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Young Executive Academy’nin online eğitimine katılan Mitsubishi Electric, öğrenciler ve 

yeni mezunlara robot ve yapay zekâ teknolojilerini anlattı 

 

Mitsubishi Electric Endüstri 4.0 Alanında 
Uzmanlaşmak İsteyen Gençlerle Buluştu 

Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında sanayicilerin iddialı bir 

çözüm ortağı olan Mitsubishi Electric, Öğrenci Kariyeri tarafından hayata geçirilen Young 

Executive Academy’nin online eğitim programında öğrencilerle buluştu. Mitsubishi 

Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga 

Bizel, Endüstri 4.0 konulu oturumda bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ve yeni 

mezunlara robot ve yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgi verdi. 

 

Öğrenci Kariyeri tarafından gerçekleştirilen Young Executive 

Academy’de öğrenciler ve yeni mezunlarla buluşan Mitsubishi 

Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve 

Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, yapay zekâ 

teknolojilerinin endüstrileri nasıl etkilediğini genç yönetici 

adaylarına anlattı. 

 

 

Robotlar gündelik hayat kadar üretimde de kolaylık sağlıyor 

Yapay zekâ destekli robotlara eskisinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Tolga Bizel, 

“Günümüzde insanlarla beraber çalışan robotlar oldukça popüler hale geldi. Bu popülerliğin 

sebebi ise bizim robotlara eskisinden daha çok ihtiyaç duymamız. Temizlik robotu gibi gündelik 

hayatın yanı sıra üretimde de insanla etkileşim kurabilen, kendi kendine öğrendiklerini 

uygulayabilen ve gelişmiş performans sergileyen robotların sayısı günden güne artıyor. 

Hayatımızı daha kolay hale getiren robotlar, pek çok farklı alanda yetkinlik kazanmaya başladı. 

Tüketicinin değişen satın alma ihtiyacına hızlı bir şekilde ve makul bir fiyatla cevap verebilmek 

için yapay zekâ destekli robotlar, fabrikalardaki üretime çok yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli 

robotlar sayesinde üretimde sistemin parametrelerinin kullanılması, verilerin analiz edilmesi, 

bakım planlanması gibi önemli alanlarda gelişmiş bir ara yüz oluşturarak üretimdeki aksamaların 

önüne geçilebiliyor” dedi. 

 

Üretim teknolojilerinde yapay zekâ olmazsa olmaz 

Mitsubishi Electric’in Japonya’da bulunan Kani fabrikasının örnek çalışma şekillerini anlatan 

Bizel, “Hücresel üretim yapan bir fabrika yapısı olan Nagoya Works-Kani fabrikamızda 

kişiselleştirilmiş üretim yapılıyor. Tüketicinin tercihlerine göre hangi hücrelerin bir araya gelmesi 

gerekiyorsa o hücreler bir araya geliyor ve analiz yapılarak üretim gerçekleşiyor. Yapay zekâ 
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teknolojilerini fabrikalarımızda kullanarak tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap 

veriyoruz. Bununla birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki bulut sistemini kullanmanın 

yaratacağı maliyeti ortadan kaldırarak tüketicinin istediği ürüne ulaşmadaki maliyeti de 

düşürüyoruz. Ayrıca yapay zekâ sayesinde fabrikanın çalışma verilerinin güvenliğini sağlayarak 

üretimde gereken verileri kurum içinde tutuyoruz” şeklinde konuştu. 

 

MAISART teknolojisi lojistik süreçlerini kusursuzlaştırıyor 

Mitsubishi Electric’in yapay zekâ teknolojisini kullanarak, üretim hattı yerleşim planları ve 

malzeme akışlarının daha verimli bir şekilde tasarlanmasına ve üretkenliğin isabetli bir şekilde 

tahmin edilmesine yönelik geliştirdiği teknolojiyle ilgili bilgi veren Tolga Bizel; “İnsan ve robotların 

iş birliğiyle çalıştığı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu nedenle hem robotların hem de çalışma 

ortamının yapay zekâyla desteklendiği bütüncül bir sistem sunuyoruz. Mitsubishi Electric’s AI 

creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) 

ifadesinin kısaltması olan makine öğrenmesi algoritmasını kullanan ‘MAISART’ teknolojimizle 

yapay zekâ tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresini azaltırken verimliliğin 

artırılmasını sağlıyoruz. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini 

analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir 

model oluşturuyor. Veriler, anlık analiz edildiği için gerektiği zaman robotların yeni bir hızla 

çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor. Bu yeni teknoloji, ayrıca lojistik merkezlerinde 

değişken ürünlerin standart robot parmaklarıyla tutulması konusunda destek sağlıyor. Sesi 

ayırdığı gibi ürünleri de ayırıyor ve robota gerekli ürünleri almasını söylüyor. Böylelikle kusursuz 

bir lojistik alt yapısı tesis edilmiş oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.  

 

 
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, “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 hesaplanmıştı 

 
 
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 ile 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  
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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/ 

 
Sosyal Medya İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
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