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İklimlendirme Kelimesi Türkçe Sözlükte 

 

 

ISKAV E-BÜ LTEN 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“ISKAV İklimlendirme Sektörü 

Çalışanlarına ve Mühendislere Yönelik 

Sertifikalı Satış - Pazarlama Eğitim 

Programı 3. Dönem Eğitimi İle 

Devam Ediyor” 
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Sertifikalı REVİT Eğitim Programı Başlıyor 

I SKAV iklimlendirme sektöründeki firmaların ihtiyaçlarını ve gelişimini gözeterek sertifikalı eğitim program-

ları düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda sektördeki yenilikçi tasarımların gerçekleşmesini sağlayacak 

olan REVİT programının sertifikalı eğitimi gerçekleşecektir.  

 Mekanik Tasarım Ofisleri 

 MEP Uygulama Müteahhitleri 

 Proje Yönetim Firmaları 

 İklimlendirme Cihaz Üretim Firmalarında 

 görev yapmakta olan personelden; mühendis, teknisyen, tekniker lisansına sahip olan kişilerin katılması 

öngörülmektedir. Beş hafta boyunca Cuma, Cumartesi günleri, günde altı saat (üç saat teori, üç saat uygulama) 

olacak şekilde planlanmıştır. Alanında yetkin eğitimci ARMAĞAN ÖZTUKSAVUL tarafından verilecek eğitim 15 kişi 

ile sınırlı olup, katılmak isteyenlerin iletişim için T:+90 212 285 00 40 GSM: +90 532 722 17 68 numaralarından 

veya barbaros@iskav.org.tr adresinden Barbaros Dinçer ile görüşmeleri gerekmektedir. 

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 
İklimlendirme sektörünün yeni bakış açıları 

kazanarak büyümesini amaçlayan ISKAV, bu 

doğrultuda Üst Düzey Yönetici Eğitim faaliyet-

lerine devam ediyor. Geleneksel hale gelen 

eğitim programında geçtiğimiz yıl Bolu’da 

“Oyun Teorisi” konusu işlenmiştir. Katılımcıla-

rın memnun ayrılmalarının ardından, ISKAV 

2016 yılında iş dünyasında revaçta olan 

“Öğrenen Organizasyonlar” konusunu işleme 

kararını almıştır. 12-13 Mart tarihlerinde ger-

çekleşecek olan Üst Düzey Yönetici Eğitim semineri Sapanca’da gerçekleştirilecektir. İklimlendirme sektörüne 

yön veren üst düzey yöneticilerin katılacağı programda; katılımcılar “Öğrenen Organizasyonlar” kavramının arka 

planını ve iş dünyasına uyarlama biçimlerini konuşacaklar. Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan 

tarafından verilecek Öğrenen Organizasyonlar eğitimi Sapanca’da yer alan Güral Sapanca otelinde gerçekleşe-

cektir. Katılımcılar, eğitimin yanı sıra eşsiz doğa manzarasıyla şehir hayatından uzak keyifli iki gün geçireceklerdir. 
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ISKAV Sertifikalı Satış- Pazarlama Eğitim  

Programı’nın 2. Dönemi 8 Ocak’ta Sona Erdi 

 ISKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile 
birlikte gerçekleştirdiği 6 Kasım 2015 Cuma günü başlayan İklimlen-
dirme Sektörü Çalışanlarına Yönelik Sertifikalı Satış-Pazarlama Eği-
tim programı 8 Ocak 2016 Cuma günü gerçekleştirilen son dersin 
ardından tamamlandı.  İlk olarak 2015 yılında 9 Ocak – 13 Şubat 
tarihlerinde iklimlendirme sektöründen 13 farklı firma ve 17 katı-
lımcı ile gerçekleşen programın ikincisine de iklimlendirme sektörü-
nün önde gelen firmaları yoğun ilgi gösterdi.  

