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Yayın politikası

Raporlama dönemi  2015 mali yılı

(1 Nisan 2015'den Mart 2016'nın sonuna kadar)

Kapsadığı faaliyetler:

Üretim: Daikin Europe N.V.  

Rotex Heating Systems GmbH

Satış: Daikin Europe N.V. ve iştirakleri.

Bu rapor www.daikin.com.tr adresinde de 
mevcuttur. 

Daikin’in tüm dünyadaki çevresel girişimleri 

hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, 

lütfen Daikin Industries Ltd. Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk (CSR) raporuna ve 

www.daikin.com/csr/report/index.html 

adresindeki web sitesine başvurunuz.
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İçindekiler
Çevre politikası

Çevresel hedefler

ISO Standartları, Green Heart 
Fabrika ve Sürdürülebilirlik Tüzüğü

Daikin Europe N.V.'deki
Çevresel eylemler
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Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin 
için temel bir hedeftir

Daikin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm 
soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılamak için, 
evlere, işletmelere ve endüstriye en verimli ve 
güvenli çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. 

Yaptığımız her şeyde çevreyi koruma 
sorumluluğumuzun tamamen farkında olarak, tüm 
politikalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçlerimizi, 
merkezine çevresel sürdürülebilirliği koyarak 
geliştirmekte ve uygulamaktayız.

Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir 
hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından mantıklı 
olması sebebiyle, işimizi, yeşil ilkelere bağlı olarak 
yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda yakaladığımız başarıları 
sizinle paylaşmaktan gurur duyuyor ve bu dikkat 
çekici sonuçlara katkıda bulunan tüm 
çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İyi okumalar!

  Frans Hoorelbeke (solda)  
Daikin Europe N.V. 

Yönetim Kurulu Başkanı

Masatsugu Minaka (sağda) 
Daikin Europe N.V. 

Başkanı
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1. Toplam ürün ömrünü hesaba katarak, ürün ve 
süreçlerimizi enerji ve kaynak kullanımını en aza 
indirecek şekilde tasarlayacağız.
Bu durum, mümkün olan her yerde geri dönüşümü 
ve ambalaj atıklarının azaltılmasını kapsamaktadır.

2. Soğutucu akışkanı verimli şekilde yönetmek ve 
soğutucu akışkan bazlı ürünlerin azaltılmış çevresel 
etkiyle tasarımını ve üretimini teşvik etmek için 
önlemler alınacaktır.

3. Bu politika hedeflerini sürekli olarak 
gerçekleştirmek için çalışanlara gerekli bilgi ve 
eğitim verilecektir.  

4. Çevresel yönetim girişimlerimiz ile ilgili 
iletişimlerde, tüm organizasyon seviyelerinin, 
kendi hedefleri ve uygulamaları konusunda iyi bir 
şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

5. Bu çevre yönetimi girişimleri, çevresel 
performansımızı sürekli olarak iyileştirmek için 
kontroller ve denetimler aracılığıyla periyodik 
olarak değerlendirilecektir.

6. Tüm Daikin ürünleri, süreçleri ve hizmetleri asgari 
olarak yürürlükteki mevzuatı karşılayacaktır. 

Çevre

politikası

Çevre politikamız, aşağıdaki temel 
ilkelere dayanmaktadır: 



Çevresel

hedefler

Daikin Europe N.V. 
çevresel hedefleri

Enerjinin sürdürülebilir şekilde kullanılması

Daikin Europe N.V., üretim tesislerinin enerji tüketimini 
azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından 
faydalanmak için sürekli olarak yeni yollar aramaktadır.

Soğutucu akışkanların çevresel etkisinin 
azaltılması ve ürünlerimizin enerji verimliliğinin 
iyileştirilmesi

Daikin Europe N.V. kendini, soğutucu akışkanların etkisini 
azaltarak ve enerji verimliliğini iyileştirerek ürünlerinin 
sera gazı emisyonlarını azaltmaya adamıştır.

Ürün geri dönüşümü ve atık azaltımının 
artırılması

Daikin, Lansink merdiveni* ilkelerini kullanarak, ürün 
geliştirme aşamasında, geri dönüştürülebilirliği dikkate 
almaktadır. Geri dönüşüm ve atık azaltımıyla ilgili bu 
kaygı, kullanım ömrünün sonunda ürünle sorumlu bir 
şekilde ilgilenmek de dahil, ürünün tüm aşamalarında 
(üretim, nakliye ve lojistik, montaj, bakım...) devam 
etmektedir.

Kimyasal madde ve preparatların yönetilmesi

Daikin Europe N.V. kimyasalların taşınması ve 
depolanması konusunda optimum güvenliği sağlamaya 
gayret etmektedir.  Buna, mevcut teknolojilerin yerini 
alacak daha yeni ve daha güvenli ürünleri aramak da 
dahildir.

Azaltılmış çevresel etkiye sahip ürünlerin 
geliştirilmesi

Daikin, tüm çevresel mevzuatlara uymaya kendisini 
adamıştır. Ayrıca, Daikin'in yeşil tedarik ilkeleri, Daikin 
ürünlerinin, azaltılmış çevresel etki açısından en son 
teknolojiye sahip olmasını sağlamaktadır.

Avrupa seviyesinde çabaların sürdürülmesi

Daikin Europe N.V. çevre politikasını sürekli olarak 
değişen küresel, Avrupa ve yerel mevzuat 
çerçevelerine uyarlamaktadır.Ayrıca, tüm ilgili 
mevzuatın kati şekilde uygulanmasını teşvik 
etmekte, desteklemekte ve uygulamayı 
kolaylaştırmak için öneriler oluşturmaktadır.

Çevresel sorumluluk modeli olma

Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında eğitim 
ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket olmayı 
amaçlamaktadır. Harici kuruluşlar, komşuları ve 
genel olarak içinde bulunduğu toplumu 
desteklemekte, bunlarla diyalog kurmakta ve ilgili 
endüstrilerdeki çalışma gruplarında temsil 
edilmektedir.

* Lansink merdiveni: Hollanda Parlamento Üyesi Ad Lansink 
tarafından oluşturulan ve birkaç basamağa sahip bir merdiven 
tarafından temsil edilen atık yönetimi ilkeleri veya yöntemleridir.   
Basamaklar, çevresel olarak sorumlu bir şekilde atıkla ilgilenme 
konusunda, daha iyiye doğru giden yöntemlerden oluşan bir 
hiyerarşiyi gösterir.
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Daikin Europe N.V., kendini çevreyi korumaya adamış, 
iyi yönetilen bir işletme olarak tanınmaktadır. ISO 
Standartları, "sürdürülebilirlik tüzüğü" ve Super Green 
Heart fabrika ödülü, sürmekte olan bu taahhüdün 
birer kanıtı niteliğindedir.

