Basın Bülteni

Küresel Japon Devi Mitsubishi Electric
Türkiye'de Ev Tipi Klimaların Geliştirilmesi ve Üretilmesi İçin Şirket Kurdu
Şirket, Avrupa ve Türkiye'deki iklimlendirme ve soğutma sistemi faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor

Mitsubishi Electric Corporation, 2016 yılının Nisan ayında Türkiye'de ev tipi klimaların
geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni bir şirket kurdu. Mitsubishi Electric Turkey Klima
Sistemleri Üretim Anonim Şirketi adlı yeni şirketin 2018 yılının Ocak ayında üretime
başlaması bekleniyor. 2020 yılı itibarıyla 60.000 m²’lik toplam üretim alanına sahip olacak
şirketin, 400 kişilik istihdam oluşturması ve yıllık 500 bin ünitelik üretim kapasitesine sahip
olması planlanıyor.
Mitsubishi Electric, Avrupa ve Türkiye pazarındaki iklimlendirme ve soğutma sistemleri
faaliyetlerini büyütmek için talepteki dalgalanmalara uyum sağlayabilecek esnek bir tedarik
zinciri sağlanması, her ülkenin özel tercihlerine ve çevresel koşullarına bağlı gereksinimlerine
göre ürün geliştirilmesi gibi yerelleştirme çalışmalarına ağırlık verilmesinin önemine
inanıyor.
Mitsubishi Electric'in iklimlendirme ve soğutma sistemleri faaliyetleriyle ilgili küresel
stratejisinde kilit rol oynayacak yeni şirketin tüm yatırım süreci TYDTA tarafından yakından
takip edildi. Yeni şirket, üretim ve tedarik yeteneğinin sürekli şekilde güçlendirilmesi ve ürün
geliştirme çalışmalarının yerel pazarın ihtiyaçlarına uyarlanması yoluyla yerelleştirmeye hız
vererek Mitsubishi Electric'in faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor. TYDTA ve WAIPA
Başkanı Arda Ermut, Mitsubishi Electric Corporation tarafından ülkeye yapılan yatırımın,
varlıklarını büyütmek isteyen diğer küresel şirketlere bir mesaj ve davetiye niteliği taşıdığını
belirtti. Ermut sözlerine şöyle devam etti: “Bu yatırım, Türkiye'deki fırsatları bir kez daha
uluslararası arenada taşıyacaktır.”
Türkiye'de ev tipi klimalara yönelik yıllık talep yaklaşık bir milyon ünite olup bu rakamın
artan nüfus ile birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Buna ek olarak, komşu Balkan
ülkelerindeki talebin de büyümesi öngörülüyor.
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürün tedarikinde 90 yılı aşan deneyimiyle Mitsubishi Electric
Corporation, bilgi işleme ve iletişim, uzay teknolojileri geliştirilmesi, uydu iletişimi, tüketici
elektroniği, endüstriyel teknoloji, enerji, ulaştırma ve bina donanımı alanlarında kullanılan
elektrikli ve elektronik ekipmanların üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideridir.
“Daha İyisi İçin Değişim” kurumsal beyannamesi ve “Eko Değişim” çevre beyannamesinin
ruhuna uygun olarak hareket eden Mitsubishi Electric, teknolojiyle topluma değer katan,
küresel ve çevreye duyarlılıkta öncü bir şirket olmayı hedeflemektedir.