12 farklı firmadan 17 sektör profesyonelinin katıldığı programda, 
katılımcıların aralarındaki iletişim yüksek seviyede oldu. Dersler 
dışında da ortak sosyal ajandalar ve karşılıklı firma ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi katılımcıları memnun eden unsurlar arasında yer 
aldı.  

 İş dünyasının her alanında hissedilen rekabet ortamında fark yaratan profesyoneller olmak her zaman-
kinden daha zor ve daha önemli hale gelirken çok yönlü olarak hazırlanan programda; Çağdaş Endüstriyel Ürün 
Pazarlama, Satış Teknikleri, Sunum Teknikleri, İş Yaşamında Profesyonellik, Dış Ticaret ve Kıymetli Evrak-
Sözleşmeler Hukuku dersleri yer aldı. Alanında yetkin uzman eğitimcilerin yer aldığı programda; Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin Maslak Yerleşkesindeki Meslek Yüksekokulunda ISKAV Merkezinde gerçekleştirildi.  

 8 Ocak 2016 Cuma günü yapılan Kıymetli Evrak ve Sözleşme Hukuku dersinin 
ardından sertifika töreni gerçekleştirildi. ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve 
Laboratuvar Komisyonu Başkanı Nurettin ÖZDEMİR tarafından başarılı olan katılımcı-
lara sertifikaları verildi.  

 Tören sırasında kısa bir konuşma yapan Nurettin ÖZDEMİR “ISKAV’ın Sertifi-
kalı Eğitimi Programları aracılığıyla iklimlendirme sektörünün nitelikli iş gücü talebine 
yönelik önemli bir katkı sunduklarını ve sektöre yönelik katma değer yaratmaya de-
vam edeceklerini” belirtti. Katılımcıların da yüksek memnuniyetlerini ifade etmeleri-
nin ardından program sona erdi. 
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ISKAV’ın Yeni Başkanı Vural Eroğlu 

ISKAV Yö netim Kurulu Başkanı 

Vural EROĞ LÜ 

 Ülkemizde İklimlendirme sektörünün gelişmesinde, standartlarının yükselmesinde ve sektörün örgütlü 
sivil toplum ayağı oluşmasında uzun yıllardır emek veren Vural Eroğlu’yla ISKAV’ın yeni dönemine ve sektöre 
dair fikirlerini, projelerini konuştuk.  

-Vural Bey öncelikle hayırlı olsun. 2015-2018 yılları arasında ISKAV Yönetim Kurulu Başkanlığını yapacaksınız. 
Vakfın kurucu üyelerinden olarak, uzun yıllar ISKAV Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundunuz. Yeni 
dönemde Vakıf’ta hangi faaliyetleri öne çıkarmayı planlıyorsunuz? Üç yıl boyunca öne çıkaracağınız bu faali-
yetler doğrultusunda vakfın geleceğinin hangi konumda olmasını hedefliyorsunuz? 

İklimlendirme Sektörü önemli bir potansiyel ile ülkemizin gündeminde yükselmeye devam etmektedir. İlk iklim-
lendirme ihtiyaçları Cumhuriyetimizin Sanayileşmesi ile kendini göstermiş ve günümüzde 11 Milyar $ iç ve 4 Mil-
yar $ ihracat hacmi ile devam etmektedir.  

Doğal olarak, gelişen sektörün sorun üretmesi de kaçınılmaz. Bu noktada ISKAV İklimlendirme Sektörünün doğru 
gelişmesi ve sürdürülebilir sektör olması için çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Yapısı itibarı ile tasarım, uygula-
ma, üretim, satış, servis ve işletme fonksiyonlarını barındıran sektörümüzün ilgili konularda uzman dernekler ile 
ISKAV sıkı bir işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.  

Sektörün özellikle eğitim, araştırma, insan kaynakları, teknik yayın, kamu ile geliştirme konularında projeler üre-
terek çalışmalarını sürdürmektedir. Doğal olarak, bileşen STK’lar ile sıkı işbirliği içinde çalışmaktadır. Somut 
ürettiği projeler ile dikkat çekmektedir. 