ISO 14001:2015 – Çevresel Yönetim 

ISO 14001, dünyada en yaygın şekilde kabul gören çevre yönetim 
sistemi standardıdır. İşletme faaliyetlerinin çevreye olan etkisini 
kontrol etmeye yönelik taahhüdü göstermektedir. Daikin Industries 
Ltd. ISO 14001 sertifikasını ilk defa 1996 yılında almış, ardından  1998 
yılında da Daikin Europe N.V. bu sertifikayı almıştır. Geçtiğimiz yıllarda, 
birçok iştirak ve üretim tesisi de bunu takip etmiştir.

ISO 14001'in revize edilmiş bir versiyonu, Eylül 2015'te yayımlanmıştır. 
Yeni versiyon yürürlüğe girmeden önce sertifikalandırılmış olan 
şirketlerin yönetim sistemlerini yeni standarda göre güncellemeleri 
için 3 yıllık bir süre tanınmış olmasına karşın, Daikin Europe N.V., Mart 
2016'da, güncellenmiş standarda uygun sertifikasyonu da elde 
etmiştir.

ISO 50001:2011 – Enerji Yönetimi

ISO 50001, kuruluşların, enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimini 
yönetmesi için gerekli olan sistemleri ve süreçleri oluşturmasına 
yardımcı olmak üzere tasarlanmış, uluslararası bir standarttır. 
Standardın genel amacı, işyeri çevre etkisini, sera gazı emisyonu ve 
enerji maliyetlerini azaltmaktır.

ISO 50001'in özünde, enerji yönetimi ve kullanımının azaltılmasını 
tanımlayan ve bunların gerçekleşmesini sağlamak üzere sistemleri 
ve süreçleri uygulamaya koyan bir Enerji Yönetim Sisteminin 
(EnMS) oluşturulması ve kullanılması yer almaktadır.

BES6001 sorumlu kaynak kullanımı standardı 

Daikin Europe'un fabrikası, uluslararası anlamda saygı gören BES 
6001 Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardı kapsamında akreditasyon 
almıştır.

BES 6001 Standardı, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik 
kriterlerine göre ürün sorumluluğunu kanıtlamak suretiyle, tedarik 
zincirinde sorumlu kaynak kullanımının gösterilmesi amacıyla BRE 
(Bina Araştırma Kurumu) tarafından geliştirilmiştir.

Daha fazla detay için bu raporun 18. sayfasına göz atınız.



Daikin Europe N.V. West 

Flanders Sürdürülebilirlik 

Tüzüğüne uzun yıllardır 

gururla katılmaktadır. 

Soldan sağa:

Phillipe Tavernier (Genel 

koordinatör - sürdürülebilir 

ekonomi), Patrick Snauwaert 

(Daikin Europe N.V.), Bart 

Tommelein (Flaman Maliye, 

Bütçe ve Enerji Bakanı), 

Matthew Lammertyn (Daikin 

Europe N.V.) ve Dirk Reynaert 

(Bureau Veritas Certification 

Belçika)
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Super Green Heart Factory

2012 yılında, Daikin Europe N.V.'ye Daikin Industries Ltd "Green 
Heart Factories" sertifikası verilmiş olup, 2014 yılında da Japonya 
dışında bir Daikin fabrikası ilk defa "Super Green Heart Factory" 
sertifikasını almıştır. 

Program kriterleri ve performans göstergeleri hakkında daha fazla 
bilgiye, bu raporun 12.-16. sayfalarından ulaşılabilir. 

Sürdürülebilirlik Tüzüğü

"West Flanders Sürdürülebilirlik Tüzüğü", Belçika'da tesisleri bulunan 
şirketlerin, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını devamlı 
olarak iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Tüzüğün 
kabul edilmesiyle birlikte, kuruluşlar, on tema halinde gruplanan 
yıllık hedefler ve eylemlere yönelik olarak proaktif şekilde çalışmayı 
taahhüt ederler.  Bunlar arasında, enerjinin duyarlı şekilde kullanımı, 
insan dostu şekilde çalışma, iletişim ve diyalog ve sürdürülebilir 
tedarik yer almaktadır.  Katılım, gönüllülük esasına dayanmaktadır.  
Üst üste 16 sene katılımın ardından Daikin Europe N.V., Tüzüğe 
bağlı kalmaya devam etmektedir. 



Daikin Europe N.V. 
kuruluşunun 
geçtiğimiz sene 
yaptığı çevresel 
eylemlerden 
örnekler 

İşimizin her alanında, çevre politikamızı ve hedeflerimizi 
destekleyecek inisiyatifler almaktayız. 

Önümüzdeki sayfalar, Daikin Europe N.V.'nin her bir 
bölümü ve çalışanının, "çevre dostu politikalar uygulayan 
lider şirket olmak" şeklindeki Daikin kurumsal felsefesine 
nasıl katkı sağladığını göstermektedir.

Dünya çapındaki Daikin grup bünyesinde yer alan diğer 
kuruluşların katkı sağlamalarına ilişkin örnekler, aşağıdaki 
link'te yer alan Daikin 2016 Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
görülebilir.   www.daikin.com/csr/report/index.html

Çevre 
Araştırma 
Merkezi 

Ürün 
Geliştirme 

Merkezi

Satınalma

Satış

Üretim

Tedarik



Çevresel Hazırlık bölümü, florlu sera gazlarına 
ilişkin AB Yönetmeliği, Enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin 
Eko-tasarım Yönergesi, Enerji etiketleme Yönergesi, 
Binaların Enerji Performansı Yönergesi, Montreal 
Protokolü ve çeşitli EN, ISO ve IEC standardizasyon 
komiteleri gibi Avrupa ve Uluslararası politika 
yapıcılar ve standardizasyon organlarıyla, işbirliğine 
dayalı paydaş toplantıları gerçekleştirmektedir. 

Çevresel Uygulama Araştırma  bölümü, gelecekteki 
"Neredeyse Sıfır Enerjili Bina" konseptlerine ilişkin, 
sürdürülebilir soğutma ve ısıtma çözümleri 
konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Bu iki faaliyetin birleşmesi, Daikin Europe N.V.'nin 
gelişen çevre mevzuatı, standartları ve araştırma 
faaliyetlerinin başında kalmasını sağlamaktadır.

Çevre Araştırma 
Merkezi
Çevre Araştırma Merkezi, Çevresel Hazırlık Bölümü (ERS) ve Çevresel Uygulama Araştırma 
Bölümüne (EARS) ev sahipliği yapmaktadır. 

Daikin Europe İştiraklerinin, mevzuat, standartlar ve araştırma faaliyetlerine ilişkin Avrupa ve 
Ulusal seviyelerdeki gayretlerini koordine etmeleri için her yıl  çevre çalıştayı düzenlenmektedir.
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Ürün Geliştirme 
Merkezi
Ürün geliştirme merkezi, ekipmanların enerji verimliliğini geliştirerek, daha düşük çevresel 
etkiye sahip soğutucu akışkanlar seçerek ve soğutucu akışkan miktarını azaltarak, Daikin 
ürünlerinin çevresel etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Bu çalışma sebebiyle, Daikin ürünleri, 
Avrupa F gaz Yönetmeliği ve Eko-tasarım mevzuatı gerekliliklerini aşmış bulunmakta ve 
muazzam çevre performansı sebebiyle Avrupa'nın ötesinde de takdir edilmektedir.

