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Mitsubishi Electric, Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğiyle başlattığı “Dijital 

Fabrikalar Zamanı” webinar dizisinde paydaşlarıyla buluşuyor  

 

Dijital Fabrikalar Evlere Taşınıyor  
 

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

Mitsubishi Electric, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle webinarlar 

düzenlemeye başladı. İşletmelerin üretim hatlarının dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı 

üretime geçmelerini sağlayan Mitsubishi Electric, “Dijital Fabrikalar Zamanı” 

konseptiyle hayata geçirilen online seminerlerde “Gömülü Bilgisayar Sistemleri”, 

“Robotlar” ve “Akıllı PLC’ler” başlıklı konularla ilgili güncel gelişmeleri katılımcılarla 

paylaşıyor. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün 

Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel’in sunumu ile ilki 16 Mayıs’ta 

gerçekleşen ve 6 Haziran’a kadar her hafta cumartesi günleri devam edecek olan 

webinarlar, ücretsiz ve herkesin katılımına açık.  

 

Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir 

çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar 

ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi 

döneminde paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar 

üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda Mitsubishi Electric 

Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün 

Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen 

webinarlarda katılımcılarla buluşmaya başladı. “Dijital 

Fabrikalar Zamanı” konseptliyle düzenlenen online 

seminerlerin ilki 16 Mayıs tarihinde “Gömülü Bilgisayar 

Sistemleri” başlığıyla gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü. Yeni 

webinarlar, 6 Haziran’a kadar her hafta cumartesi saat 15.00’te 

canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.  

 

Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veren Mitsubishi Electric, yönetimden 

üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu 

konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor. Tescilli yapay zeka (AI) 

teknolojisi “Maisart” ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan 

Mitsubishi Electric; robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC’ler başta olmak üzere 

tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken verimliliği 

maksimuma çıkarıyor. Dijital dönüşümün bugünü, geleceği ve Mitsubishi Electric’in inovatif 

teknolojilerinin gündeme taşınacağı webinarlara ücretsiz kayıt olmak için bağlantıya 

tıklayabilirsiniz. emo.clickmeeting.com/dijital-fabrikalar-zamani-ve-robotlar/register 
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Dijital Fabrikalar Zamanı Webinar Programı: 
16 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Gömülü Bilgisayar Sistemleri   
23 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar    
30 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Akıllı PLC’ler   
6 Haziran 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Gömülü Bilgisayar Sistemleri   

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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