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HAZİRAN 2015  12.  Düzenlenen Eğitimci Atölye Çalışması Başlıyor ı  SKAV tarafından her yıl gerçekleştirilen Eğitimci Atölye Çalışmasının 

bu yıl on ikincisi 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleş-

tirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden, meslek lisesi,  meslek yüksekokulların-

dan ve üniversitelerden eğitmenlerin bir araya geldiği, bilimsel alandaki son 

gelişmelerin değerlendirildiği program ISKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulundaki merkezinde yapılacak. iklimlendirme teknolojile-

rindeki son yeniliklerin, sorunların ve çözüm önerilerinin yanı sıra sektörü-

nün önde gelen firmalarının ziyaretlerinin de yer alacağı Eğitimci Atölye 

Çalışması programında eğitmenlerin sosyal paylaşımlarının da artması sağla-

nacak. Bu sene yapılacak olan Eğitimci Atölye Çalışmasında ülkemizde yü-

rürlüğe girecek olan F-gaz uygulamasına uygun olarak; İtalyan Centro Studio 

Galileo kuruluşundan gelecek uzmanlar Avrupa Birliği’ndeki F-gaz uygula-

malarını aktaracak, sertifikalandırma çalışmaları hakkında bilgi verecek ve 

pilot sertifika uygulaması yapılacaktır.  

 ISKAV’ın sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü ve gerçekleştir-

diği programa firmaların sponsorluk talepleri devam ediyor. Sponsorlukların 

üç kategoride toplandığı çalışmaya firmaların sektörü desteklemek adına 

ilgileri artarak sürmektedir. 

 

 

ISKAV E-BU LTEN 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

Üst Düzey Yönetici Seminerinde “Oyun Teorisi” İşlenecek 

 ISKAV’da geleneksel hale 

gelen Üst Düzey Yönetici Semineri  21-

22 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek. 

Sektörün önde gelen isimlerinin bir 

araya geldiği Üst Düzey Yönetici Semi-

nerinde bu defa; geçtiğimiz ay vefat 

eden ABD’li matematikçi John Nash’in 

tez olarak hazırlayıp daha sonrasında 

Nobel Ekonomi Ödülü almasına yol açan 

ve bugün hayatımızın birçok alanında 

“Bu Yıl 12.  Düzenlenen Eğitimci Atölye Çalışması Başlıyor” 

karşılaştığımız Oyun Teorisi kavramı işlenecek. İstanbul’un Adalar ilçesinde yapılması planlanan 

seminerde önceki senelerde olduğu gibi sosyal ajandaya da yer verilecek. Programın detayları 

önümüzdeki günlerde sektörle paylaşılacak. 

“ISKAV’da geleneksel hale gelen Üst Düzey Yönetici Semineri  

21-22 Kasım 2015  tarihinde gerçekleşecek” 



Sayfa 2 ISKAV E-BU LTEN 

Sektöre Yönelik Sertifikalı Satış & Pazarlama Eğitim Programı 
İklimlendirme Sektörünün çalışanlarına yönelik Sertifikalı Satış-Pazarlama eğitim programının ikincisi 2015 yılı 

Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) işbirliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecek program sektörün insan kaynağını geliştirmeyi amaçlıyor. Sektörün önde gelen 

firmalarından; sektör profesyonellerin katıldığı program, uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmiş olup, programın 

ilk katılımcılardan gelen görüşler şu şekilde olmuştur.  

Doruk Yapı Yalıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. – Barış ÇORUH 

Aldığımız eğitim teknik bilgi ve birikimimize yaptığı katkı kadar, günlük yaşamamız içerisindeki olaylara bakış açı-

mızı olumlu anlamda geliştirmiştir.  Bizlere satış ve pazarlama alanında doğru yaklaşımlar sergileme becerisi ile birlikte, 

profesyonelliğin sadece iş yaşamında olan bir kavram olmaması gerektiğini de öğretmiştir.  

 Eğitimimizin en önemli faydalarından biride, profesyonel iş hayatının en büyük sorunlarından olan, zaman yöne-

timi sorunun üstesinden gelme yollarını bize göstermiş olması ve aldığımız bilgilerle pratikte bu çalışmayı uygulama şansı 

bulmuş olmamızdır.  Eğitime katılan tüm arkadaşlarımızın ciddi ve almaya açık yaklaşımları eğitimi çok daha verimli bir 

hale getirmiş, yeni dostluklar kazanmamıza da vesile olmuştur. 

Systemair HSK – Metin ERDEM 

''Yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerimizin derlenerek 

tekrar aktarılmasının yanı sıra yeni bilgiler edindiğimiz bir eğitim programı oldu. 

Eğitmenlerin seçimi konusunda ki başarınız, eğitime katılan insanların motivasyo-

nunu ve eğitime katılımlarını arttırdığı çok net hissedildi. İş hayatlarında edindik-

leri tecrübelerini ve yaşanmışlıklarını, teorik bilgilerle harmanlayıp, katılımcı gru-

bu hiç sıkmadan interaktif bir eğitim süreci oluşturdukları için bütün eğitmenleri-

mize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sektörümüzde ''Satış'' ve ''Pazarlama'' alanında 

çalışan arkadaşlarımıza bu eğitime katılmalarını tüm samimiyetimle tavsiye ede-

rim. Aynı sektörden çalışanlar olarak,  bu tür eğitimlerin rekabet düzeyimizi arttı-

racağını ve uluslararası pazarlarda Sektör olarak bizlere fayda yaratacağı düşün-

cesindeyim. Başta ISKAV olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.'' 

Katılımcıların memnuniyetle ayrıldığı programın Kasım ayında yapılacak 

olan ikincisine firmaların ilgisi artarak devam etmektedir. 

Dünya Gazetesi sektör ekinin Mayıs sayısında İklimlendirme Sektörü ’ne yer 
verildi. 
Ekte ISKAV’ın sektörün gelişimi adına gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi 
planladığı faaliyetleri anlatan yazı da yer almaktadır. 
 
Gazete ekindeki yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
 
http://www.iskav.org.tr/pdf/Dunya-Gazetesi-Iklimlendirme-Eki.pdf  

ISKAV İklimlendirme Sektörünü Tanıtımına Katkı Koymaya 
Devam Ediyor 

“ISKAV Sektöre Katkı Sağlamaya Devam Ediyor” 

http://www.iskav.org.tr/pdf/Dunya-Gazetesi-Iklimlendirme-Eki.pdf
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Bursiyerleri  ISKAV’ı  Unutmuyor 
 Yıldız Teknik Üniversitesi ile ISKAV arasında sürdürülen; Makine Mü-

hendisliği bölümünün alan seçiminde İklimlendirme Dalını tercih eden öğrenci-

lere yönelik yapılan burs programı kapsamında mezun olan bursiyerlerden 

Serkan Keleş ve Çağrı Akkaya ISKAV merkezini ziyaret ettiler. Mezuniyetlerinin 

hemen ertesinde ziyarette bulunan bursiyerleri ISKAV profesyonelleri karşıladı. 

Vakıf Müdürü Elif Akmehmet ile görüşen bursiyeler, gelecek döneme dair bek-

lentilerini dile getirdiler. ISKAV’a ve iklimlendirme sektörüne öğrenim hayatları 

boyunca yanlarında oldukları için müteşekkir olduklarını belirten bursiyerlere, 

25-26 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da Küresel Çevre Fonu
(GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirli-
ğinde Hidrofloroklorokarbon  salınımın ilk uygulamalardaki 
aşırılıkları değerlendirme ve önleme üzerine bölge toplantısı 
yapıldı. Belarus, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’dan kamu 
ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıya ISKAV adına 
Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET katıldı. ISKAV’ın kuruluş amacı 
faaliyet alanları ve gelecek dönem projelerine dair sunumda 
bulunan Elif AKMEHMET’in yanı sıra;  F-gaz salınımının kont-
rol altına alınmasıyla ilgili Avrupa’daki uygulamaları anlatmak 
adına da İtalyan sivil toplum kuruluşu  Centro Studio Gali-

Çevre Fonu- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) İşbirliğinde Bölgesel Proje Toplantısı 

leo’nun müdürü Marco Buoni  söz aldı. İki gün süren toplantı sonunda katılımcı ülkelerin temsilcileri Hid-
rofloroklorokarbon  salınımını önleme konusunda birlikte hareket etme iradelerini beyan ettiler.  
 

 ISKAV– Centro Studio Galileo İşbirliği 

G eçtiğimiz Mayıs ayında Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA ve ISKAV Vakıf Müdürü Elif 

AKMEHMET F-gaz sertifikalandırma çalışmaları kapsamında İtal-

ya’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten sonra Centro Studio Gali-

leo kuruluşunun müdürü Marco Buoni geçtiğimiz günlerde İstan-

bul’daydı. Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-

ramının toplantısına katılmak üzere gelen Buoni , ISKAV Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin DURUK, Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu 

Yrd. Doç. Dr Kadir İSA ve Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET ile yemekte 

görüştü. 17-20 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek 

olan  Eğitimci Atölye Çalışması programında F-gaz salınımını önle-

me  konusunda Avrupa’daki uygulamalara dair bilgi verecek olan 

Marco Buoni ile detaylar hakkında görüşüldü. Centro Studio Gali-

leo kuruluşundan gelecek uzmanlar Avrupa Birliği’ndeki F-gaz uygulamaları, sertifikalandırma çalışmaları  ve gerçekleştirilecek pilot 

sertifika uygulaması hakkında konuşuldu.  

 İstanbul’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Buoni ISKAV ile birlikte çalışmalarının artarak devam etmesi dileğini ifade etti. 

ISKAV Müdürü Elif Akmehmet çalışma hayatlarına yönelik de yol göstermeye ellerinden geldiğince devam edecekleri-

ni belirtti. ISKAV profesyonelleri, bursiyerlere çalışma hayatlarında başarılar dilediler. 
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ISKAV Teknik Yayınları İle İklimlendirme Sektörüne 

Katkı Sağlamaya Devam Etmektedir 
ISKAV teknik yayınlarıyla iklimlendirme sektö-

rüne oldukça katkı sağlamaya devam etmektedir, bu 
yayınlar iklimlendirme sektör firmaları, iklimlendirme 
alanında eğitim veren üniversite, meslek yüksekokulla-
rı ve meslek liselerinin eğitimcileri ve öğrencilerine 
yardımcı kaynak olarak katkıda bulunmaktadır. ISKAV 
yayınları olarak; Bakım Arıza Bulma ve Servis İşlemleri, 
İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devrele-
ri, Bireysel Değişken Debili (VRF) Klima Sistemleri, Kli-
ma Santralleri (2014 Baskı), Sıcak Su Kazanları, Endüst-
riyel Kazanlar, Klima Sistemlerinin Test Edilmesi, Ayar-
lanması ve Dengelenmesi Usul Standartları (Nebb) 
Kitabı ve Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir kitapları ile 
iklimlendirme sektörüne ve eğitime katkı sağlamaya 
devam etmektedir. 

Kurulduğu günden bu yana iklimlendirme sek-
törünün iş yapma kalitesini bilimsel normlara çekme 
çabasına uygun olarak eğitim faaliyetleri düzenleyen 
ISKAV, sektöre yönelik hazırladığı bilimsel yayınlarla da 
bu çabasına destek oluyor.  

Sektör tarafından ilgiyle izlenen ISKAV yayınla-
rı; iklimlendirme alanındaki son teknolojiyi, bilimsel 
yenilikleri konu ederek sektör profesyonellerine yeni 
bakış açıları kazandırmaktadır.  

