FEDERAL ELEKTRÝK TÜRKÝYE' NÝN 910. AR-GE MERKEZÝ OLDU

FEDERAL ELEKTRİK,
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI TARAFINDAN
TÜRKİYE' DE 910. AR-GE
MERKEZİ OLARAK TESCİLLENDİ.
Ar-Ge merkezi projesi ile ilgili görüştüğümüz
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Nurdoğan;

A

lçak gerilim otomasyon ve þalt
malzemeleri üretiminde ülkemizin
önde gelen firmalarýndan olan
Federal Elektrik, sektördeki tek yerli
sermayeli üreticidir. Kuruluþundan çok kýsa
bir sürede Türkiye' de ISO 9000 belgesini
alarak ilk 70 kuruluþ içinde yer almýþ ve I.
Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim
Sistemleri kongresinde (Belçika), üretimde
TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi
uygulayan firmalardan biri olarak “Kalite
Ödülü” ne layýk görülmüþ, Federal
markasýnýn 50 den fazla ülkede
kullanýlmasýný saðlamýþtýr. Bunun sonucunda
da 2008 yýlýnda “Federal” Dünya' da
“ t a n ı n m ı ş m a r k a” o l a r a k t e s c i l
edilmiþtir. Alçak gerilim otomasyon ve þalt
malzeme üretiminin dýþýnda, mermer,
aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý
imalatý konularýnda da Federal markasý ile
üretimi bulunmaktadýr.
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Bugüne kadar ilk hedefimiz her zaman Avrupa
Standartlarýnýn üzerine çýkan ürünler olmuþ, hedefimize
ulaþmak için de gerekli Ar-Ge birimleri 1990'lý yýllar
baþlarýnda oluþturulmuþtur. TÜBÝTAK' a baþvuru
yaptýðýmýz 30'a yakýn projemizin tamamý onay alarak
hayata geçmiþtir.2018 yýlýnda 4 ayrý TÜBÝTAK projesi
kapsamýnda “Baþarý Belgesi” ve Bakanlýk tarafýndan da
“Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” aldýk. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn ülkemize katma deðer
saðlayan ürünlerin oluþmasý
için hedeflenen Ar-Ge
Merkezi projesi bizim gibi
Ar-Ge ye yatýrým yapan
firmalar için bir fýrsat oldu.
Geçmiþ deneyimlerimiz ve
aldýðýmýz baþarýlý projelerin
oluþturduðu kültür ile
Türkiye' nin 910. Arge
merkezi olduk.

Ar-Ge merkezleri 5-10 yıllık planlar
ve projeler ile hareket etmelidir.
Ar-Ge'nin tek baþýna yeterli olmadýðýnýn
bilinci ile hareket edilmelidir. Ar-Ge
merkezleri 5-10 yýllýk planlar ve projeler ile
hareket etmeli, en önemlisi bunu kar
edilebilir ve katma deðeri yüksek halde
yürütmelidir. Bunu da marka imajý güçlü ve
daðýtým aðý yeterli seviyenin üzerindeki
firmalar saðlayabilir.
Federal Elektrik, Türkiye'de 100'ün
üzerinde bayii ve 50'den fazla ülkede ürünlerinin satýþýný yapmaktadýr. Ayný zamanda marka onayý ile 4000'e
yakýn ürün; yurtiçinde 21 farklý Enerji Daðýtým Þirketinin tamamýnda, yurtdýþýnda ise 30'dan fazla elektrik
idaresinde kullanýlmakta ve tercih edilmektedir.

İhracatta Türkiye'nin ortalama kg başına değeri 1.4usd seviyelerindeyken,
bizim için 20usd seviyesinde olmuştur.
Ýleriye gitmemiz için yapacaðýmýz Ar-Ge ve proje
çalýþmalarý mevcudun üzerinde bir kapsamda
olmasý gerekmektedir. Bu çalýþmalar devletin
çizdiði politikalar ve yol haritalarý üzerinde
kurulmalýdýr. Aksi halde büyük projeler ve
“inovatif” çözümler yabancý markalarýnda elinde
olmaya devam edecektir.

Her sene ürün gamýmýza yeni ürünler kazandýrdýk
ve ürünlere yeni nitelikler ekledik. Yeni Ar-Ge
Merkezimiz, sektörümüzün beklentilerinin yaný sýra
akýllý ürünler, yeþil enerji ve enerji verimliliði
konularýnda da çalýþmalar yapmaya
baþlayacaktýr. Ülkemize ve ekonomimize katký
saðlayamaya devam etmek, bizim için en büyük
gurur kaynaðýdýr.
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