Toshiba Memory Ekim Ayında Adını “Kioxia” Olarak Değiştirecek
Eşsiz yeni marka, Japonca “bellek” kelimesi ile Yunanca “değer” kelimesini bir araya getiriyor
Düsseldorf, Almanya, 18 Temmuz 2019 – Toshiba Memory Europe GmbH, 1 Ekim 2019 tarihinde

adını resmi olarak Kioxia (kē-ōx’-ē-uh) Europe GmbH şeklinde değiştireceğini duyurdu. Tüm Toshiba
Memory şirketleri yaklaşık aynı tarihte Kioxia (ki-oks-i-ya) adını kullanmaya başlayacak.
Kioxia, “bellek” anlamına gelen Japonca kioku kelimesi ile “değer” anlamına gelen Yunanca axia
kelimesinin bileşiminden oluşuyor. “Bellek” ile “değer”i bir araya getiren Kioxia, şirketin dünyayı “bellek”
ile geliştirme misyonunu temsil ediyor. Şirket vizyonunun temelinde yatan da bu. Kioxia, yeni bir bellek
çağının yaratılmasına katkıda bulunacak. Bu yeni çağın özelliği, yüksek kapasiteli, yüksek
performanslı depolama ve veri işleme talebinin hızla artması. Bu talebi karşılayarak şirket, önde gelen
bir flash bellek üreticisi olarak yıllar boyunca sürdürülebilir bir büyüme performansı sergileyecek.
Toshiba Memory Holdings Corporation icra kurulu başkanı Stacy J. Smith şöyle diyor: “Bellek
sektörünün en ön saflarındaki konumumuzu pekiştirirken, şirketimizin evrimindeki en yeni adımı atıyor
olmaktan büyük memnunluk duyuyorum. Çıkış noktamız olarak ‘bellek’ ile başlayacağız ve Kioxia
gündelik hayatın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, dünyayı daha ilginç kılmak ve topluma uzun vadeli
değer sunmak amacıyla çeşitli işbirliklerine girecek.”
Toshiba Memory Corporation, 1987’de NAND flash belleği icat etmekten en yeni BiCS FLASHTM 3D
flash belleği piyasaya sunmaya kadar, hep flash bellek teknolojisinin evriminde başı çekmiştir. 5G,
Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim gibi yeni teknolojiler yoluyla toplum giderek daha fazla aktif veri
üretirken, her zamankinden daha fazla bellek ve depolama gerekli olmaktadır. Sektörün öncülerinden
biri ve flash bellek ve katı hal sürücüsü alanlarında küresel bir lider olarak, dijital toplumumuzun yeni

bir bellek çağına girişini sağlamak konusunda çok iyi bir konumdayız.
Kioxia’nın Misyonu
Dünyayı “bellek” ile geliştirmek —
“Bellek” yaratarak, geliştirici deneyimler sunuyor ve dünyayı değiştiriyoruz.
Kioxia’nın Vizyonu
Merkeze hızla değişen bellek teknolojisini alarak, seçenekler yaratan ve geleceği tanımlayan ürünler,
hizmetler ve sistemler sunuyoruz.
###

Toshiba Memory Europe GmbH hakkında
Toshiba Memory Europe GmbH, Toshiba Memory Corporation’ın Avrupa’da faaliyet gösteren koludur. Şirketimiz, SD
kartlar, USB flash sürücüler ve dahili bellek komponentleri dahil olmak üzere geniş bir flash bellek ürünleri dizisi sunmanın
yanı sıra katı hal sürücüleri (SSD) de üretir. Şirketimizin Almanya, Fransa, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta ofisleri
bulunmaktadır. Şirket Başkanı, Masaru Takeuchi’dir.
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