
Pazar
İklimlendirme sektörünün 90 yıllık Japon devi 
Daikin’in grup felsefesinin temelinde, müşterilerin 
belki henüz kendilerinin bile farkına varmadıkları, 
gelecekteki ihtiyaçlarını tanımlamak ve hayallerini 
gerçekleştirmek yatıyor. Markasını “keyif ve 
konfor uzmanı” olarak konumlandıran Daikin, 
kullanıcılarının aklını ve kalbini kazanacak 
iklimlendirme çözümleri sunuyor. 
 İç ortamlarda sağlıklı, kaliteli havaya olan 
ihtiyacımız, soluduğumuz havanın sağlığımızı ve 
verimliliğimizi doğrudan etkilemesi, ortam ısısının 
rahatımızı, konforumuzu yakından ilgilendirmesi 
gibi faktörler, iklimlendirme çözümlerinin modern 
insanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer 
almasına neden oluyor. Evlerden ofis binalarına, 
fabrikalardan hastanelere kadar iklimlendirmeye 
duyulan ihtiyaç sektörün büyümesini sağlarken, 
Daikin sunduğu teknolojik çözümler ile sektörde 
hızlı bir gelişim sergiliyor. Bugün büyüklüğü 
80 milyar USD’yi aşan dünya iklimlendirme 
sektöründe, pek çok uluslararası marka faaliyet 
gösteriyor. Sektörün Japon devi Daikin ise bu 
pazarın en büyüğü olarak kabul ediliyor. 
Japonya Osaka’da 1924 yılında kurulan 
Daikin Industries 20 milyar USD’yi 
bulan cirosu, 13 milyar 600 milyon 
USD toplam varlıkları ve 

56 bin çalışanı ile dünya ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve flurokimyasal ürünlerinde, 
sektörüne liderlik ediyor. Konut, ticari ve 
endüstriyel iklimlendirme uygulamalarında geniş bir 
ürün gamına sahip olan Daikin, faaliyet gösterdiği 
160 ülkede üstün özelliklere sahip cihazlarının 
kalitesi ve entegre çözümleri ile tanınıyor. 

Başarılar
Sektöründe mucit bir marka olarak bilinen Daikin, 
yılda ortalama 1.300 patent sayısı ile bu konudaki 
ününü koruyor. Önceliği daima kalite ve inovasyona 
veren Daikin’in tarihinde, birçok icat ve teknolojik 
yenilik yer alıyor. 1950’li yıllarda dünyanın ilk paket 
tipi klima ve ısı pompasını, 1960’larda ilk multi 
split klima sistemini, 1982’de VRV klima sistemini 
geliştiren Daikin’in, bugün sektöründe kullanılan 
birçok uygulamanın altında imzası bulunuyor. 
İç ortamdaki nem miktarını kontrol eden ve 
havalandırma yapan dünyanın ilk split kliması Ururu 
Sarara  aynı anda ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım 
suyu çözümü sunan ilk ısı pompası Altherma gibi 
cihazları bulunan Daikin, Eco-label’den İF Design’a 
kadar pek çok uluslararası ödülün de sahibi.

Tarihçe
Daikin, Akira Yamada tarafından 1924 yılında 
kurulduğunda bir kimya şirketiydi. Üretimdeki 
kalitesi ile kısa sürede büyük başarılar sağlayan 
Daikin, 1930’larda kendi soğutucu gazını geliştirerek 
soğutma sistemleri konusunda uzmanlaştı. 
O tarihten bu yana tek odak noktası iklimlendirme 
olan Daikin, 1972 yılında Daikin Türkiye’nin de 
bünyesinde yer aldığı Daikin Europe’u Belçika’da 
faaliyete geçirdi. Bugün 5 bin 500 çalışanı bulunan 
Daikin Europe; Türkiye, Çek Cumhuriyeti, 
Almanya, İtalya ve İngiltere’deki tesislerinde üretim 
yapıyor. Daikin, 2011 yılında Airfel’i satın alarak giriş 
yaptığı Türkiye’de altı bölge müdürlüğü, 189 bayi, 
500 satış noktası ve 500’ün üzerinde yetkili servis 
ile hizmet veriyor. Son üç yılda gösterdiği hızlı 
performans ile dikkat çeken ve Daikin’in faaliyet 
gösterdiği 160 ülke arasında “en inovatif şirket” 
seçilen Daikin Türkiye, Türkiye’yi bölgenin Ar-Ge 
ve lojistik merkezi yapmayı hedefliyor.

