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Hakkımızda
1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün 
en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. 
Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir.

Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, 
klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknolojiyle üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan 100.000 m
üzerine 42.000 m² kapalı alana kurulu üretim tesislerinde Airfel markasının yanı sıra, Daikin markalı ürünlerinin üretimine de başlanmıştır.

Merkez o�si İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye altı bölge müdürlüğü (Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Trabzon), 300 bayi, 500 satış noktası ve 
501 yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir.

İklimlendirme sektörüne yönelik sunduğu geniş ürün yelpazesi, son teknolojiyle üretim yapan tesisi, deneyimli ve uzman ekibiyle Daikin Türkiye, 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerinin ihtiyaçlarına en uygun ve konforlu çözümleri sunmak üzere faaliyet göstermektedir. Daikin ile Türkiye Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika’nın Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlandırılacak ve bölgenin en önemli iklimlendirme pazarı haline gelecektir.



Kombiler
Digifel Condense 24kW-ALX SB Yoğuşmalı Kombi Digifel Premix 24 kW Yoğuşmalı Kombi

Digifel Premix 30 kW Yoğuşmalı Kombi
Digifel Premix 38 kW Yoğuşmalı Kombi

Yeni Nesil Maestro Airfel kombiler 
sağladığı konfor 

ile daima senden yana. 

Daima senden yana olan Airfel, 
yeni kombisi 

Maestro Smart Premix ile 
şıklıktan, kolaylıktan, emniyetten, 
tasarruftan ve verimlilikten yana. 

Kombide yepyeni bir deneyime hazır ol.



Klimalar

Airfel Split Klimalar evinizin her odası için üstün çözümleri ile daima senden yana. 

Daima senden yana olan Airfel, split klimaları ile teknolojiden, 

konfordan, tasarruftan ve verimlilikten yana.

SEZONSAL İNVERTER KLİMALAR TİCARİ KLİMALAR SEZONSAL İNVERTER MULTI KLİMALAR



Radyatörler

Airfel Panel Radyatörler, 
yüksek ısıl verim ve çevre dostu üretim teknolojisi ile daima senden yana. 

Daima senden yana olan Airfel, 
panel radyatörleri ile konfordan, verimlilikten ve tasarruftan yana.



Kazanlar

Airfel Panel Radyatörler, 
yüksek ısıl verim ve çevre dostu üretim teknolojisi ile daima senden yana. 

Daima senden yana olan Airfel, 
panel radyatörleri ile konfordan, verimlilikten ve tasarruftan yana.



Politikalarımız
Çevre Politikası

DAIKIN Hendek üretim tesisi olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyi gözeterek yürütmek temel ilkemizdir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi belgelendirerek, çevre performansımızı sürekli izlemek ve iyileştirmek için kullanırız.

Bu çerçevede: 

•Kirliliğin önlenmesi amacıyla süreçlerimizi, malzemelerimizi ve çalışanlarımızı faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltacak şekilde yönetiriz.

•Sistematik olarak çevre hedefleri belirleriz, programlar yaparız, gerekli kaynakları ayırarak hedeflere ulaşmaya çalışırız.

•Yasaların, müşterilerimizin ve iş birliği yaptığımız firmaların çevre ile ilgili taleplerini yerine getiririz. Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi 

  şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşırız.

•Çalışanlarımıza çevre bilinci ve sorumluluğu vererek, faaliyetlerimizde çevreyi göz önünde bulundururuz.

•Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltırız.

•Faaliyetlerimiz için gerekli doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltırız.

•Faaliyetlerimizde kullandığımız hammadde, yardımcı malzeme/maddeleri verimli şekilde kullanırız.

•Faaliyetlerimizi Çevrenin Korunması prensibine uygun olarak gerçekleştiririz.

Tüm çalışanlar adına ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

Cemil YİĞİT

Genel Müdür Yardımcısı

Shigeru NOZAKI

Genel Müdür



Politikalarımız
Kalite Politikası

Daikin A.Ş. ailesi olarak;

•Şirket misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi,

•Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,

•Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi,

•Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,

•Satış sonrası hizmetler konusunda en iyi desteği vermeyi,

•Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve gelişmeye açık bir yönetim sistemi getirmeyi,

•Kalitenin bir ekip işi olduğunun bilinci ile ekip çalışmalarının etkinliğini,  eğitim çalışmalarıyla destekleyerek çalışanların 

sürekli gelişimini sağlamayı,

Kalitemizi arttırırken, fiyat açısından daha uygun ürünleri, müşterilerimizin tam istediği zamanda sunarak 

rakiplerimiz arasında tercih edilebilir olmayı, Kalite Politikamız olarak belirledik.

Tüm çalışanlar adına "ISO 9001:2008" ve "ISO 27001:2013" Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak hareket edeceğimi taahhüt ederim.

Hasan ÖNDER Genel Müdür - CEO



Politikalarımız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

DAIKIN, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, 

oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi;

DAIKIN, çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, 

sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

•Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri 

  en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

•Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlarız.

•Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve 

  bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi 

ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle 

sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.

Cemil YİĞİT Fabrika Genel Müdür Yardımcısı

Shigeru NOZAKI Fabrika Genel Müdürü



Politikalarımız
Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ (ISO 27001:2013)

DAIKIN A.Ş. ticari faaliyetleri gereği müşterilerinin ve tedarikçilerinin belirli bilgilerini kendi sistemlerinde saklayabilir.

Bu anlamda müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin DAIKIN A.Ş. bünyesinde saklanan verileri yasal, sınai ve ticari faaliyetlerinin 

sürdürülmesi kapsamında kullanılmaktadır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, resmi ve özel kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının 

bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:

•ISO 27001:2013 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

•Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

•Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

•Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

•Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Hasan ÖNDER Genel Müdür – CEO



Modern Yapı Hakkında



ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR

DAIKIN 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, 

Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in 

%100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. 

Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir.

AİRFEL Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından AIRFEL, 

1999’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yaptığı cesur atılımlar ile yükseliş 

grafiğini ve cirosunu her yıl daha da artırıyor. 10 yılda sektörün öncüleri 

arasına girmeyi başaran AIRFEL, 2009’da %15 lik pazar payına ulaşarak 

istikrarlı büyümesine devam ediyor.

SIESTA Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 

1978 yılında lşılplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurularak, 1987 yılında 

plastik mobilya üretimine başladı. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan 

Siesta, ‘kaliteli ürün üretme’ misyonunu, estetik ve tasarım ile buluşturarak 

iç ve dış mekanlar için ürünler tasarlamaktadır.

TILIA 1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için mobilya üreten firmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi 

güçlü ve köklü. Hedefimiz, yaşadığımız her mekanda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak 

Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 15.000 metrekare lik 

yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.



Daima Kolaylıktan Yana