İçinde bulunduğumuz bu dönemde ise sektörümüzün genişlemesine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu rekabetdaşlık, 
hakemlik, sertifikasyon, sistemlerin, ürünlerin testi ve dengelemesi, satış ve pazarlama tekniklerinde gelişim,  
teknoloji farkındalığı konularında çalışmalar ile ilerlemeyi planlıyoruz.  

Önemli amaçlarımızdan biriside sektörümün “Y” jenerasyonunun ISKAV çalışma guruplarına katılmalarını teşvik 
etmeyi planlıyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuz ve tüm Yönetim Organlarımız Sektörümüze hayırlı olsun. 

-Türkiye İklimlendirme Sektörünün dününü, bugününü ve yarınına dair kısa bir değerlendirmenizi alabilir mi-
yiz?  

Sektörümüz enerji, çevre, verimlilik, geri kazanım konularına bağlı olarak hızlı bir değişim içindedir. Türkiye İk-
limlendirme işadamları bir taraftan bu hızlı değişime uyum sağlarken, 2009 yılından bu yana devam eden küre-
sel durgunluk ve bölgemizdeki sözde bahar diye nitelendirilen ülkeler arası ve içi dengesizlikler ile mücadele et-
mektedir. Teknik ve ticari bu hızlı değişim ISKAV yönetiminin dikkatinde ve programlarını bu duruma göre hazır-
lama mecburiyeti vardır. Sorduğunuz soruya bağlı olarak dün sektörümüzün problemleri ile geleceğin problem-
leri çok farklı görünüyor. Bu dönemde, inovatif projeler geliştirmek durumunda olduğumuzun bilinci içindeyiz.  

 

 

K urulduğu 1997 yılından bu yana İklimlendirme Sektörünün 

gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüren ISKAV 2015 Kasım 

2018 Kasım dönemini yönetecek yeni Yönetim Kurulu üyelerini be-

lirlemek üzere Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yeni dönem-

de oluşan Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Akın KAYACAN, Bahri 

TÜRKMEN, İsmet MURA, Hasan HEPERKAN, Metin DURUK, Murat 

DEMİRTAŞ ve Vural EROĞLU seçildiler. Turgay YAY, Selçuk ERCAN, 

Taner YÖNET ve Feridun ÖZGÜÇ’ün yedek yönetim kurulu üyeleri 

olarak Genel Kurulda belirlendiler.  

 Yeni yönetim kurulu 24 Kasım 2015 tarihinde ilk toplantısını 

gerçekleştirdi ve Vakıf Başkanlığına Vural EROĞLU oybirliğiyle seçil-
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ISKAV Bursiyerleri Sektör Firmalarıyla Buluşuyor 

Y ıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin İklimlendirme Dalı’nı tercih eden öğ-

rencilere burs programı 2015-2016 öğrenim yılında da devam etmektedir. ISKAV’ın öğrencilere burs 

imkânı sağlamasının yanında, iklimlendirme sektöründe yer alan firmaların öğrencilere staj ve iş imkânları konu-

sunda olumlu dönütler vermesi,  iklimlendirme dalının bölüm öğrencileri tarafından tercih edilmesini sağlamıştır.  

 ISKAV burs programı kapsamında; öğrenciler burs 

aldıkları firmalara ISKAV eşliğinde ziyarette bulunmaktadır. 

Program kapsamında; System Air-HSK firmasına yapılan ziya-

rette Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU ile görüşme ger-

çekleştirildi.  

 Vural EROĞLU iklimlendirme dalı öğrencilerini 

memnuniyetle karşılarken; kendilerine akademik hayatın 

önemini vurguladı. Çalışma hayatında da başarının yolunun, 

mesleğin teorisini iyi kavramaktan geçtiğini belirtti. Vural 

EROĞLU; geçtiğimiz dönemde de firmalarında ISKAV Bursi-

yerine staj imkânı sağladıklarını belirterek programdan duy-

dukları yüksek memnuniyeti ifade etti.  

