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Mitsubishi Electric dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki 
tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlıyor 

 

Uzaktan Erişilebilen Dijital Fabrikalarla Üreticiler 
Rekabette Bir Adım Öne Çıkıyor 

 

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

Mitsubishi Electric, sanayinin yeni bir boyut kazanmasına olanak sağlayan Sanayi 4.0’a 

dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor. Dijital dönüşüm alanında büyük 

yatırımlar hayata geçiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, Türkiye’deki sanayiciler ve 

alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. Üretim hattındaki 

tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan e-F@ctory 

altyapısı, fabrikadaki yöneticilerin de sisteme ve raporlara uzaktan erişmesine imkan 

tanıyarak 7/24 kontrol fırsatı sunuyor. Üretimde çok yüksek hız, maliyet tasarrufu, kalite 

ve verimlilik artışı sağlayan e-F@ctory, sanayicilere küresel rekabette bir adım önde 

olmanın yolunu açıyor. 

 

Her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni 

teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile 

yanıt veriyor. e-F@ctory ile tasarlanan akıllı fabrikalarda tüm yeni nesil ürünler ve sistemler 

internet üzerinden haberleşebiliyor. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve 

yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri 

kullanan e-F@ctory, üreticilerin küresel rekabette bir adım önde olmasına katkı sağlıyor.  

 

Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm 

ortağı oldukları dijital dönüşüm alanında çok ciddi yatırımlar ve 

çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Mitsubishi Electric Türkiye 

Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş 

Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, e-F@ctory konseptinin 

üreticilere sağladığı avantajlar hakkında şu bilgileri aktardı; “Yaklaşık 

bir asra yaklaşan köklü birikimimizden aldığımız güç ve öncü 

teknolojimizle endüstride daha esnek bir üretim sağlamak ve üretim 

maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmak hedefiyle 

çalışıyoruz. Mitsubishi Electric olarak, fabrikaların üretim, bakım, IT 

ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getirerek takım 

olmalarını sağlıyor ve sonuçta her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyoruz. Örneğin, bir 

üretim sorumlusu sadece üretim datalarıyla ilgili verilere ihtiyaç duyarken, bakım sorumlusu 

hangi noktalarda iyileştirme yapılması gerektiğini görmeyi tercih ediyor, yönetim ise üretim 

sisteminin verimliliği gibi daha genel bir tabloyu analiz etmek isteyebiliyor. Biz e-F@ctory 

konseptimizle tüm bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor ve bu sayede tüm birimlerin birbiriyle daha 

hızlı haberleşmesini ve geribildirimlerle birbirlerini daha iyi geliştirebilmelerini sağlıyoruz.” 
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Sanayide sürdürülebilir büyümenin yolu dijital ve akıllı fabrikalardan geçiyor 

Sürdürülebilir büyüme hedefleyen sanayicilerin, kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli 

şekilde karşılayabilme kapasitesine sahip üretim sistemleri tasarlamaları gerektiğini belirten 

Tolga Bizel, bu süreçte dijital ve akıllı fabrikalara geçişin önem kazandığını vurgulayarak 

şunları söyledi; “Bugüne kadar pek çok farklı sektördeki işletmenin üretim hatlarının 

dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı üretime geçmelerini sağladık. Yeni nesil endüstriyel 

otomasyon sistemlerimizle Türkiye genelinde uzun yıllardır çözüm sunduğumuz fabrikalarda 

son dönemde de özellikle montaj hatlarındaki çözümlerimiz ve varlığımızla dikkat çekiyoruz. 

Pek çok farklı sektörde dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bu üreticilerimizden çok olumlu 

geri bildirimler aldık. Giderek artan bir ivmeyle bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyor, bu 

sayede KOBİ’ler başta olmak üzere Türk sanayicilerinin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir 

şekilde uyum sağlamasına imkân tanıyoruz.” 

Dijital dönüşümü kendi fabrikalarında 2003’ten bu yana uyguluyor 

Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptini dünyada Sanayi 4.0’ın gündeme taşınmasından 

çok daha önce, 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarında kullandığının altını çizen Bizel, 

dijitalleşen fabrikalarda sağlanan katma değeri şu örneklerle anlattı; “Mitsubishi Electric’in 

kendi üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası’nda e-F@ctory konseptimiz kullanıma alındıktan 

sonra üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 190 artış ve üretimde yaklaşık yüzde 180 artış gibi 

etkileyici sonuçlar elde edildi. Ayrıca Mitsubishi Electric’in e-F@ctory otomasyon uzmanlığını, 

Intel’in Nesnelerin İnterneti konusunda çözüm üretme uzmanlığı ile birleştirerek Intel’in 

Malezya’da bulunan üretim tesisinde ortak bir pilot çalışmaya imza attık. Arızaların önceden 

fark edilerek arıza gerçekleşmeden müdahale edilmesine imkan tanıyan bu uygulama; yüksek 

verimlilik, önleyici bakım faaliyetleri olanağı, düşük aksam arıza oranı, düşük maliyet ve 

kusursuz uyum ile sonuçlandı ve tüm bu sonuçlar Intel’in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf 

etmesini sağladı.” 

Türkiye’de elektronik eşya sektöründe “dijital ikiz” uygulaması gerçekleştirdi 

Yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

sanayicileri geleceğin dijital fabrikalarına hazırlamak için ileri teknoloji çözümler hayata 

geçirdiklerini vurgulayan Bizel, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde ev tipi klima üretimi 

gerçekleştiren Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. de markamızın e-

F@ctory konsepti ile akıllı ve dijital bir fabrika olarak tasarlandı. Bu fabrika ile Türkiye, 

Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi. Mitsubishi Electric olarak, 

Türkiye’nin önde gelen bir elektronik eşya üreticisinin üretim hattında gerçekleştirdiğimiz ‘dijital 

ikiz’ uygulamamız sayesinde, gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve 

verim katmış olduk. Örneğin yetkili bir kişi, üretim hattının dijital ikizinde gerçekte yapmak 

istediği üretimi sadece parametresini değiştirerek simüle edebiliyor ve hedeflenen üretimin 

gerçek olduğu zaman ne kadar verim ile çalışacağını fiziksel olarak üretime başlamadan 

görebiliyor” diye konuştu.  

Üretimde mükemmel işleyebilen sistemler kurmak için her zaman insana ihtiyaç olacak 

Mitsubishi Electric olarak üretim süreçlerinde mükemmel işleyebilen sistemlerin kurulması, 

sorunsuz bir şekilde işletilmesi ve gerektiğinde revizyonu için insana her zaman ihtiyaç 

duyulacağına inandıklarının altını çizen Tolga Bizel; “Bu noktada gelecek nesillerin eğitimine 

ve insan kaynaklarına büyük önem veriyoruz. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 

uygulamalı eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.  

  



  
 

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. 

 

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 
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