Enerji tasarruflu teknolojiler

İnvertör kompresörleri, VRT (değişken soğutucu 
akışkan sıcaklığı kontrolü), ısı geri kazanımı, 
akıllı kontroller ve otomatik temizleme filtreleri 
gibi birtakım teknolojiler sayesinde Daikin 
soğutma, ısıtma, endüstriyel soğutma ve 
havalandırma ürünleri, enerji verimliliği 
açısından pazar lideri konumundadır.

Soğutucu akışkanların etkisinin azaltılması 
Soğutucu akışkan miktarının düşürülmesi

Geçtiğimiz sene, soğutucu akışkan miktarını 
önemli bir şekilde azalmasını sağlayan mikro 
kanallı eşanjörleri kapsayan yeni bir hava 
soğutmalı scroll soğutma grubu (yalnızca 
soğutma) serisi geliştirilmiştir.

R-32 soğutucu akışkan kullanımının
genişletilmesi

Dünyada ilk kez olmak üzere Daikin, 2012 yılının 
sonunda Japonya ve 2013'te Avrupa'da R-32 
kullanan klimaları piyasaya sürmüştür. Ürün 
yelpazesi, kademeli olarak genişlemiş ve 2016 
yılında, ilk ticari "Sky Air" R-32 modeli 
sunulmuştur.

R-32'nin Küresel Isınma Potansiyeli, yaygın olarak 
kullanılan soğutucu akışkan HFC R-410A'nın 
yalnızca üçte biri olup, daha az soğutucu akışkan 
miktarına ve daha yüksek enerji verimliliğine 
olanak tanımaktadır. Tek bileşenli bir soğutucu 
akışkan olan R-32'nin geri dönüşümü ve yeniden 
kullanımı daha kolaydır. R-32 düşük yanıcılık 
faktörüne sahip olup (R-32 soğutucu akışkanı, 
ISO817'de 2L kategorisinde yer almaktadır), çoğu 
klima ve ısı pompası uygulamalarında güvenle 
kullanılabilmektedir.

Mikro kanallı eşanjörleri 

kullanarak, yeni, yalnızca 

soğutma özelliği olan 

EWAQG-XS Hava soğutmalı 

soğutma grubu serisindeki 

soğutucu akışkan şarjı,en 

az %15 oranında 

azaltılabilmektedir.

Avrupa'nın R-32 

soğutucu akışkan 

kullanan ilk ticari 

kliması
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Daikin, “soğutucu akışkan seçiminde 
çeşitliliğe” inanmaktadır.

2015 yılında, Daikin, soğutucu akışkanların 
çevresel etkisine yönelik politikasını ve 
kapsamlı eylemlerini yayımlamıştır. Bu, 
Daikin'in soğutucu akışkan seçimi yapması ve 
tüm Daikin portföyü için soğutucu akışkan 
konusuna yönelik düşüncelerini 
açıklamaktadır. Bu yayın, tüm soğutucu akışkan 
ve ekipman yaşam döngüsü boyunca şirketin 
ve paydaşlarının çevresel etkiyi azaltmadaki 
rolünü de açıklamaktadır.

Aşağıdaki özet, Daikin’in ürün portföyündeki 
çeşitli ürünleri için soğutucu akışkan 
seçimindeki yönümüzü ortaya koymaktadır. 
Aşağıdaki link'ten daha fazla detaya ulaşılabilir: 
http://daikinakademi.com/Media/file/Pdf/
Daikin-Politikasi.pdf

Daikin'in topluma katkısı

2015 yılında, Daikin Industries Ltd., R-32'yi tek 
bileşenli soğutucu akışkan olarak kullanan 
klima, soğutma ve ısı pompası ekipmanlarının 
geliştirilmesi ve ticarileşmesini sağlamak 
üzere, dünya çapındaki şirketlere, sahip 
olduğu 93 adet patente ücretsiz erişim 
sağladığını açıklamıştır. Daikin'in bu eylemi, 
sürdürülebilir konfor soğutması ve ısıtması 
teknolojilerini benimsemeleri için dünya 
genelindeki üreticileri cesaretlendirmeyi 
hedeflemektedir.

www.daikin.com/press/2015/150910/ 
adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Already Decided
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(1) Sera gazı emisyonlarının azaltılması
(2) Atık azaltımı
(3)  Zararlı kimyasal maddeler, ozon delici maddeler ve Uçucu

Organik Bileşenlerde (VOC) azalma
(4)  Risk Yönetimi - örn. toprak kirliliğinden kaçınma, çevresel etki

ve yasal risk
(5)  Komşularla, çalışanlarla, ziyaretçilerle ve yerel toplumla iyi

ilişkiler kurarak, topluma dahil olmak
To

n 
CO

2
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 Enerji bağlantılı CO2 emisyonları (ton)

Ton CO2 / milyon Euro

Fusion 15 taahhüdü (kırmızı çizgi hedefi) 

Enerji bağlantılı CO2 emisyonları 
Üretim ve ofisler
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Hidroflorokarbon emisyonları 
Üretim
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Daikin ürünlerine ilişkin çevresel eylemler

Üretim
2012 yılında, Daikin Europe N.V.'ye ilk kez Daikin Industries Ltd tarafından "Green Heart 
Factory" sertifikası verilmiş olup, 2014 yılında da Japonya dışında bir üretim tesisi ilk defa 
"Super Green Heart Factory" sertifikasını almıştır. Bu ödülleri almak için, aşağıdaki çevresel 
eylemlere karşı Temel Performans Göstergeleri (KPI) kullanılarak bir değerlendirme 
yapıldığında, "Green Heart Factory" sertifikasını almak için 100 üzerinden en az 85, "Super 
Green Heart Factory" sertifikası içinse 100 üzerinden en az 95 puan almak gerekmektedir.

 

Enerji bağlantılı CO2 
emisyonları 
2015 yılında, Daikin, hava kompresörlerinden çıkan 
atık ısısının geri kazanımı, gaz tasarruf ünitelerinin 
kurulumu, çeşitli alanlarda LED aydınlatmanın 
getirilmesi ve sıcak hijyenik su hizmetlerinin üretimi 
için yenilenebilir enerji kullanımı dahil olmak üzere, 
birtakım enerji tüketimi azaltma hedefleri koymuştur.