 Bir diğer firma ziyareti de TROX Technic Türkiye firmasına yapıldı. Firma genel müdürü Ozan ATASOY 

tarafından yüksek memnuniyetle karşılanan ISKAV Bursiyeri Sinan BOZKURT geçtiğimiz dönem yaptığı stajdan 

memnuniyetini dile getirirken, Ozan ATASOY kendisine bitirme projesine yönelik önermelerde bulundu. ISKAV’ı 

başarılı programından ötürü kutlayan Ozan ATASOY, sürecin devam etmesini diledi. 
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İSKİD Mali Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi 
 İSKİD (İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği) İklimlendirme, 
Soğutma ve Klima cihazları imalatçıları ile uluslararası imalatçıların Türkiye yetkili 
temsilcilerinin bir araya gelerek iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslarara-
sı rekabette öne geçmesi yönünde faaliyetler yürütmek amacıyla 1993 yılında ku-
rulan ve bu sene 23. Yaşına giren İSKİD Olağan Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 
20 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilen Genel Kurula 
İSKİD üyelerinin ve sektör profesyonellerinin ilgisi yüksekti. ISKAV; Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural EROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin DURUK tarafın-
dan temsil edildi.  

 İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı’nın açılış konuşmasını yaptığı 
Genel Kurulda Cem Savcı “İSKİD, üyeler arasında işbirliği sağlayarak üyelerin so-
runlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapar; klima tüketicileri ile firmalarının 
haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korur; ülkenin ısıtma, soğutma klima ihti-
yaçlarının karşılanması sırasında çevreye duyarlı ve ülke ekonomisine katkı sağla-
yacak faaliyetlerde bulunur, 23 yaşına gelmiş İSKİD İklimlendirme sektörüne kat-
ma değer yaratmaya sizlerin de desteğiyle devam edecektir.” diyerek konuşmasını 
tamamladı. Genel Kurul İSKİD’in en önemli unsurları olan komisyonların sunumun-
dan sonra soru-cevaplarla ve dilek-temenniler bölümüne geçildi.  

 Bu bölümde söz alan ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU; iklim-
lendirme sektörü olarak çok önemli ekonomik büyüklüklere eriştiklerini belirterek 
sivil toplumun gücünün yadsınamaz olduğunu vurguladı. Vural EROĞLU konuşma-
sında ISKAV’ın yeni dönemde iklimlendirme sektöründe alacağı role değinerek; 
sektörümüzün genişlemesine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu rekabetdaşlık, hakem-
lik, sertifikasyon, sistemlerin, ürünlerin testi ve dengelemesi, satış ve pazarlama 
tekniklerinde gelişim, teknoloji farkındalığı konularında çalışmalar gerçekleştire-
ceklerini belirtti. İSKİD Mali Genel Kurulu üyelerin dilek ve temennilerini belirtme-
lerinin ardından sona erdi. 

ISKAV-İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Bilgilendirme Toplantılarında 

 İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 yılı Mali Des-
tek Programları kapsamında 3 adet Mali Destek 
Programı için teklif çağrısı ilanı yayınlamıştır. Bu 
kapsamda Çocuklar ve Gençler İçin, Girişimcilik, Ye-
nilikçi ve Yaratıcı İstanbul konularında hazırlanabile-
cek projeler için bilgilendirme toplantıları yapmıştır. 
ISKAV, 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Kalkınma 
Ajansında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Kamu 
kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil top-
lum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşların 
faydalanabileceği program hakkında gerekli bilgilen-
dirmeler yapılarak potansiyel başvuru sahipleri ve 
örnek, öncelikli programlar hakkında bilgilendirilme 
yapılmıştır.  

