler ve yardımcı parçalardan alınan parametrelerin tamamının 

izlenmesini mümkün kılıyor. Bu veriler daha sonra, her bir makinenin parçalarının ve 

genel olarak tesisin durumunun analiz edilmesi için kullanılıyor. Sistemden elde edilen 

bilgiler arasında bakım tavsiyeleri de yer alıyor. Bu sayede, plansız duruş süreleri ve 

sonrasında meydana gelecek zararlar konusundaki riskler kayda değer ölçüde 

azaltılıyor. Genel anlamda, kestirimci bakım faaliyetlerinde önemli ölçüde iyileşme 

sağlanırken, toplam operasyon maliyetleri azaltılıyor ve maksimum üretim performansı 

elde ediliyor.”  

e-F@ctory konseptine ödül 

 

Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptinin, öncü 

kuruluşlar tarafından takdirle karşılandığını ifade eden 

Pütz, “Dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory, 

Frost&Sullivan’ın “Fabrika Otomasyonunda Endüstriyel 

Nesnelerin İnterneti” kategorisinde “En İyi Uygulama”  

ödülüne ve Tayvan hükümeti tarafından verilen “Stratejik Işık Kaynağı Ortakları” ödülüne 

layık görüldü” diye konuştu. 

IoT ile bağlantı sağlanan cihaz sayısı katlanarak artacak 

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) Sanayi 4.0’ın ve akıllı fabrikaların temelini oluşturduğunu 

söyleyen Pütz, IoT ile bağlantı sağlanan cihaz sayısının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 



katlanarak artacağının öngörüldüğünü ifade etti. “Bu tahmin bağlantı düzeyi geliştirilmiş 

bir fabrikada oluşturulan ve işlenen veri miktarıyla birleştirildiğinde, şirketlerin IT 

altyapısının neden değişmesi gerektiğini anlamak son derece kolay” diyen Pütz, bu 

noktada, bulut tabanlı veri depolama ve işleme hizmetlerinin önem kazandığının altını 

çizdi.  

Veriler, insanlar, prosesler ve sistemleri entegre eden teknoloji 

İşletmelerin artık yalnızca büyük miktarda verileri depolamak için değil, aynı zamanda 

analitik görevleri yerine getirmek için de bulut hizmetlerinden yararlandığını anlatan 

Pütz, şöyle konuştu; “Verilerin işlenmesi, trend bilgilerinin elde edilmesi ve kullanıcılara 

kişiye özel gösterge tablolarının sunulması anlamına geliyor. Elde edilen veriler, genel 

tesis performansını ve varlık yönetimini geliştirmek için kullanılabiliyor.” 

Mitsubishi Electric’in bu iki tamamlayıcı IoT yaklaşımının her ikisini de destekleyen 

çözümler geliştirdiğini bildiren Pütz, “Şirketimiz farklı bulut hizmetlerine basit ve güvenli 

erişim imkanı sunuyor. Çok sayıda bilginin oluşturulmasını sağlayan uzaktan erişim 

cihazları sayesinde elde edilen veriler, işletmeler bünyesinde dijital sinir sistemi 

oluşturulması açısından kilit önemde olan standart açık protokollerle birbirine bağlanıyor. 

Ağ bağlantısı sağlanan dijital veriler daha sonra iki yönlü sistemlerle birleştirilerek daha 

iyi kararlar alınması için verilerin, insanların, proseslerin ve sistemlerin entegre edilmesi 

amacıyla kullanılıyor” diye konuştu. 

Intel’e milyonlarca dolar tasarruf sağlayan proje 

Nesnelerin İnterneti kapsamında, Intel ile birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan 

Pütz, Intel’in verileri toplamak ve büyük veri analitiği sunucusuna güvenli bir şekilde 

eklemek için Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen bir IoT sistemini kullandığını ifade 

etti. Pütz, bu pilot çalışma sayesinde Intel’in her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlamayı 

hedeflediğini sözlerine ekledi.  

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve 

bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 

teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 

pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 

kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko 

Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle 

zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar 

USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  
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Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri 

robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sitemleri ile görsel veri 

sistemlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, güç 

kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve 

yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, 

uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 

2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa 

fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında 

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme 

makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, 

esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri 

evresine e-F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; 

tr3a.mitsubishielectric.com 

 

 