Hidroflorokarbon
(HFC) emisyonları
Daikin, HFC emisyonu azaltma hedefinin altında 
çalışmaya devam etmektedir; 2015 yılında buna, 
dökme yük konteynerleri doldurulurken yaşanan 
soğutucu akışkan kayıplarının izlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik önlemler de dahil edildi.
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Green Heart Factory sertifikasyonu kapsamındaki gerekliliklerin bir unsuru olarak, risk yönetimine de değinilmektedir.
Neredeyse günlük olarak, Daikin Europe ile çalışan ve çeşitli görevler yürüten taşeronlar, risklere maruz kalabilmektedirler. 2015 yılında, 
bu riskleri tespit etmelerine ve daha güvenli çalışmalarına yardım etmek amacıyla, simüle edilmiş hadise/olay egzersizleri aracılığıyla acil 
müdahale ekiplerinin pratik bilgilerini arttırmak için yeni eğitim kursları açılmıştır. Aynı zamanda, bir son dakika risk değerlendirme aracı 
(LMRA) getirilmiş ve bu aracın nasıl kullanılacağını göstermek üzere fabrika turları düzenlenmiştir.

Daikin ürünlerine ilişkin çevresel eylemler
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Atık tahliyesi
Yandaki grafik, tüm Daikin Europe üretim ve ofis 
tesislerinden tahliye edilen atık miktarını 
göstermektedir. 2015 yılında, lehimleme eğitim 
atölyelerinde kullanılmak üzere bakır atığının geri 
dönüşümü aracılığıyla daha ileri düzey bir atık 
azaltımı sağlanmıştır. Otomatik kanatçık oluşturma 
sisteminin kullanımı da alüminyum hurda 
miktarını azaltmıştır.

Su tüketimi
2015 yılı için, üretim alanının bir kısmındaki 
yenilenmiş tuvaletlerin sifonu için yağmur suyunu  
tutmak üzere mevcut gri su sistemimize eklemeler 
yaptık ve test tesislerindeki su tüketimini azaltmak 
için bir program uygulamaya koyduk. Bu, drenaj 
suyunun geri dönüşümünü içerir.

Uçucu organik bileşen 

(VOC) emisyonları
2015 yılında, VOC emisyonlarımızda daha fazla 
azalma sağlamayı başardık.

Risk Yönetimi

 Toplam atık tahliyesi (ton)  
Yoğunluk(ton / milyon Euro)
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Daikin Europe N.V.'nin "Solution Plaza" olarak 
bilinen teknoloji showroom'unun yenilenmesi, 
bazı sergi modellerinin değiştirilmesi 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu ekipmanları 
atmak yerine, uygulama derslerinde 
bunlardan herhangi birisini kullanıp 
kullanamayacaklarını öğrenmek üzere yerel 
teknik okullarla iletişime geçilmiştir. İki okul, bu 
teklifi kabul etmiş olup, şu anda teknik 
derslerinde Daikin Altherma sistemlerini 
kullanmaktadırlar.

Yerel topluma yapılan bağışlar
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Enerji avı

Belçika'daki enerji tedarik kesintisi olasılığı 
sebebiyle, Devlet, enerji tedarik güvenliği 
konusunda iletişim kurmak üzere ülke 
çapında bir eylem planı uygulamıştır.  Daikin 
Europe N.V., bu eylem planını desteklemek 
üzere, komşuları için bir bilgi paylaşma 
etkinliği düzenlemiştir. Bununla bağlantılı 
olarak, evde enerji tüketiminin nasıl 
azaltılacağına dair çeşitli ipuçları da 
sunulmuştur.

Ağaç dikme 
etkinliği
2013 yılında, Daikin Europe N.V., Ostend, 
Belçika'da bir ağaçlandırma projesine yatırım 
yapmıştır.  Şubat 2015'te, 250 adet çalışan ve 
aile üyesi, yeni ağaçların dikilmesine yardımcı 
olmak ve bu faaliyetin teşvik edilmesi için bir 
araya gelmiştir. Her yeni ağacı özel bir kişiye 
adama fırsatı olmuştur.

Her ağaca iliştirilmek üzere, kişisel mesajlı 
etiketler tasarlanmıştır.

Daikin ürünlerine ilişkin çevresel eylemler



Her ilkbaharın ilk Pazar günü, Ostend sahil 
güvenliği ve sörf kulüpleri, okyanuslarımızın 
kirlenmesini azaltmaya yönelik global bir 
çabanın parçası olarak, sahil temizleme etkinliği 
düzenlemektedir.  Daikin Europe, 2015 yılında, 
bu etkinliğe sponsor olmuştur. 22 Mart'ta, 75 
kadar çalışan ve aileleri, temizliğe yardım 
etmek üzere yerel topluluğun diğer üyelerine 
katılmıştır.

Çevresel farkındalık eğitimi
Daikin Europe N.V., 2011'den bu yana, mavi 
yakalı çalışanları için etkileşimli çevre bilinci 
eğitimi vermektedir.  Eğitim oturumları, "Low 
Impact Man" tarafından kurulan harici bir 
oluşum tarafından sunulmaktadır. Bu eğitim 
oturumlarında, çalışanlar, küresel ısınma, evde 
yapılabilecekler ve Daikin Europe N.V.'nin 
çevresel etkisinin azaltılmasına nasıl katkıda 
bulunabileceklerini öğrenmektedirler.

Çevre bilinci eğitiminin bir parçası olarak, Kasım 
2015'te, Çevre Dojo'su (Japonca'da eğitim okulu 
anlamına gelir) oluşturulmuştur.  Pratik örnekler 
ile, çalışanlar, ampullerin güç tüketiminin 
azaltılması, atık tasnifi veya pnömatik 
tornavidaların kullanımı gibi, çevresel etkiyi 
azaltmanın çeşitli yollarını öğrenmektedir. En 
nihayetinde, tüm gayretlerin sonuç verdiğini 
kanıtlamak üzere birtakım gerçekler ve rakamlar 
gösterilmektedir. 
Son 5 yıl içerisindeki değişim, elektrik, gaz, su 
tüketimi, atık oluşturma ve CO2 emisyonlarındaki 
azalmaları göstermektedir.  Kolay anlaşılmasını 
sağlamak üzere, aile/ev durumlarına dayalı 
örnekler verilmiştir.

Sahil temizleme aktivitesi 
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Çevre Dojo'su



Kasım 2015'te, ROTEX, ekolojik ayak izini 
asgari düzeye çekmeye yönelik önlemleri 
başarılı bir şekilde uyguladığı için Daikin'in 
"Green Heart Factory" ödülünü almıştır.

Elektrik tüketimi ve soğutucu akışkanların 
kullanımından kaynaklı sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, kimyasal maddeler 
ve su kullanımı ambalajlama ve nakliyede 
direkt tasarruflar, bu önlemler arasındadır.

2015'te, ROTEX, 2011'e kıyasla, elektrik 
tüketimini %33 azaltmayı başarmıştır. Su 
tüketimi, 2010'a kıyasla %19 oranında, atık 
toplama oranı da yine 2011'e kıyasla %30.5 
oranında azaltılmıştır.

"Green Heart Factory" ödülü, tüm  çalışanların, 
çevresel önlemlere aktif olarak katılımını ve bu 
önlemlerin sürekli iyileştirmesi için gerekli 
çabaları gerektirmektedir. ROTEX, bu amaç 
için, düzenli eğitim kursları sunmaktadır.

ROTEX Heating System GmbH Genel Müdürü 
Georg Blumel, "Green Heart Factory" 
sertifikasına layık görülmek, önemli bir ödül 
ve genel çevre hedeflerimize ulaşma 
taahhüdümüzü destekliyor." dedi. 
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Green Heart Factory

ROTEX'e Ödül
ROTEX Heating Systems GmbH, Ekim 2008'de, Daikin Europe N.V.'nin bir bağlı ortaklığı 
olmuştur. Güglingen, Güney Almanya'da yer alan ROTEX, verimli ve çevre dostu ısıtma sistemi 
çözümleri imalatçısıdır.

Şirketin kapsamlı ürün portföyü arasında ısı pompaları, yağ veya gaz yakıtlı yoğuşmalı 
kazanlar, güneş enerjisi sistemleri, sıcak su depolama tankları, yerden ısıtma ve yağmur suyu 
deposu yer almaktadır.



Rotex GE

 72%
 10%
 0%
 0%
 0%

 A +  Mükemmel
 A

 B 

 C 
 D 

Mevcut  durum iyi; fakat sürekli 
olarak gözden geçiriliyor
İşbirliği devam edecek; fakat 
iyileştirmeler gerekli 
Hiçbir yeni proje verilmedi 
Daha fazla işbirliği mümkün değil 
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Tedarik
Sürdürülebilir tedarik, Daikin'in satınalma stratejisinin anahtarıdır. Daikin, 
çevresel sürdürülebilirliği her aşamada uygulama ve destekleme 
sorumluluğunu paylaşma konusunda tedarikçileri aktif olarak teşvik eder.

Yeşil tedarik ilkeleri, tedarikçilerin:

• ISO 14001 sertifikasını almak için aktif şekilde çalışmalarını
• Yürürlükteki tüm AB çevre mevzuatı ve yönetmeliklerine uymalarını
• Son iki yıl içerisinde çevre kanununun ihlaline dair hiçbir kayıtları olmamasını
• Çevresel anlamda güvenilir kimyasal madde yönetimi uygulamalarını
• Belirli kimyasal maddelerin (kadmiyum, kurşun, asbest, vb.) kullanımından 
kaçınmalarını
• Ekolojik ambalaj ve tasarım ilkelerine uymalarını gerektirir.  

Daikin Europe N.V.'deki yıllık yeşil tedarik değerlendirmesi, fabrikanın ana 
tedarikçilerinin yüzde 90'dan fazlasının, A+ ve B sınıfına ulaştığını göstermektedir.

Daikin Europe N.V.

 34%
 65%
 1%
 0%
 0%



Daikin Europe'un Ostend fabrikası, VRV, Sky Air, 
Split, Altherma Flex klima ve ısıtma sistemi için, 
uluslararası prestije sahip Bina Araştırma 
Kurumu (BRE) BES 6001 Sorumlu Kaynak 
Kullanımı Standardı kapsamında akreditasyon 
almıştır.

BES 6001 standardı, sosyal, ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine göre ürün 
sorumluluğunu kanıtlamak suretiyle, tedarik 
zincirinde sorumlu kaynak kullanımının 
gösterilmesi amacıyla Bina Araştırma Kurumu 
(BRE) tarafından geliştirilmiştir.

Standart, dünyanın lider bina derecelendirme 
programı BREEAM tarafından kabul görmüş ve 
Çok İyi olarak derecelendirilmiştir. Şartname 
hazırlayanlar ve yükleniciler, kaynak kullanımı 
ve üretimin duyarlı şekilde yapıldığına  
güvenerek, belirli bir ürünü seçmek suretiyle, ek 
BREEAM kredisi kazanabilirler.

BRE BES 6001 standardı işletmenin çevresel ve 
sosyal özelliklerinin yanında, kuruluş ve tedarikçi 
yönetim sistemlerini de kapsamaktadır.

BRE'de Sorumlu Kaynak Kullanımı Başkanı olan 
Dr. Shair Ghumra, bu başarı hakkında, "Daikin, 
klima ünitelerinin çok sayıda bileşenini 
değerlendirmek suretiyle, sorumlu kaynak 
kullanımına ilişkin gerçek bir taahhüt 
göstermiştir" şeklinde konuştu.

BRE – BES 6001 Sertifikası, 

Londra'da düzenlenen prestijli 

yıllık BREEAM Ödüllerinde, 

Daikin Europe N.V. Yönetim 

Kurulu Başkanı Frans 

Hoorelbeke'ye takdim edildi.

Daikin Europe N.V. adına 

karmaşık ve etraflı bir 

uygulama süreci başlatıp 

yönetmiş olmaları sebebiyle, 

bu önemli başarıda Daikin 

UK'nin payı büyüktür.
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Daikin Europe N.V.,

prestijli sorumlu kaynak 
kullanımı derecesine ulaştı
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Hedef Sonuç 

Zorlu bir yıl

CO2 emisyon hedefimizin hala çok altında olmamıza karşın, 5 yıl içerisinde ilk kez, bu rakamlar, 
FY2014'e kıyasla bir miktar artmış durumdadır. Bu, esasen aşağıdakilerle bağlantılıdır:

1. Artan çifte transferler: Daikin, fabrika ve müşteri
arasında yalnızca bir depo olmasını
amaçlamaktadır. Bu ilkeden yaşanan sapmalar,
bir çifte transfer KPI'siyle (depolar arasındaki
ekstra transferleri gösteren hata oranı)
ölçülmektedir. FY15'te, bu rakam, %5.4'ten
%6.3'e yükselmiştir (+%16). Bunun arka
planında, artış gösteren satışlar ve azalan stok
seviyeleri bulunmakla birlikte, farklı stok
lokasyonları arasındaki ekstra transferlerin
talebi karşılaması gerekmiştir.

2. Tır dolum oranı: tır başına düşen ortalama yük
hacmi, bir önceki yıla göre düşmüştür (örn.
Belçika'da FY14: 61m³/tır – FY15: 56 m³/tır).
Bunun ana sebebi, değişen ürün
karışımlarıdır (örn. fabrikadan depoya giden
tırlarda daha az uygun iç/dış ünite
kombinasyonu).

Daikin ürünlerine ilişkin çevresel eylemler
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Tedarik ve Lojistik
Daikin, lojistik aşamasındaki çevresel etkiyi asgari 
düzeye çekmek için çok çalışmaya devam etmektedir. 
Lojistiğin çevremiz üzerindeki etkisinin büyük 
kısmından (ve doğrudan sonucu olarak CO2 
emisyonlarından) nakliye sorumlu olduğu için, Daikin 
Europe N.V.’nin en önemli çabalarından biri, nakliyeyle 
bağlantılı emisyonlarını azaltmak, böylelikle önemli 
miktarda CO2 tasarrufu sağlamaktır.

Satış hacmi başına (m³)  CO2 emisyonları (  kg)

12

10
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Intermodal ve
dışa yönelik
dağıtım

FY2015'te, Belçika'dan Macaristan'a 
yapılan stok transferlerine yönelik 
intermodal (tır/tren) rota sürdürülmüş 
ve bu durum, normal yol taşımacılığına 
kıyasla, CO2 emisyonlarının 22,711 kg 
kadar düşmesini sağlamıştır.

Mevcut  CO2  raporunun fabrikalardan depolara ve depolar 
arasındaki hareketlerle kısıtlı olması sebebiyle, lojistik 
ortaklarımızı, depolardan müşterilere yapılan teslimatlara 
ilişkin  CO2 ve NOx etkisini ölçmeye davet ettik.

Alman nakliye ortağımız, Temmuz 2015'te bu raporu 
hazırlamaya başladı.

Gelecekte, toplam mesafe (nakliye yapılan km) eklenecek 
ve diğer lojistik ortakları da bu şablonu uygulayacaktır.

Lojistik Ortaklarıyla 
İş Birliği
Lojistik ortaklarımızla yakın iş birliği yapılarak, karbon ayak izimizin 
daha da azaltılması için başka yeni girişimler (yarı palet, daha az 
bantlama malzemesi, teslimat kanıtı için elektronik imza, 
ambalajlama için tam karton yerine kısmi karton kullanımı, vb.) 
başlatılmıştır.

Daikin ürünlerine ilişkin çevresel eylemler

Tedarik ve 
Lojistik

Emisyon Dağılımı Almanya FY15
CO2 (kg) 172,117

NOx (kg) 514.9

SO2 (kg) 233.9

HC (kg) 77.8

İnce Parçacıklar PM (kg) 12.4

Yük (kg) 4,053,002

KG başına CO2 0.042

Yük (m3) 25,078

CO2 m
3 6.863



Bireysel, esnek ve çevre dostu - Daikin 
Avusturya, ziyaretçileri, Wels'teki Enerji 
Tasarrufu Fuarına katılmaya çağırıyor.

Avusturya Wels'teki Enerji Tasarrufu Fuarı, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir teknolojiler bakımından 
Avrupa'nın en büyük ticaret fuarlarından biridir. Daikin, 
bu fuarda iç pazara yönelik ısıtma ve soğutma 
uygulamalarındaki liderliğini bir kez daha vurgulamıştır. 
Daikin Avusturya Genel Satış Müdürü Klaus Koller, "Bu 
etkinlik, büyük bir başarıdır ve Daikin ve ürünlerini nihai 
müşteriye daha da yaklaştırmak için önemli bir fırsattır" 
şeklinde konuştu.

Yenilikçi Daikin standı, iç uygulamalara ilişkin mevcut 
sistem çözümleri yelpazesini sunmuş ve 600'den fazla 
ziyaretçiyi ağırlamıştır. Sn. Koller, " Ziyaretçi sayısından 
oldukça memnunuz, geri bildirimler de tamamen 
olumluydu. Bu, geleceğe yönelik olarak kendimize 
koyduğumuz büyük hedeflere ulaşabileceğimiz 
konusunda bizi cesaretlendirdi" yorumunda bulundu.

Daikin Altherma Hybrid büyük ilgi topladı

Ziyaretçiler, Daikin Altherma Hybrid'e büyük ilgi 
gösterdiler. Havadan suya ısı pompasını tek, enerji 
verimli yoğuşmalı gaz kazanı içine entegre eden Daikin 
Altherma Hybrid, enerji kaynağı olarak hava ve gazın 
avantajlarını bir araya getirmektedir. Bu akıllı ısıtma 
çözümü, maliyet açısından en etkin çalışma modunu 
otomatik olarak seçmekte ve en iyi verimlilikle 
çalışmaktadır. Bir alternatif olarak, Daikin Altherma 
Hybrid, daima en az çevresel yüke neden olan enerji 
kaynağını seçecek şekilde ayarlanabilmektedir. Bu 
tasarım, yıllık enerji tüketiminde %60 ila %70 arasında 
bir tasarrufa ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

Klaus Koller konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
"Wels'teki Enerji Tasarrufu Fuarı, bir mihenk taşı olup, 
Avusturya ve Avrupa'da enerjinin geleceğine ilişkin 
tüm sorular için bir trend ölçüsü niteliğindedir. 
Çevresel anlamda ileride yaşanacak değişimlerden 
etkilenmeyen ve yenilenebilir enerji kaynakları sunan, 
yıl boyu bireysel ve esnek Daikin çözümleri dahil olmak 
üzere, oldukça geniş olan ürün yelpazemizi sergiledik".

Daha fazla bilgiye www.daikin.at adresinden ulaşılabilir.

Soldan sağa:

Klaus Koller (Genel Satış 

Müdürü - Avusturya - Daikin 

Orta Avrupa), Alexander 

Springler (Konut tipi Satış 

Müdürü Avusturya - Daikin 

Orta Avrupa), Gerald Nöbauer 

(Servis şirketi Holter)
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Satış 
Aşağıdaki sayfalar, Daikin Europe N.V.'nin satış organizasyonları 
tarafından alınan ve ofislerdeki atıkları azaltmaya yönelik iç 
faaliyetlerden, daha geniş bir yerel topluma yönelik katkılara kadar 
uzanan girişimlerden bazılarına dikkat çekmektedir.

Daikin Avusturya

Enerji tasarruflarına 
odaklanmaktadır

Daikin satış organizasyonlarınca gerçekleştirilen çevresel eylemler
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Daikin Fransa

Kağıt geri dönüşümü 
en üst noktaya çekildi
Recygo, posta dağıtım ve toplama hizmeti 
veren Fransız kamu şirketi LA POSTE 
tarafından işletilen bir tasnif ve geri 
dönüşüm hizmetidir. Bu yeni hizmet, 
sorumlu atık yönetimi taahhütlerinin bir 
parçası olarak, 2015 yılında, DAIKIN FRANSA 
tarafından seçilmiştir.

Recygo hizmeti Fransa'daki merkez sahalar 
(Nanterre) ve Bron için Eylül 2015'te başlatılmış ve 
2016’da tüm ofislerde yaygınlaşmıştır. 

Çalışanlara, tüm geri dönüştürülebilir/atık kağıtlarını 
toplamaları için, ECO'BELLE adı verilen bir konteyner 
tahsis edilmiştir.

Günlük olarak, ofis temizleme ekibi, Eco'Belle'i, "La 
Poste" tarafından temin edilen plastik kutulara 
boşaltmaktadır. Tamamen dolduğunda, kutular, 
güvenlik için kapatılır.

