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Mitsubishi Electric, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi’nde Sanayi 4.0 evresiyle 
birlikte dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti 

GLOBAL REKABET İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART 

Teknoloji devi Mitsubishi Electric, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi’ne (EEMKON 2019) 
katıldı. 14-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte “Dijital Fabrikalar Zamanı 
ve Robotlar’’ konulu bir sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika 
Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Sanayi 4.0 
evresiyle birlikte sanayicilerin gündemine yerleşen dijitalleşme konusuna dikkat çekti. 
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti hakkında bilgi veren 
Tolga Bizel, dördüncü sanayi evresinde Türk sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet 
gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması için üretim kalitesinin yükselmesi ve 
maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurguladı. 
 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında sunduğu 
hizmetlerle dikkat çeken teknoloji devi Mitsubishi 
Electric, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul 
Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde düzenlenen 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi’nde (EEMKON 
2019) Sanayi 4.0 evresiyle birlikte sektörün gündemine 
yerleşen dijitalleşme konusuna ışık tuttu. Kongrede 
“Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” konulu bir sunum 
gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika 

Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Sanayi 4.0 
evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, hızla değişen ve kişiselleşen insan 
ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu 
belirtti.  
 
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini 
anlatan Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde 
olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek 
duruma geldiler. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konseptimiz 
ile yanıt veriyoruz ve bu altyapı içinde robotlar çok önemli bir rol oynuyor. Günümüzde 
robotlar arası veri transferi giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot 
teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol 
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edebiliyor. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de 
haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem 
de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. 
Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle 
entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor.” 
 
Üretim kalitesi artmalı, maliyetler optimize edilmeli 
Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet 
edebilmesinin önemini hatırlatan Tolga Bizel, “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak 
küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini 
artırırken maliyetleri optimize etmeleri gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü 
yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı 
yatırımlarını yapmak önem kazanıyor” diye konuştu. Geleceğin haberleşme üzerine 
kurulmasının beklendiğini ifade eden Bizel, bu bağlamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli 
haberleşme sistemlerini kurmalarının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Hammadde ve 
kaynakların çok daha etkin şekilde yönetilmesinin de bu süreçte firmalara avantaj 
sağlayacağını belirten Bizel, “Yeni dönemde karşımıza çıkan en önemli konulardan biri de 
sanayicilere sunulan çözümlerin gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığı. Buna dikkat 
edilmesi gerekiyor. Türk iş dünyası yöneticilerinin, Sanayi 4.0’ın gerçekten ne olduğu 
konusunda kapsamlı araştırmalar yapmasının, ekiplerini de bu araştırmalar çerçevesinde 
eğitmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. 
 
İnsan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan robotlar 

Mitsubishi Electric’in otomotiv, ilaç, elektronik, beyaz eşya, gıda, 
paketleme ve eğitim gibi pek çok farklı sektörde insan kolu veya eline 
yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yarattığının altını 
çizen Bizel şu açıklamalarda bulundu; “Mitsubishi Electric olarak 
robotlarımızla her türlü endüstriyel uygulamaya çözüm sunabiliyoruz. 
Minyatür bileşenlerin mikro montajı için paralel robot kollarından 
sızdırmaz muhafazalı 6 eksenli robotlara kadar geniş bir ürün 
yelpazesine sahibiz. Temiz odalardan kirli, yağlı ve tozlu ortamlara 
kadar her türlü ortamda görev alabilecek uygun bir robotumuz 
bulunuyor. Kompakt ve hafif robotlarımız ile eğitim ortamlarında 

uygulamalı öğrenimin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Kolay programlama ve simülasyon 
seçeneklerimiz robotik alanına girişi kolaylaştırıyor ve esneklikte sınır tanımıyor. Mitsubishi 
Electric robotlar, standart gerçek zamanlı arayüzler ve kolay programlama sayesinde 
karmaşık üniversite araştırma projeleri dahil olmak üzere robotların manipülatör olarak 
kullanılmasına ilişkin her türlü seçeneğe imkan tanıyor.”  
 
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi 
işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, 
enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve 
satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes 
for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve 
önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 
2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı 
bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 
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Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in 
Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC 
mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. 
Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, 
markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve 
Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm 
sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp 
tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, 
ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki 
faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini 
Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen 
üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 
Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com 
 
Mitsubishi Electric Türkiye 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 
 
Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr 
 
Sosyal Medya İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
 

https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/
https://twitter.com/MitsubishiE_TR
https://www.instagram.com/mitsubishielectricturkey/
https://plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr

