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Otomatik kontrol ekipmanlarının kapsamlı bir üreticisi 
olan SMC, hem sürdürülebilir büyümeye hem de 
teknolojik yeniliklerin genişlemesine katkıda bulunarak 
ürün tedarik sorumluluklarını yerine getirmeyi ve 
müşterilerinin güvenini korumayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyoruz

SMC’nin ürettiği temel ürünler arasında yer alan pnömatik parçalar, basınçlı havanın kullanıldığı 

otomatik kontrol makinelerinde kullanılmaktadır. Basınçlı hava, atmosfere güvenle salınabilen çevre 

dostu bir güç kaynağıdır. SMC, pnömatik parçalara yönelik talebin artacağını ve olası uygulamaların 

yayılmasının endüstrinin çevreye verdiği zararın doğrudan azalmasını sağlayacağını öngörmektedir.

SMC, bir taraftan uzun yıllar boyunca biriktirdiği ileri teknolojik imkanlardan yararlanırken diğer 

taraftan otomatik kontrol ekipmanları geliştirip bunların tedariğini sağlayarak endüstrilerin 

sürdürülebilir olarak büyümesine ve teknolojik yeniliklerin genişlemesine katkıda bulunmayı 

sürdürmeyi planlamaktadır. Geliştirilen ve tedarik edilen ürünler, dünyanın dört bir yanında bulunan 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp bu ihtiyaçların ötesine geçmek için her geçen gün 

enerji açısından daha verimli, kompakt ve hafif olacaktır.

Ayrıca SMC, iş faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen her bir sürecin, çevrenin korunması dikkate 

alınarak yürütülmesini garanti etmektedir. Bu adım, çevreye zararlı maddelerin ve malzemelerin 

kullanılmamasını, enerji ve kaynakların korunmasını, ambalaj malzemelerinin kullanımının 

azaltılmasını, gürültünün azaltılmasını, atık su ve diğer atık malzemelerin azaltılmasını ve uygun 

şekilde bertaraf edilmesini içermektedir.

Son yıllarda şiddetli yağışlar, büyük depremler ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi doğal afetlerde 

artış görüldü. Bu afetler, hayatımızı, geçim kaynaklarımızı ve maddi varlıklarımızı önemli ölçüde tehdit 

ediyor. Bu tür acil durumlarda, müşterilerimizin çoğu, tıbbi malzeme ve diğer günlük ihtiyaç 

malzemelerinin üretimine yönelerek ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye ve ayakta kalmaya 

çalışmaktadır.

Otomasyon sistemlerini destekleyen kapsamlı bir otomatik kontrol ekipmanı üreticisi olan SMC, 

dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri anında sunabilme 

kapasitesine sahip. SMC’nin meydana gelebilecek tüm acil durum 

senaryolarına hazırlıklı olduğunu ve bu tür acil durumlarda ticari 

faaliyetlerini sürdürebileceğini taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt, 

faaliyetlerin kaçınılmaz olarak durdurulması gerektiği hallerde, 

faaliyetleri hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam ettirebilecek bir 

sistemi hayata geçirmeyi de kapsıyor. Müşterilerimize ihtiyaç 

duydukları ürünleri sunmak olarak tanımladığımız temel 

sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini 

yapacağımıza söz veriyoruz. 

Başkan

Yoshiki Takada
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Sürdürülebilir İSP Girişimleri
(İSP: İş Sürekliliği Planı)

MÜretim ve lojistik merkezlerinin yerinin dağıtılması finansal risklere karşı koruma 
sağlamaktadır
¡  Tedarikten üretime ve dağıtıma kadar bilgi ve ürün akışının tutarlı bir şekilde yönetilmesi sayesinde sürdürülebilir bir 

ürün tedariki sağlanır.
¡  Üretim ortamındaki ani değişikliklerden kaynaklanan risklere karşı esneklik sağlanabilmesi ve hızlı yanıt verilebilmesi için 

uzun vadeli bir bakış açısıyla önlemler alınır.

MSMC’nin tedarik sistemi, dünyanın önde gelen ülkelerini kapsamaktadır.
Kapsamlı bir yerel envanter sistemine sahip 29 ülke ve bölgede yer alan Üretim Üsleri

Üretim Departmanı İSP

MKüresel Çapta Kurulan Mühendislik Ağı
¡�Japonya, Asya, ABD ve Avrupa Teknik Merkezleri arasındaki işbirliği sayesinde İSP hayata geçirilerek, 1.700 kişilik 

mühendislik kadrosu ile ihtiyaçlara hızla yanıt verir.
¡Müşteri sorunlarına yönelik küresel bazda doğru ve hızlı çözümler.
¡  Teknik hizmetlerin, bilgi paylaşımı ve yakın işbirliği sayesinde  dünya çapında sorunsuz olarak sağlanması.

MBirbiriyle paralel biçimde çalışarak operasyonel destek sağlayan farklı teknik merkezler.

M�JTC (Japonya Teknik Merkezi) tarafından gerçekleştirilen ürün geliştirme 
faaliyetleri, diğer teknik merkezler tarafından desteklenmektedir.

Teknik Departman İSP

M  Dünya çapında 83 ülkede 532 satış ofisi ile hizmet veren SMC, 8700 kişilik güçlü 
küresel satış kadrosu ile müşterilerine destek sağlamaktadır.
Farklı ülke ve bölgelerden çeşitli müşteri taleplerini karşılamayı amaçlayan SMC, bunun için oldukça kapsamlı bir satış 
ofisi ve personel yelpazesine sahiptir. Bu sayede şirket, küresel pazardaki müşterilerini fazlasıyla memnun etme imkanı 
bulabilmektedir.

MSalesConnect (CRM) aracılığıyla gerçekleştirilen müşteri ilişkileri yönetimi

MAcil durumlarda kullanıma hazır yedekleme sisteminin kurulması

Satış Departmanı İSP

MDanışma komitesinin kurulması
Çinli, İtalyan, Amerikan ve Singapurlu başkan yardımcıları tarafından bir acil durum iş sürekliliği sistemi kuruldu.

MGüçlü bir finansal kurum
Acil bir durum yaşanması halinde, SMC, iş sürekliliği için gerekli olan bina ve ekipmanın yeniden faaliyete geçmesi için 
gereken işletme sermayesini ve fonları yeterince karşılayacak güvenli ve sağlam bir mali kaynak (nakit, mevduat ve öz 
sermaye ile) sunma imkanına sahiptir. Bu imkan ile gerek müşterilerimizin gerekse de çalışanlarımızın mali bakımdan 
kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Yönetim ve Finansla İlgili İSP

∗  Haziran 2021 itibarıyla
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İş sürekliliğine yönelik riskler 
Risk kategorileri Risk Faktörleri

Harici riskler
Elektrik kesintileri, nükleer kazalar, terör, siber saldırılar, gasp, işlerin engellenmesi, 
tedarikçi faaliyetlerinin durdurulması, kira artışları, döviz kuru dalgalanmaları, ticari 
sürtüşmeler, savaş vb.

Dahili riskler
Gıda zehirlenmesi, geri gelme emri, bulaş durumları, kişisel veya kurumsal bilgilerin 
sızması, uyumsuzluk, hatalı muhasebe işlemleri, önemli bir çalışanın kaybı, yerine geçen 
kişi eksikliği, işyeri kazaları, personel sıkıntısı vb.

Doğal 
riskler

Depremler, yangınlar 
kasırgalar, seller, 
çökmeler,
patlamalar,
şiddetli kar yağışı,
yıldırım, 
hortum,
salgın,
vb.

Üretim faaliyetlerini tehdit eden en yaygın riskler

SMC, şiddetli bir depremin üretim faaliyetlerimiz üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirdi. Bu 
değerlendirme sonucunda, ürün tedariki kurtarma süresine ilişkin hedefler belirledik ve böyle bir 
felaketin yaşanması durumunda proaktif önlemler ve iş sürekliliği planları oluşturduk.

Üretim

İş Sürekliliğine Yönelik Riskler 
ve Karşı Tedbirler
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Ekipman ve Ürün Tedarikinin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik 
Sistemler
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Afet

Önleyici tedbirler

Önleyici tedbirlerin etkileri

2 W 4 W 6 W 8 W

Düzeltici İșlemler

Stokdan tedarik edilen ürünler

Ekipmanların onarımı

Yeni ekipman 
üretimi

Genel amaçlı ekipman kullanılarak gerçekleștirilen 
alternatif üretim, Ortak firmalardan alınan üretim desteği

100%

0%

Bir üretim sisteminin 
kurulması

İșbirliğine dayalı bir 
çerçevenin olușturulması

Yedek parça stoğuna yönelik tedarik 
sistemi Alternatif üretim sisteminin 
kurulması

Dünya çapında sunulan bir lojistik ve stok ağı ile malzeme 
tedariki

<Parçaların ișlenmesi>
Japonya'da veya afetten etkilenmeyen diğer fabrikalarda bulunan 
genel amaçlı ekipmanları kullanın.

