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Mitsubishi Electric; İleri Robot Teknolojileri, MAPS-SCADA ve Enerji İzleme, 

Yapay Zekâ Uygulamaları-Nesnelerin İnterneti ve Fabrikaların Dijital Dönüşümü 

Kapsamında Akıllı Fabrikalar hakkında teknolojik gelişmeleri TMMOB Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlenen web seminerinde paylaştı 
 

Mitsubishi Electric Yapay Zekâ Teknolojisi 

“MAISART” ile Donatılmış Dijital Fabrikaların 

Dönüşümü 
 

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği 

web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti. Dijital Fabrikalar Zamanı 

konseptiyle düzenlenen online seminerlerde Mitsubishi Electric; İleri Robot 

Teknolojileri, MAPS-SCADA ve Enerji İzleme, Yapay Zekâ Uygulamaları-Nesnelerin 

İnterneti ve Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı Fabrikalar hakkında 

teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.  

 

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 düzenlediği online etkinliklere son olarak TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO) İzmir Şubesi ile devam etti.  

 

Kişiselleştirilmiş özelliklere sahip kolaboratif robotlar 

 “Dijital Fabrikalar Zamanı” konseptiyle düzenlenen webinarın ilkinde 

İleri Robot Teknolojileri ele alındı. Fabrika Otomasyon Sistemleri 

Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, 

“Mitsubishi Electric, endüstriyel alandaki öncülüğünü 1980’lerden bu 

yana robotik alanda da sürdürüyor. Markamızın kolaboratif robotları, 

endüstriyel robotlar gibi hassas ve hızlı çalışabiliyor. 

Hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve 

tüketim trendlerine cevap verebiliyor” dedi. Öte yandan sadece robotun 

değil robotun olduğu ortamın da kolaboratif olması gerektiğinin altını 

çizen Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric olarak bu anlamda üreticilerin en yüksek düzeydeki 

beklentilerine cevap verebildiğini ifade etti. 

 

Enerji verimliliğini artıran teknoloji 

İkinci webinarda Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü 

MAPS Ürün Yönetimi Yetkilisi Burcu Çöpür, MAPS SCADA ve Enerji İzleme sistemini 

anlattı. Mitsubishi Electric’in çözümü olan MAPS SCADA ve markanın günümüzde büyük bir 
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öneme sahip olan enerji izleme alanındaki yetkinliklerinden bahseden Çöpür, “Veri toplama ve 

kontrol merkezi olarak adlandırılan SCADA; fabrikadaki tüm sistemi tek bir yerden izleme, 

kontrol, raporlama ve analiz etme, arızalara anında müdahale gibi fonksiyonları barındırıyor. 

MAPS’in alarm fonksiyonu sayesinde ise hangi alarmın hangi arızadan dolayı çalıştığı ve 

hangi sıklıkla uyarının geldiği kolaylıkla tespit edebiliyor. Bu sayede enerji konusunda büyük 

tasarruf sağlanıyor ve fabrikada önemli şekilde verimlilik artışı elde ediliyor. MAPS sadece 

SCADA tarafında çözüm sunmayıp üretim takibi, enerji yönetimi, performans yönetimi gibi 

analizler de yapabiliyor” dedi. 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı: Dijital fabrika konsepti e-F@ctory  

Webinar, Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve 

Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel’in Yapay Zekâ Uygulamaları-

Nesnelerin İnterneti, Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı 

Fabrikalar sunumuyla sona erdi. Bizel konuşmasında; “Mitsubishi 

Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-

F@ctory ile üreticiler küresel rekabette büyük avantaj elde ediyorlar. 

Teknolojik çözümlerimizle Türk sanayisine geleceğin dijital 

fabrikalarını bugünden kurabilme imkânı tanıyoruz. Bugün e-F@ctory 

altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de 

haberleşebiliyorlar. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem 

kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için 

hazır durumdalar. Yapay zekâ destekli robotlarımızla üretime yüksek katma değer sağlıyoruz” 

dedi. 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric 

Corporation; 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 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. 

Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 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 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, 

http://www.mitsubishielectric.com/


  
 

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/ 
 

Sosyal Medya İçin Hashtag  

@MitsubishiE_TR 

#MitsubishiElectric 

#MitsubishiElectricTurkey 
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