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 Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim 
A.Ş. Ege’de Sektörünün İhracat Yıldızı Oldu  

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında iklimlendirme sektöründe 

en fazla ihracat gerçekleştiren firma Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri 

Üretim A.Ş. oldu 

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri 

tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde iklimlendirme sektöründeki 

905 firma içinden 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak “Ege Bölgesi 

İklimlendirme Sektörü İhracat Yıldızı” ödülüne lâyık görüldü. Ev tipi klimaların 

geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu fabrikasında 2017 yılı sonunda üretime 

başlayan firma, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle 

tasarlanan tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler üretiyor.  

 

Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu dijital 

fabrikasında 2017 yılının sonunda üretime başlayan 

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim 

A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde “Ege Bölgesi 

İklimlendirme Sektörü Yıldızı” ödülüne lâyık görüldü. 

Şirket, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren iklimlendirme 

sektöründeki 905 firma içinden 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma oldu.  

 

Dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretiliyor  

Mitsubishi Electric’in gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı Türkiye’ye yatırım yapmasının 

bir sonucu olarak hayata geçirilen Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., 

şirketin Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Mitsubishi Electric’in 

Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle tasarlanan dijital fabrikada yüksek teknolojili 

çevreye dost ürünler üretiliyor.  

 

Büyüyen Türkiye’nin belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve 

bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, ihracattaki başarının yanı sıra iç 

piyasaya ve istihdama da katkı sağlamaya devam ediyor.  

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan 
Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, 
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tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan 
elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan 
biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin 
Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu 
bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren 

mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki 
ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik 
sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi 
önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası 
olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu 
klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, 
otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. 
Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da 
rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak 
amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve 
geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu 
ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. 
Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

 
Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
 
Sosyal Medya İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
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