<Ürün montajı> 
Manuel üretimin bașlaması

Ekipman teknik özellikleri 
ve çizimleri gibi verileri 
saklama yönetimi.

Yeni ekipman üretimi

Ekipmanın düșmesinin ve 
yanlıș yerleștirilmesinin 
önlenmesi Yedek parçaların 
depolanması

Yedek parça kullanılarak 
yapılan onarımlar

<Özel süreçler>
Ortak șirketlerin fabrikalarında üretime bașlanması

Lojistik ve stok
ağının kurulması

2 W 4 W 6 W 8 W7 W5 W3 W1 W

Normal 
tedarik 
sistemi 

düzeltilince
ye kadar 
devam 
eder

Ekipmanların onarımının mümkün olmadığı 
durumlarda, saklanan çizimleri kullanarak 
yeni ekipman üretin.

Ürünlerin %90’ı, felaketin meydana gelmesinden 
sonraki 2 hafta içinde tedarik edilebilir.
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Acil bir durum 
meydana geldiğinde, 

aşağıdaki adımlar 
atılır.

Doğal afetler

İnsan kaynaklı felaketler

Bir felaketin veya 
kazanın tespiti

Enerji yönetimi

Kötü amaçlı yazılımların ve bilgisayar korsanlığı 
girişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi

Bilgi sağlama (dayanıklılık, hız ve doğruluk)

Çalışan 
güvenliğinin 

doğrulanması

Elektrik arızaları veya 
elektrik kesintileri

Siber saldırılar

Depremler, kasırgalar, tsunamiler vb.

Kazalar vb.

Normal faaliyetler 
sırasında, faaliyetlerin 
güvenli ve emniyetli bir şekilde 
yürütülmesi için aşağıdaki 
önlemler alınmaktadır.

Normal faaliyetler sırasında, 
faaliyetlerin verimli ve 
emniyetli bir şekilde 

yürütülmesi için aşağıdaki 
önlemler alınmaktadır.

Acil bir durum meydana 
geldiğinde, aşağıdaki 

adımlar atılır.

Normal 
Faaliyetler 
Sırasında

Acil durumlar 
sırasında

Periyodik denetimler, 
önleyici bakım işlemleri ve 
bozulan ürünlerin onarımı

Bir felaketin veya kazanın 
tespiti

Güvenliğin Sağlanması

Suç önleme 
tedbirleri

Çalışan Güvenliğinin 
Doğrulanması

Enerji tedbirleri

Enerji yönetimi

Düzgün çalışma işlevlerinin 
sürdürülmesi için periyodik 
denetimler, durum izleme, önleyici 
bakım işlemlerinin yönetimi ve tüm 
bozulan ekipmanların onarımı 
gerçekleştirilir.

Bir kaza veya afet tespit 
edildiğinde, acil durum duyurusu 
yapılır ve ikincil afetleri önlemek 
amacıyla ekipman otomatik olarak 
kapatılır.

Fabrika ve bölüm giriş/çıkış kayıtları 
tutulur ve bu kayıtlar hırsızlık, bilgi 
sızması ve diğer suçların 
önlenmesini sağlamak üzere 
kontrol edilir.

Herhangi bir kazanın veya afetin 
meydana gelmesi durumunda 
tahliye yolunun güvenliğini 
sağlamak amacıyla kilitler açılarak 
hızlı tahliye imkanı sağlanır. Ek 
olarak, çalışan güvenliği 
doğrulaması, uzak bir karşı önlem 
merkezine hızlı bir şekilde iletilir.

Ek enerji azaltma faaliyetleri, 
kullanılan enerjinin 
“görselleştirilmesi” yoluyla enerji 
tasarrufu çalışmalarına yönelik 
alanlar belirlenerek ve genel 
optimizasyon kontrolü sunularak 
uygulanmaktadır.

Enerji tüketimi miktarı bilindiğinden 
minimum üretim gücü ihtiyacı 
belirlenebilir. Bu sayede minimum 
güç miktarının sağlanabilmesi için 
acil durum güç kaynakları gibi 
önemli ekipmanlar kullanılabilir ve 
minimum üretim devam edebilir.

1

1

2

2

3

3

1 2

3

6

7

5 Ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi

2 Suç önleme tedbirleri

6 Bilgi güvenliğinin 
güçlendirilmesi

Rutin Çalışmalar ve
Acil Durum Müdahale Çalışmaları

1 Periyodik denetimler, önleyici 
bakım işlemleri ve bozulan 
ürünlerin onarımı

Acil durum müdahalesi
Acil bir durumun ortaya çıkmasıA
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Viral Saldırının Ardından Sistemin Kurtarılması
(Destek Sağlama)

Üretim 
Ekipman Kurtarma
(Destek Sağlama)

Ürün Kalitesinin 
Yeniden Kazanılması

(Destek Sağlama)

Yerel 
Topluluklara 

Sunulan 
Katkılar

Şirket için kar 
yaratılması

Müşterilerin 
kazançlarının 

korunması

Verimliliğin 
artırılması

Üretim Ekipmanlarının 
Kurtarılması

(Destek Sağlama)

Ürün Kalitesinin 
Artırılması

Ürün Kalitesinin Yeniden 
Kazanılması

(Destek Sağlama)

Bilgi Güvenliğinin 
Artırılması

Bir Viral Saldırı Bilgisi 
Sonrasında Kurtarmak İçin 
Kötü Amaçlı Yazılımların / 

İzinsiz Girişlerin / 
Yedekleme Sisteminin 

Sürekli Olarak İzlenmesi

Bilgi toplama / Düzenleme / 
Ortak Altyapı Oluşturma

Bilgi 
(Doğru, Sağlam ve Hızlı)

Üretim süreci daha fazla verimlilik 
elde etmek üzere bilgi toplamak 
ve sağlamak amacıyla izlenir.

Üretimin yeniden başlayıp 
başlayamayacağının ve bunun için 
gerekli gün sayısının hızlı bir şekilde 
belirlenmesi için ekipman hasarına 
ilişkin bilgiler doğru ve verimli bir 
şekilde toplanır.

Bilgi toplanır ve analiz edilir ve 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi 
bakımından çok önemlidir.

Hasarlı ekipmanla üretime devam 
edilirken ürün kalitesinin eski haline 
getirilmesi ve sürdürülmesi için 
gereken bilgiler toplanıp analiz 
edilerek ekipmanın kurtarılması 
için geçen süre kısaltılır.

Siber saldırılara karşı dayanıklı bir 
sistem devreye sokulmaktadır. 
Virüsler hızlı bir şekilde tespit edilir 
ve geniş çaplı hasar meydana 
gelmeden önce karşı önlemler 
alınır.

Önceden toplanan yedekleme 
verilerinin kullanımı sayesinde 
sistemin hızlı şekilde kurtarılması.

Günlük üretim faaliyetleri sırasında 
toplanan bilgi ve beceriler, bu 
bilgilerin emniyet, güvenlik, çevre 
bilinci ve karlılığın artırılması için 
kullanılabileceği bir ortam 
sağlanırken paylaşılabilir.

Uzak bölgelerde bile bir afet 
sırasında duruma ilişkin farkındalığın 
ve acil durum müdahalelerinin 
güvenilir bir şekilde paylaşılabildiği 
bir sistem kurun. Ayrıca gerekli 
bilgileri uygun biçimde düzenleyerek 
karar vericilerin hızlı şekilde hareket 
edebilecekleri bir ortam sağlayın.

4

4

5

5

6

6

7

7

4 5

6

3 Enerji tedbirleri 4 Verimlilik artışı

Rutin Çalışmalar ve
Acil Durum Müdahale Çalışmaları

7 Bilgi toplama / Düzenleme / Ortak Altyapı 
Oluşturma

İzlenecek yol
kararlar

Düzeltici İşlemler

Karar Verme
İSP uygulamasıB C

Durum kontrolü

Temel İSP Politikası 
Kararlarının Alınması

Desteğe Başlama
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Üretim sistemi İSP
Bir felaketten sonrasında 
2 hafta içinde üretim 
tedarik sisteminin %90 
oranında kurtarılması 
<Ürün tedarik sistemi>
z  Dünya çapında sunulan bir lojistik ve envanter ağı 

ile malzeme tedariki
x  Üretimin afetten etkilenmeyen fabrikalara aktarılması
c  İşbirliği yapılan firmalar tarafından gerçekleştirilen 

destek üretimi
v  Ekipman Kurtarma: Yeni ekipman kurulumları ve 

onarımları ile kurtarma gerçekleştirilebilir.

Seri Üretim Fabrikası
Risklere Karşı Korunma

Dağıtım Deposu
Risklere Karşı Korunma

Çin’deki Lojistik Merkezi
Pekin, Şanghay, Guangzhou

Doğu Japonya Lojistik Merkezi

2022'de faaliyete geçmesi planlanıyor

Kore Merkez Deposu

Almanya’daki Fabrika
Planlama aşamasında

Tsukuba
Fabrikası
Aktüatörler

Hava Hattı Ekipmanı
Solenoid Valfler/Boru 

Sistemi
Otomatik Anahtarlar

∗  İSP’ler, her bir küresel satış ofisinde tutulan ürün bilgileri ile desteklenmektedir.

Singapur
Fabrikası

Rakorlar
Hava Kurutucuları

Asya

(Binanın tamamlanmış halinin görüntüsü)

Üretim
Departman

İSP
Dünyaya istikrarlı bir şekilde ve sürekli olarak yüksek kaliteli 
ürünlerin sunulmasına imkan veren küresel bir üretim ağı

Belçika
Avrupa Merkez Deposu

Yamatsuri
Fabrikası

Rakorlar
Hava Kurutucuları/Sıcaklık 

Kontrol Ekipmanı
Hava Hattı Ekipmanı

Aktüatörler
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Batı Japonya Lojistik Merkezi

Yapımı devam ediyor

ABD Merkez Deposu

Çin’deki Depo
Planlama aşamasında

Kamaishi
Fabrikası

Solenoid Valfler
Hava Hattı Ekipmanı

Rakorlar

Tono Fabrikası
Vakum Ekipmanları

Akış Kontrol Ekipmanları
Sensörler

Otomatik Anahtarlar

Shimotsuma
Fabrikası
Aktüatörler

Elektrikli Aktüatörler
Otomatik Anahtarlar

Soka Fabrikası
Solenoid Valfler

Hava Hattı Ekipmanı

Otomatik deponun tanıtımı

Çin Fabrikası
Aktüatörler

Hava Hattı Ekipmanı
Hava Kurutucuları/Sıcaklık

Kontrol Ekipmanı∗1

Rakorlar

Asya

Vietnam
Fabrikası

Solenoid Valfler
Rakorlar/Boru Sistemi

Aktüatörler∗1

Asya

Hindistan 
Fabrikası
Aktüatörler

Akış Kontrol Ekipmanları

Asya

∗1  Yakında desteklenecek

(Binanın tamamlanmış halinin görüntüsü)

Dünyaya istikrarlı bir şekilde ve sürekli olarak yüksek kaliteli 
ürünlerin sunulmasına imkan veren küresel bir üretim ağı

Avrupa

Çek  
Cumhuriyeti 

Fabrikası
Aktüatörler

Elektrikli Aktüatörler
Hava Hattı Ekipmanı

Sıcaklık Kontrol 
Ekipmanı∗1
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SMC, Soka (Saitama Vilayeti) ve Tsukuba (Ibaraki Vilayeti) fabrikalarımız da dahil olmak 
üzere altı yerli üretim tesisinden ve ayrıca Çin, Singapur, Hindistan, Vietnam ve Çek 
Cumhuriyeti’ndeki üretim tesislerinden dünya pazarlarına ürünler sunmaktadır. 
Ayrıca Japonya dışındaki yerel pazarların taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde cevap 
verebilmek için dünya genelinde yer alan SMC iştiraklerinde yurtdışı üretim tesisleri 
kurulmuştur.

Shimotsuma Fabrikası 
(Ibaraki Vilayeti)

Shimotsuma İkinci Fabrikası (Geçici adı)
2022'de faaliyete geçmesi planlanıyor

Tono Fabrikası  
(Iwate Vilayeti)

Kamaishi Fabrikası 
(Iwate Vilayeti)

Tsukuba Fabrikası  
(Ibaraki Vilayeti)

Yurt İçi Üretim Tesisleri (Japonya)1

Soka Fabrikası  
(Saitama Vilayeti)

Yamatsuri Fabrikası 
(Fukushima Vilayeti)

Dünyaya istikrarlı bir şekilde ve sürekli olarak yüksek kaliteli 
ürünlerin sunulmasına imkan veren küresel bir üretim ağı

Üretim
Departman

İSP
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Birleşik Krallık
Rusya

Almanya
Çek Cumhuriyeti

İtalya Çin
Hindistan

Singapur

Japonya

Vietnam
Kore

Avustralya
Güney Afrika

Amerika Birleşik Devletleri

Meksika

Brezilya

Yurt Dışı Yerel Üretim Tesisleri3

Yurt İçi Üretim Tesisleri 
(Japonya)1 Başlıca Yurt Dışı 

Üretim Tesisleri2 Yurt Dışı Yerel Üretim 
Tesisleri3

Amerika kıtası

Avrupa ve Afrika

Asya ve Okyanusya

Başlıca Yurt Dışı Üretim Tesisleri2

29 ülke ve bölgede yer alan üretim 
tesisleri

Asya ve Okyanusya’daki 13 ülke/bölge
(Japonya, Çin, Kore, Singapur, Hindistan, vb.)

Avrupa ve Afrika’daki 11 ülke
(Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti vb.)

Kuzey, Orta ve Güney
Amerika’daki 5 ülke
(Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya, vb.)

Dağıtım depoları:
4 ülke ve bölge
(Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Çin ve Kore)

Dünyaya istikrarlı bir şekilde ve sürekli olarak yüksek kaliteli 
ürünlerin sunulmasına imkan veren küresel bir üretim ağı

Amerika Birleşik Devletleri

Avustralya Kore

Singapur
Tayland
Tayvan
Çin (Guangzhou)
Yeni Zelanda

Filipinler
Hong Kong
Malezya

İtalya Rusya

Avusturya
İsviçre
İsveç
İspanya
Türkiye
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika

Almanya

Meksika

Arjantin
Şili

Birleşik Krallık

Brezilya

Çin Fabrikası Singapur Fabrikası Hindistan Fabrikası Vietnam Fabrikası

Çek Cumhuriyeti Fabrikası
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CTCCTC
UTCUTC

ETCETC

JTC
Japonya Teknik Merkezi

(Japonya)

Japonya Teknik Merkezi
(Japonya)

GTCGTC

Avrupa Teknik Merkezi 
(Birleşik Krallık)

Japonya Teknik Merkezi 
(Japonya)

Almanya Teknik Merkezi ETC

JTC

MKüresel Mühendislik Ağı Kuruldu
Dünyanın dört bir yanında yer alan müşterilerin karşılaştığı zorluklara doğru ve hızlı yanıt verebilmek üzere Japonya, ABD, 
Avrupa ve Çin'de teknik merkezler kurulmuştur. Teknik merkezler arasında işleyen bilgi paylaşımına dayalı, güçlü küresel 
mühendislik ağımız sayesinde acil bir durumda İSP’leri devreye sokabiliyoruz. Bu bize, dünyanın dört bir yanında, her an 
homojen şekilde teknik servis hizmeti verebilmemize imkan tanıyor.

Teknik bölüm küresel yedekleme sistemi
Acil bir durumda (afet, pandemi vb.) faaliyetlerin evden, uydu lokasyonlarından ve yurt dışı teknik merkezlerinden devam 
edebilmesini sağlamak üzere yedekleme sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için çalışıyoruz.

M İş sistemlerinin yedeklenmesi
Veri merkezlerimizi güçlendirmek suretiyle veri yedekleme sistemimizi bir bütün olarak (CAD, çizim verileri, teknik veriler 
vb.) güçlendiriyoruz.

MJaponya Teknik Merkezi (JTC) işlevinin yedeklenmesi
Bu, yurt dışı teknik merkezlerinin, acil bir durumda ürün tasarımı geliştirme ve teknik destek gibi JTC işlevlerini kapsar hale 
gelmesine imkan verir.

SMC’nin küresel mühendislik ağı

Teknik
Departman

İSP

GTC
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CTCCTC
UTCUTC

ETCETC

JTC
Japonya Teknik Merkezi

(Japonya)

Japonya Teknik Merkezi
(Japonya)

GTCGTC

Çin Teknik Merkezi ABD Teknik Merkezi CTC UTC

SMC’nin küresel mühendislik ağı

1700
mühendislik 

personeli
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İtalya
Almanya

Şangay
Hong Kong
Singapur

Saitama
Hyogo

Sidney 

M�83 ülke ve bölgeye yayılmış olan satış ağı, 8700 kişilik global satış personeli 
kadrosu ile desteklenmektedir.
Yurtdışını da kapsayan faaliyet ağı sayesinde SMC, küresel pazar payını %37’ye çıkarmış ve bu payı daha da artırmak 
için emin adımlar atan güvenilir bir uluslararası marka olarak itibar kazanmıştır. Dünya dört bir yanındaki 
müşterilerimizin tüm arzularını yerine getirmeyi hedefliyoruz. Satış noktalarını ve personel sayısını artırmak suretiyle, 
farklı ülke ve bölgelerde faaliyet gösteren müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunmayı umuyoruz.