La Poste postacısı, normal ziyaretleri sırasında, plastik 
kutuları toplar. La Poste, bu hizmet aracılığıyla, CO2 
etkimizi sınırlar ve faaliyetlerinde tam karbon 
nötrlüğü sağlar.

"Atık" kağıt, bir "La Poste" bağlı ortaklığı olan "New 
Attitude" isimli bir girişim kapsamında, 
rehabilitasyon gören insanlar tarafından tasnif edilir.

Son olarak, kağıt, tamamen geri dönüştürülür ve 
çeşitli kullanımlara sunulur. 

Yıl sonunda, LA POSTE, Daikin Fransa'dan toplanan 
geri dönüştürülmüş kağıdın toplam ağırlığını 
gösteren bir belge göndermiştir. Sadece 4 ayda, 
1,105 ton kağıt geri dönüştürüldü!

22

Daikin Fransa Ekibi tarafından yapılan kağıt tasnifi

Kağıt, kağıt imalatçıları tarafından 
satılmaktadır. Daikin Fransa'daki 

temizlik şirketi tarafından 
toplanan kağıtlar.

Sosyal rehabilitasyondaki 
insanlar kağıtları ayırıyor.

Postacı, vardiyası sırasında, 
Daikin Fransa'dan kağıt 
topluyor.



Daikin Almanya

Yeni Çevre Yönetim 
Sistemi ile İlk Kez

Daikin satış organizasyonlarınca gerçekleştirilen çevresel eylemler

ISO 14001:2015, 2015'in sonunda uygulamaya girdi. 
İlk öncelik, sertifikalandırma kuruluşlarının dış 
denetçilerinin eğitilmesi olup, bu, çoğu durumda 
yeni standarda göre sertifikasyon almayı amaçlayan 
şirketlerin, denetlenmeden önce, 2016'ya kadar 
beklemeleri gerektiği anlamına gelmekteydi. 
Sertifikalandırma kuruluşu DEKRA Süd, Daikin 
Almanya'nın, yeni Standart kapsamında denetledikleri 
ve tescil ettikleri ilk şirket olduğunu ve sertifikanın da 
Aralık 2015'te verildiğini duyurdu.

Daikin Almanya Foundation 2°'ye
(Stiftung 2°) katıldı.

İklim korumada Alman CEO'ları

Foundation 2°C , iklim eylemine yönelik olarak 
pazar odaklı çerçeve koşullarının oluşturulmasında 
devleti desteklemek isteyen CEO'lar, yöneticiler ve 
aile şirketlerinden oluşan bir inisiyatiftir. Ayrıca, 
küresel ısınmayı 2°C. ile sınırlamaya yönelik genel 
bir hedefle, daha fazla iklim dostu olmaya yönelik 
çözümleri bulma konusunda Alman şirketlerine 
yardımcı olmayı da istemektedirler. Daikin Almanya, 
Foundation'ın en eski destekçilerinden birisidir.

Daha fazla bilgi için www.stiftung2grad.de/ adresini 
ziyaret ediniz.

Daikin, Angela Merkel'le tanıştı

Daikin Almanya CEO'su Gunther Gamst, önde gelen 
diğer şirketlerin CEO'larıyla birlikte, 2 Kasım 2015 
tarihinde, Federal Şansölyelik'te, Alman Şansölyesi 
Angela Merkel'le buluştu.

Daikin Almanya, BM İklim Konferansına 
CO2'siz trenle gitti

Foundation 2ºC, Kasım 2015'teki "Paris Treni"nin 
resmi bir ortağıydı. Bu özel Deutsche Bahn AG treni, 
büyük bir Alman politikacı, devlet memuru ve 
endüstri liderleri delegasyonunu, BM İklim 
Değişikliği Konferansına Berlin'den yola çıkarak, 
Frankfurt üzerinden Paris'e CO2'siz bir şekilde 
ulaştırmak için bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı 
ortak bir projenin  parçasıdır. Daikin'in çevreye 
yaptığı katkılar hakkında bir sunum yapan Gunther 
Gamst da trende yer aldı.
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Daikin satış organizasyonlarınca gerçekleştirilen çevresel eylemler

Daikin Portekiz 

Çevresel 
Katkı
Atık Yönetimi 

Daikin Portekiz ofislerinde üretilen kağıt, plastik, 
boş yazıcı toneri kartuşları, bataryalar, vb. atıklar, 
geri dönüşüm için toplanmaya hazır özel 
konteynerlere özenle  ayrıştırılmaktadır.  Bu 
atıklarım tamamı kaydedilmektedir.  2015 yılında, 
Daikin Portekiz, %80'in üzerinde bir atık geri 
dönüşüm oranına erişmiştir. 

Ayrıca, 2015 yılında, Amb3e ile bir ortaklık yaparak, 
çalışanlar ve ziyaretçiler tarafından kullanılmak üzere, 
"ponto eletrao" adı verilen, elektrikli ve elektronik 
ekipmanlar için özel bir toplama noktası 
oluşturulmuştur.

Elektrik tüketiminde azalma

Daikin Portekiz, 2008 yılında, enerji tüketimini 
azaltmak üzere önlemler almaya ve çalışan farkındalığı 
kampanyaları uygulamaya başlamıştır.  Bu, yıllar 
boyunca iyileşme elde etmemize olanak tanıdı.  2015 
yılında, Lizbon merkezimizde ve Porta ofislerimizde, 
elektrik tüketimini 2008 yılına kıyasla,%33 oranında 
azalttık. 

 

Araba filosu 

Tüm şirket arabaları ve servis araçlarının yakıt 
tüketimini, zaman içerisinde azaltmak üzere izliyoruz.  
2015'te, ortalama 6.1 litre/km’ye ulaştık. 

Çevre Farkındalığının Arttırılması 

Çevre farkındalığı kampanyamızın bir parçası olarak, 
Tapada de Mafra'da, şirket çalışanları ve aileleri için 
bir ağaç dikme etkinliği düzenledik. 

Daikin Portekiz, Fundacao Infantil Ronald 
McDonald'ın bir sponsorudur.  Lizbon ve 
Oporto'daki Casa Ronald McDonald projesi, ihtiyaç 
sahibi ailelerin desteklenmesine yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 

Daikin Portekiz, orman yangınlarının önlenmesine 
karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Movimento 
Eco'ya da katılmaktadır. 
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Daikin satış organizasyonlarınca gerçekleştirilen çevresel eylemler

Daikin Türkiye 

Çevre ve Yeşil 
binalar hakkında 
iletişim kuruyor
Soğutucu akışkanların çevresel etkisi, 
iklimlendirme ekipmanları, eko-tasarım ve 
enerji verimliliği hakkında farkındalık 
yaratmanın anahtarı, Daikin'in bu 
konulardaki bilgisini paylaşmaktır. 