Ürün
Uzmanlık alanı iklimlendirmede pek çok ilk ve 
yenilikte imzası bulunan 90 yıllık marka Daikin; 

ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe, 
bireyselden ticariye kadar 

çok geniş bir 
segmentte 

hizmet veriyor. Bireysel kullanıcı markayı daha çok 
üstün teknolojik özelliklere sahip klimaları ile tanısa 
da Daikin; konut, ticari ve endüstriyel alanlarda 
geniş bir yelpazede çözümler sunan dünyanın 
en büyük iklimlendirme markası olarak kabul 
ediliyor. Split klimada kullanıcının farklı beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılayan çok geniş bir ürün gamına 
sahip olan Daikin, klima ünitelerinden kombiye, 
panel radyatörden ısıtma pompalarına uzanan 
bir dizi cihaz ve hizmet sunuyor. Bugün ısıtma, 
soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin 
en geniş ürün gamına sahip şirketi olan Daikin, 
Türkiye’de gerçekleştirilen pek çok nitelikli 
gayrimenkul projesinde iklimlendirme çözüm ortağı 
olarak yer alıyor. Halen gayrimenkul sektöründeki 
üç projeden birinde Daikin’in VRV sistemleri 
kullanılıyor.

En Son Gelişmeler
2011 yılında Türkiye’de Airfel’i, 2012 yılında 
ABD’de Goodman’ı bünyesine katarak, dünya 
iklimlendirme sektöründeki ağırlığını artıran Daikin, 
sadece üretimi ile değil, üstlendiği sorumluluk 
projeleri ile de sektörüne yön veriyor. Avrupa 
Birliği’nin (AB), dünya ikliminin korunması ve 
küresel ısınmayı önleme adına belirlediği
20 - 20 - 20 hedefleri (2020 yılına kadar %20 
daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, 
%20 daha az CO2 emisyonu ve %20 daha fazla 
enerji verimli ürünlerin kullanılması) doğrultusunda 
komisyonlarda görev alan Daikin, Avrupa’da 
iklimlendirme sektöründe sezonsal verimlilik 
kriterlerine uygun üretime başlayan ilk firma oldu. 
Daikin Türkiye’de bu konuda öncülük ederek, 
yasal düzenlemelerin yapılmasını beklemeden, 
sezonsal verimlilik kriterlerine uygun ilk cihazları 
müşterilerine sunan marka oldu. 
 Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğayı 

koruyan projelere özel bir önem veren Daikin, 
bu doğrultuda WWF Türkiye ile işbirliği     

  yürütüyor. 

 

 WWF Türkiye’nin, nesli tehlike altında olan canlı 
türlerini korumak için yürüttüğü, “Türkiye’nin Canı” 
kampanyasına iki yıldır Altın Sponsor olan Daikin 
Türkiye, Trabzon’daki Ağaçbaşı Turbalıkları, Büyük 
Menderes ve Gediz Deltası’ndaki Tepeli Pelikanlar, 
Muş’taki Toy ve Telli Turnalar ile Kırklareli’ndeki 
Akkuyruklu Kartallar ve Kuğular için geliştirilen 
koruma projelerine destek sağlıyor.
 Eğitim konusuna da özel bir önem veren Daikin, 
Kalder (Kalite Derneği) ve KOSGEB (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı) ile birlikte yürüttüğü “Sakura 
Projesi” ile üniversite mezunu 100 genç kadını 
üç yılda iklimlendirme sektörüne kazandırmayı 
hedefliyor. Programın ilk yılında seçilen sekiz genç 
yeni mezun Daikin, Kalder ve KOSGEB’den aldıkları 
eğitim ve finans desteği ile bu yıl Daikin Shopları’nı 
açmaya hazırlanırken, ikinci yılın hazırlıkları da halen 
sürüyor. Sakura Projesi sayesinde bu yıl programa 
katılacak 40 yeni mezun ile yılda 50 genç kadın, 
kendi işinin patronu olacak. 
 Bunun yanı sıra lideri olduğu iklimlendirme 
sektörünün, genç yeteneklerin katılımı ile 
gelişeceğine inanan Daikin, üniversiteden yeni 
mezun gençlere benzersiz bir kariyer programı 
sunuyor. Bugüne kadar 12 genci Daikin bünyesine 
kazandıran Global Trainee Programı, bu yıl 
dördüncü kez düzenleniyor. Geleceğin yöneticileri 
olarak seçilen iki genç yönetici adayı, dokuz ay 
boyunca Belçika’daki Daikin Merkez Ofisi’nde, 
üç ay boyunca da Avrupa’nın farklı ülkelerindeki 
Daikin ofislerinin birinde çalışma fırsatı buluyor. 
Kazanan diğer iki aday ise dokuz ay boyunca Daikin 
Türkiye’de, üç ay süresince de Daikin Belçika’da 
görev alıyor. Bir yıl boyunca farklı departmanlarda 
hem eğitim alma hem de çalışma olanağı yakalayan 
gençler, istemeleri halinde Daikin bünyesinde 
çalışmaya devam edebiliyor. Bugüne kadar Daikin 
Global Trainee Programı ile Avrupa’ya giden 
gençler halen Belçika, Avusturya ve İtalya gibi 
ülkelerde çalışarak, deneyimlerini artırmaya devam 
ediyor. 
 Daikin’in Ar-Ge ve inovasyon konusundaki 
tecrübesini Türkiye’ye aktarmak için de özel 
çalışmalar yapan, bunun için Sakarya Teknokent’te 
bir Ar-Ge merkezi kuran Daikin Türkiye, bu yıl 
İstanbul’da açmaya hazırlandığı Daikin Solution 
Plaza ile de tüm paydaşlarına farklı bir deneyim 
yaşatmaya hazırlanıyor. Japonya, İngiltere ve 
ABD’den sonra, Daikin bünyesindeki dördüncü 