MMüşteri verilerinin Sales Connect (CRM) aracılığıyla yönetilmesi
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen müşteri bilgileri, CRM aracılığıyla yönetilir.

MAcil durumlarda kullanıma hazır yedekleme sisteminin kurulması
¡ İş merkezlerinde yürütülen bazı faaliyetler bir bulut CTI sistemi kullanılarak ev ofislerine güvenli şekilde kaydırılabilir.
¡�Sipariş verileri Japonya, Asya, ABD ve Avrupa veri merkezlerimizde yedeklenir.
¡�Felaketten kurtarma sisteminin kurulması / bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi Birkaç birleşik veri merkezi dahilinde 

güçlü güvenlik önlemlerinin uygulanması. 
¡�Virüs ve siber saldırıların yayılmasını tespit etmek ve bunlara karşı önlem almak için en son felaketten kurtarma 

sistemini kuracağız. Sistem, kötü amaçlı yazılımları ve davetsiz misafirleri sürekli olarak izleyecektir. Bir bulaşma 
durumu algılandığında, sistem yedekliliği nedeniyle sistem kısa sürede iyileşir.

¡�Bulut bilgisayar telefon entegrasyonunu (CTI) kullanarak, işin iş merkezlerinden evden çalışmaya kaydırılması gibi 
güvenilir operasyonlara devam edeceğiz.

¡�Sipariş verileri Japonya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Avrupa'da bulunan veri merkezleri 
arasında senkronize edilir. 

Yönetim sistemimiz, müşterilerimizin hayati derecede önemli verilerinin güvende olduğundan emin 
olabilmeleri için güçlendirilecektir.

Asya

Japonya

Okyanusya 

Avrupa

VERİ MERKEZİ

VERİ MERKEZİ

VERİ MERKEZİ
VERİ MERKEZİ

Küresel Satış Ağı

Satış
Departman

İSP
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SMC güvenlik personelinin 31 Mart 2022 tarihine kadar tüm SMC grup konumlarına tanıtılması

Indiana
Şikago

Sao Paulo 

Amerika 
Birleşik 

Devletleri

Güney 
Amerika 

VERİ MERKEZİ

VERİ MERKEZİ

VERİ MERKEZİ

Küresel Satış Ağı

“Felaketten Kurtarma”, deprem, tsunami gibi doğal afetler ya da terör ve izinsiz müdahale gibi insan kaynaklı felaketler nedeniyle meydana gelen 
yıkımlara neden olan bir arızanın ardından, sistemin hızlı bir şekilde kurtarılmasına ve onarılmasına yönelik bir felaket hazırlık planı anlamına gelir. 
Bu plan, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve erken aşamada kurtarma sağlanması bakımından aksama süresini minimum seviyeye indirir.

14



Görüşme imkanı 
sağlamak üzere 
her fabrikaya 
uydu telefonları 
kurulur.

Çift I hattı

Her fabrikaya %80 çalışma 
seviyesinde 2 gün boyunca 
güç sağlamaya yetecek 
kapasitede büyük elektrik 
jeneratörleri kurulur.

M�Ekipmanın düşmesinin 
önlenmesine yönelik tedbirler

M�Ekipman ve üretim malzemelerinin düşmesinin önlenmesine 
yönelik tedbirler

¡Acil durum malzemeleri deposu

¡Yerleşim düzeni değişimi

Alt yapı1

Acil Durum Malzemeleri 3 günlük gıda tedarikinin her zaman mevcut olduğunun doğrulanması için 
gerçekleştirilen düzenli depo denetimleri.

3

Malzemelerin ve ekipmanların devrilmesinin veya düşmesinin önlenmesine yönelik tedbirler4

Ön uçtan arka ucun görünebildiği yerleşim düzeni (çıkmaz noktalar yoktur)
Normal zamanlarda: sorunların erken tespiti bakımından etkilidir, Acil durumlarda:
geniş yollar, hızlı tahliye imkanı sağlar

2

Siyah kauçukBraketlerle sabitleme

Tel ile sabitleme

¡Yaralanan işçilerin daha kolay tespit edilmesi ve iyileştirilmiş tahliye 
yolları

Ana erişim yolu

Genişlik: 1,600 mm

Hat aralıkları

800 mm

Büyük Doğu Japonya Depremi 
Tepkisi: Kamaishi Fabrikası

Kamaishi bölgesi, Büyük Doğu Japonya Depremi öncesinde 7 şiddetinde üç deprem yaşadı. Bu 
nedenle, hasarı en aza indirmek ve üretime hızlı bir şekilde geri dönmek için afet 
öncesi önlemler alındı, sorunlar düzeltildi ve afet önleme eğitimi tamamlandı. (Depremden 8 
gün sonra üretime yeniden başlandı.)