2015'te, Daikin Türkiye, Türkiye'de en az 10 
üniversitedeki öğrenciler ve akademisyenlere 
sunum yapmak üzere büyük bir program başlattı.  
Her sunum, Türkiye'deki klimalara ilişkin Sezonsal 
Verimlilik, Eko-Tasarım Gereklilikleri, Enerji 
Etiketleme konuları ve F Gaz Yönetmeliğini kapsadı. 
Sunumlarda, alternatif, düşük küresel ısınma 
potansiyeline sahip olan soğutucu akışkan R-32 
hakkında bilgiler de yer aldı.

Her etkinlikte, üniversite temsicileri, en yeni Daikin 
ürünleri ve teknolojisini görmek üzere, İstanbul'daki 
(Solution Plaza olarak bilinen) Daikin 
Showroom'una davet edildi. 

Daikin Türkiye, 31 Mart 2016 tarihinde, İstanbul'da 
düzenlenen 12. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumuna katılmıştır.  Andaç Yakut, bu 
etkinlikte, "Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R-32 ve 
Dünyada R-32 Kullanımına Yönelik En Yeni 
Gelişmeler" isimli bir seminer vererek, iklimlendirme 
konusundaki soğutucu akışkan seçimleri hakkında 
farkındalık yaratmıştır. 

Yeşil Bina Programı 

BREEAM, binalara ilişkin sürdürülebilir değerlendirme 
yönteminde dünya lideridir.  Daikin'in BREEAM Yetkili 
Uzmanlarından (BREEAM AP) birisi olarak, Daikin 
Türkiye'den Andaç Yakut, "Daikin HVAC+R 
Sistemleriyle Sürdürülebilir Tasarım" isimli özel bir 
sunum hazırlamış ve Daikin ürünlerinin BREEAM 
Sertifikasyonuna nasıl katkıda bulunabileceğini 
açıklamak üzere birtakım Yeşil Bina Tasarım 
Danışmanlarını ziyaret etmiştir.  Danışmanlar ve 
tasarım ekipleri de Daikin Teknolojileri ve çevre dostu 
ve enerji verimliliği sunan ürünlerimiz hakkında daha 
fazla bilgi edinmeleri için Daikin Solution Plaza'ya 
davet edilmiştir
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Daikin satış organizasyonlarınca gerçekleştirilen çevresel eylemler

Daikin Orta Doğu 

Abu Dhabi Güven 
Nişanını   Almaktan 
Gurur Duyar
Daikin, yüksek dış ortam sıcaklıklarına yönelik 
HFC R-32 split klimaları için  Çevre Performansı 
açısından Abu Dhabi Uygunluk Konseyi'nden 
(QCC) Güven Nişanı almaya layık görüldü

Güven Nişanı, Daikin'in, Abu Dhabi'nin yeni 
uygulamaya koyduğu Bireysel Klima 
Sertifikasyon Programına uyum sağlaması 
nedeniyle kazanıldı.  Bu program, Abu 
Dhabi'deki konut ve ticari binalardaki bireysel 
klimalara ilişkin asgari enerji performans 
standartları ve teknik gereklilikleri 
tanımlamaktadır. 

Daikin Orta Doğu ve Afrika Başkanı Ryoji Sano, 
"Daikin, bölgedeki yüksek dış ortam sıcaklık 
koşulları için tasarlanan ve düşük GWP’li (Küresel 
Isınma Potansiyeli) soğutucu akışkan HFC R-32'yi 
kullanan, yüksek verimlilik sağlayan, inverter split 
sistemi için Abu Dhabi Çevre Performansı Güven 
Nişanını almaktan gurur duyuyor" dedi. 

Daikin'in yüksek dış ortam sıcaklıklarına yönelik 
ünitelerinin, Orta Doğu'nun gerçek çalışma 
koşullarına paralel olarak, en iyi nominal ve 
sezonsal verimliliği sunduğu bilinmektedir.  EER'ler, 
T1 koşullarında (35°C) soğutma için maksimum 13.3 
(Btu/kWh)'de, T3 koşullarında da (46°C) maksimum 
8.6'da ölçülmüştür.  Bu, bölgenin en katı 
yönetmeliklerini aşmakta ve ürünü, pazarda kendi 
türündekiler arasında, en iyi enerji verimli ürün 
yapmaktadır. 

Ryoji Sano (solda), Daikin 

Orta Doğu ve Afrika Başkanı, 

Abu Dhabi Kalite ve 

Uygunluk Konseyi pazarlama 

ve iletişim direktörü 

Mohammed Helal Al Balooshi 

ile birlikte.
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Daikin Air Conditioning  
Egypt S.A.E. 
Office Number 2238B,  
Regus Egypt, 
Nile City Towers, North Tower, 
22nd Floor
Cairo 11624, Egypt
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www.daikin.fr
contact@daikin.fr

Daikin Airconditioning
Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
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(München) - Germany
T +49 89 74427 0
F +49 89 74427 299
www.daikin.de
info@daikin.de

Daikin Airconditioning  
Greece S.A.
50 Ag. Konstantinou str,
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T +30 210 876 13 00
F +30 210 876 14 00
www.daikin.gr
info@daikin.gr

Daikin Airconditioning 
Italy S.p.A.
Via Milano, 6
20097 San Donato Milanese (MI) 
- Italy
T +39 02 51 619 1
F +39 02 51 619 222
www.daikin.it
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Daikin Middle East and Africa FZE
P.O. Box 18674
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Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 811 0300
F +971 4 811 0311
www.daikinmea.com
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F +31 88 32 45 469
www.daikin.nl
info@daikin.nl

Daikin Airconditioning
Poland Sp. z o.o.
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02-677 Warszawa - Poland
T +48 22 319 90 00
F +48 22 433 51 98
www.daikin.pl
office @daikin.pl

Daikin Airconditioning
Portugal S.A.
Sede, Edificio Dona Maria I
Quinta da Fonte Office Park
Paço de Arcos, 2770-229 Oeiras
Oeiras - Portugal
T +351 21 426 87 00
F +351 21 426 22 94
www.daikin.pt
info@daikin.pt

Daikin Air Conditioning  
Saudi Arabia L.L.C.
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King Abdulaziz Road, AlSahafa 
Area, AlSheeha Center
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
T +966 11 510 8500
F +966 11 510 8502
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T +27 21 528 3500
F +27 21 551 8434
www.daikin.co.za
info@daikin.co.za
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T +349 1 334 56 00
F +349 1 334 56 29
www.daikin.es
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www.daikin.se
info@daikin.se
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F +44 (0)845 641 9009
www.daikin.co.uk
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Daikin Isıtma ve Soğutma  
Sistemleri San. Tic. A.Ş 
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T +90 216 453 27 00 (Pbx) 
F +90 216 671 06 00 01 
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Langwiesenstraße 10
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www.rotex.de
info@rotex.de

Daikin Europe
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T +49 40 890 60 9 11
F +49 40 890 60 9 10
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Daikin Europe N.V.
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Unit 1
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T +353 16 42 34 30
F +353 16 42 34 31
www.daikin.ie
info@daikin.ie
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