İndirimler: Öğrenci, öğretmen, vakıf üyesi der-
neklere %25 indirim uygulanmaktadır. 50 adet ve üzeri 
alımlarda %40 indirim uygulanır. Tüm kitap bedellerine 
%8 KDV dahildir. 

Kitap Gönderimi: Kitaplarınız kargo ile tarafınız-
dan ödemeli olarak gönderilecektir. İlginize teşekkür 
eder, değerli siparişlerinizi bekleriz.  

 
Aşağıda yer alan linkte kitap fiyatlarını görebilir-

siniz. 

http://www.iskav.org.tr/index.php/yayinlarimiz/ 
 

ISKAV E-Bültende Son Yenilik 

İ klimlendirme Sektörünün nabzının 

tutan ISKAV, sektörden haberlere e

-bülteninde yer veriyor. Bu sayede 

sektörün buluşma noktasına gelecek 

ISKAV E-Bültende firmanızın faaliyetle-

ri haber olarak yer alacaktır. Her ay 

yayınlanacak sayıda maksimum 3 fir-

ma haberine yer verilecektir. Haber 

olarak yer alması istenen faaliyetler; 

haber metinleri ve görselleriyle birlikte 

her ayın 15’ine kadar iskav@iskav. 

org.tr   e-posta adresine gönderilecek, 

ISKAV editörleri tarafından incelendik-

ten sonra e-bültende yer alacaktır. 

“ISKAV İklimlendirme Sektörünün Nabzını Tutmaya Devam Ediyor” 



ISKAV’ın Vizyon ve Misyonu 

Vizyon:  İklimlendirme sektöründe eğitim, araştırma ve 

sertifikasyon alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan 

yetkin ve saygın bir kurum olmak. 

 

Misyon: İklimlendirme sektörünün tüm paydaşlarını kapsa-

yacak eğitim, araştırma, etik değerlere uygun davranış ve 

çevreci yaklaşımlar ile sektörü geliştirici ve öne çıkarıcı faa-

liyetleri tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda ye-

nilikçi bakış açısıyla yapmak. 

 

ISITMA SOG UTMA KLI MA 
ARAŞTIRMA ve EG I TI M VAKFI 

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK :  Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve 
iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. 
Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahla-
kının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. 

 

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU :  Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal 
sorumluluğun gereklerini yerine getirirler. 

 

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK :  Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu 
etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksul-
laşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya 
kaynak imkanlarını sağlar. 

 

YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK :  Tekliflerinde ve mukavele görüş-
melerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşeb-
büs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve 
her türlü faaliyetin hesabını verirler. 

 

ÇEVRE BİLİNCİ :  Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre 
bilincinin yayılması için çalışmalar yapar. 

 

ÜYE SORUMLULUĞU :  Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve 
davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen 
eylem, işlem yapamaz. 

 

 

DÜRÜSTLÜK :  Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı 
kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez 
ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet 
ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler. 

 

GÜVENİRLİK :  Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı 
ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulun-
mazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gere-
ğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili 
kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalma-
sını sağlarlar. 

 

SÖZÜNÜ TUTMAK :  Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterir-
ler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine 
getirirler. 

 

SADAKAT :  Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalış-
mazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dik-
kat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel 
bilgilerini çıkarı için kullanamazlar. 

 

ADİL OLMAK :  Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, 
aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine 
yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka 
uygun tutum ve davranış içinde olurlar. 

 

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK :  Çalışanları ile olan ilişkilerin-
de; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve 
güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlem-
ler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, 
renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep 
ayrıcalığı yapmazlar. 

 

SEKTO R  I Ş  ETI K  I LKELERI  

Bu yu kdere Cad. No:69 34398 Maslak, I stanbul 

www.iskav.org.tr 

https://www.facebook.com/iskav.orag.tr 

0 (212) 285 0040 Faks: 0 (212) 285 0029 
iskav@iskav.org.tr 