¡�Büyük ekipmanların L-braketlerle 
sabitlenmesi 

¡�Üretim malzemelerinin raflardan 
düşmesinin önlenmesine yönelik tedbirler

¡Tel ile sabitleme
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Doğal Afetlere Karşı Yapısal Dayanıklılık

Ülke Fabrika adı
(Bölge)

Sismik Şiddet 
Direnci

Tahmini sismik 
yoğunluk

Sıvılaşma 
riski

Deniz 
seviyesi 

(m)

Elektrik 
kesintisi 
riskleri∗1

Elektrik kesintisi 
riskine ilişkin 

süreçler

Japonya

Soka 1. ve 2. Fabrikaları
(Saitama Vilayeti)

6 ila 7 üzeri∗2

6 altı∗2

Biraz yüksek 5

Hayır Hayır

Tsukuba 1. ve 2. 
Fabrikaları
(Ibaraki Vilayeti)

Hayır

19

Tsukuba 3. Fabrikası
(Ibaraki Vilayeti)

9.8

Kamaishi 1. Fabrikası
(Iwate Vilayeti)

12

Yamatsuri 1. Fabrikası
(Fukushima Vilayeti)

158

Tono Fabrikası
(Iwate Vilayeti)

5 üzeri∗2 360

Shimotsuma Fabrikası
(Ibaraki Vilayeti)

6 altı∗2

28

 Japonya Teknik 
Merkezi

(Ibaraki Vilayeti)
16

  Genel Merkez
(Tokyo)

Biraz yüksek 5

Çin
Çin 1. ila 4. Fabrikaları
(Pekin)

8 derece — Hayır 28 Hayır Hayır

Singapur
Singapur Fabrikası
(Jurong)

Hayır Hayır Hayır 4.5 Evet Şekillendirme, kaplama 
ve ısıl işlemler

Hindistan
Hindistan Fabrikası
(Noida)

Bölge 4 standartları
Bölge 4/IS 
standartları 
(MSKVIII)

200 × Evet İşleme, montaj ve 
lojistik operasyonları

Vietnam
Vietnam Fabrikası
(Ho Chi Minh)

Yerel sismik kuvvet 
standartlarına göre
0.0374’lük sismik 

kuvvet

Hayır Hayır 40 Hayır Hayır

Çek 
Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti 
Fabrikası
(Vyškov)

3-4 Hayır 254 × Evet İşleme, montaj ve 
lojistik operasyonları

Amerika 
Birleşik 

Devletleri

ABD Fabrikası
(Indiana)

B standartları B standartları
NEHRP 

standartları
C/D

236 Jeneratör/Yedek 
güç kaynağı ile Hayır

Kore
Kore Fabrikası
(Daejeon)

6 sismik şiddeti için 
standartlar∗2

6 sismik şiddeti 
için standartlar∗2 Hayır 36 Evet İşleme, montaj ve 

lojistik operasyonları

M Üretim tesisleri (Seri üretim fabrikaları)   M Yerel pazar fabrikaları
Diğer tesisler (Referans)
∗1  Şirket içi elektrik üretim imkanı, elektrik kesintisi risklerini ortadan kaldırır.
∗2  Japonya'nın sismik şiddet ölçeği

Japonya'nın sismik şiddet ölçeği

3
Binalarda çoğu insan tarafından hissedilir. Yürüyen insanların bazıları tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok sayıda insanın 
uyanmasına neden olur.

4 Çoğu insanı korkutur. Yürüyen insanların çoğu tarafından hissedilir. Uyumakta olan çoğu insanın uyanmasına neden olur.

5 Altı Çok sayıda insanı, sabit bir şeye tutunma ihtiyacı hissedecek kadar korkutur.

5 Üstü Çok sayıda insan hareket etmekte zorlanır. Sabit bir şeye tutunarak yürümek bile zordur.

6 Altı Sarsıntı ayakta durmayı zorlaştırır.

6 Üstü ve 7 Emeklemeden ayakta durmak imkansızdır. İnsanlar savrulabilir.
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SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower 

No:9 K:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul 
Telefon: (0212) 489 04 40 Telefon 2: (0212) 472 52 52 

Faks: (0212) 489 0437 
www.smcturkey.com.tr    satis@smcturkey.com.tr