çözüm merkezi olacak 
olan Daikin Solution 
Plaza Fuha İstanbul, 
ziyaretçilerine ilginç 
deneyimler yaşatacak. 

Promosyon
Türkiye’de yürüttüğü 
reklam ve tanıtım 
kampanyalarında 
uzmanlık vurgusu yapan, 
“Dünyanın Klima Uzmanı” 
olarak hafızalarda 
yer edinen Daikin, 
uzmanlığı ile kullanıcılarını 
bilgilendirmeyi ve 
bilinçlendirmeyi tercih 
ediyor. 
 Son reklam 
kampanyasında Ekonomist 
Asaf Savaş Akat, moda 
tasarımcısı Bahar Korçan, 
müzisyen Ozan Doğulu ve 
ralli şampiyonu Volkan Işık 
ile çalışan Daikin, ekonomi, 
performans, sessizlik ve 
konfor özelliklerine dikkat 
çekmişti. Bu yıl da yaz 
sezonuna yeni ürün ve 
hizmetleri ile girmeye 
hazırlanan Daikin’in yeni 
kampanyası merakla 
beklenirken, marka sosyal 
medya kullanıcıları ile 
kesintisiz iletişim halinde 
olmaya özen gösteriyor. 
Türkiye’nin En Sosyal 
Markalar sıralamasında 
ilk 100 arasında yer alan 
Daikin, kampanya ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra 
kullanıcılarını bilgilendirici paylaşımlar da yapıyor. 

Marka Değerleri
Bir şirket hangi faaliyet alanında olursa olsun ancak 
sahip olduğu teknoloji ile büyüyüp gelişebilir. 
Daikin de kendini teknoloji temelli büyümeye 
adıyor çünkü bu sayede geniş bir yelpazede yüksek 
katma değerli ürün ve hizmetler sunmaya devam 
edeceğine, topluma katkıda bulunabileceğine 
inanıyor. 

 Daikin; etkinliklerinin ürün geliştirme, üretim ve 
satış da dahil olmak üzere her aşamasında doğayı 
gözeterek çevresel olarak daha sağlıklı bir dünya 
için yeni ürünler geliştiriyor, yeni teknolojileri her 
zaman destekliyor.
 Şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin sanayi 
ve ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunmanın 
toplumsal sorumluluğunu taşır. Bu da Daikin’in 
çok ciddiye aldığı ve uygulamaya çalıştığı bir 
sorumluluktur.
 
www.daikinturkiye.com

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Daikin

›		Hem iklimlendirme cihazları hem de bu 
  cihazlarda kullanılan soğutucu akışkanı üreten 
 tek şirket olarak sektörüne yön veren Daikin, 
  çevreye daha az zarar veren akışkanlar 
  geliştirilmesini toplumsal bir sorumluluk olarak 
  görüyor. 

›		Çevreye duyarlı ve küresel ısınmaya neden 
  olmayan soğutucu sistemlerin yaygınlaşmasını 
  amaçlayan Daikin, Şubat 2015’te yaptığı bir satın 
  alma ile bu konuda önemli bir adım attı. 
  Belçika’nın önde gelen kimya şirketlerinden 
  Solvay’ın soğutucu gaz alanında faaliyet gösteren 
  işletmesini bünyesine katan Daikin, bu satın 
  alma ile soğutucu gaz sistemlerindeki gücünü 
  artırıyor. Solvay’ın katılımı ile ürün yelpazesini 
  daha da geliştirecek olan Daikin, otomotiv 
  soğutucu pazarında da önemli paya sahip olacak. 

›		Daikin yeni dönemde, Avrupa’da bulunan 
  otomotiv üreticileri ile ilişkilerini pekiştirecek 
  ve bu endüstri için hammadde üretimini  
  hızla artırmayı hedefliyor. Daikin aynı zamanda,  
 otomotiv sektöründeki etkinliğini artıracak bu  
 hamleyi, çevreye karşı sorumluluklarının hızlı bir  
 şekilde yerine getirilmesini sağlayacak bir gelişme  
 olarak görüyor.