İstanbul’daki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik projelerin öncelikli olarak tercih edileceği vurgulanmıştır. Söz 
konusu programa başvuru yapabilecek kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluş-
ları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların, program hedefi, öncelikleri, başvuru süreci ile ilgili olarak ayrıntılı 
bilgilendirilmeleri sağlanan toplantı soru-cevap bölümüyle sona ermiştir. 
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ISK SODEX FUARI İSTANBUL’DA 

 İklimlendirme sektörünün önde gelen fuarlarından 
olan ISK-SODEX, sektördeki son trendleri ve gelişmeleri 
takip etmek isteyen tüm yurttaşların ilgisini çekecek şekil-
de 4-6 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirile-
cek. ISK-SODEX, dünyanın her yerinden, konusunda uzman 
katılımcıları ve ziyaretçileri ile bilgi alış verişi yapma imkânı 
sunmasının yanı sıra, fuar süresince devam eden destekle-
yici programları ve sektörün önde gelen dernekleri ile olan 
iş birlikleri sayesinde ısıtma, soğutma, klima, havalandırma 
ana başlıklarında katılımcı ve ziyaretçilerine büyük olanak-
lar tanır. Tanışma, iş bağlantıları kurma-geliştirme fırsatı 

sunan ISK-SODEX Fuarının sektördeki yeri ve önemi tescillenmiştir. İlk olarak 1997 yılında organize edilen fuar, 
en son edisyonu olan 2014 yılında geldiği nokta ile iklimlendirme sektörünün büyümesine, gelişmesine katkı 
koymaya devam etmektedir.  

Sektörün en önemli iş etkinliklerinden biri olarak görülen ISK SODEX Fuarının hazırlığı kapsamında; sektör der-
nekleri, TTMD, DOSİDER, İZODER, İSKİD ve sektörün vakfı ISKAV temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantıları 
devam etmektedir. 25 Ocak 2016 tarihinde Hannover Messe firmasının ev sahipliğinde yapılan toplantıda; fua-
rın pazarlama, tanıtım faaliyetleri, uluslararası katılımlar, fuarın sloganı, ulaşım-konaklama gibi önemli başlık-
lar etraflıca ele alındı. Sektörün fuarı olarak herkesin benimseyerek elini taşın altına koyduğu ISK SODEX’in 
başarılı geçmesi dileği tüm bileşenlerin temsilcileri tarafından dile getirildi. 

İklimlendirme Sektörü 2016’da Hareketlenecek 

Avrupa soğutma, iklimlendirme ve ısı pompaları derneği EPEE, 2016 yılının birçok yeni 
değişikliği beraberinde getireceğini bildiriyor. Enerji verimliliği, gündemin en başında 

yer alıyor ve bu yöndeki gelişmelerin de iklimlendirme sektörü için büyük fırsatlar getireceği 

öngörülüyor. 2016’da Avrupa Enerji Verimliliği Yönetmeliği (EED), Binalarda Enerji Verimliliği (EPBD) ve Yeni-
lenebilir Enerjiler (RED) Yönetmelikleri revize edilecek. Enerji Etiketi gözden geçirilmeye başlandı, eko-tasarım 
kriterlerinin daha güçlendirilmesi bekleniyor.  

 EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt konuya ilişkin şu açıklamayı 
yaptı: “Endüstri, 2015 başında yürürlüğe giren yeni f-gaz kanunları ile bü-
yük değişikliklerle karşı karşıya kalacak. 2016, sektörümüz için çok önemli 
bir yıl olacak. Yanlış ata oynamak istemeyen ve gelişmelerin aktif katılımcı-
sı olmak isteyen şirketler için bizimki gibi meslek örgütlerine üye olmak, 
vazgeçilmez görülecek. Bu şirketler oyunda önde olacak ve yenilikçi ürün-
leriyle pazarın liderleri arasında olacak.” Voigt bu açıklamasıyla iklimlen-
dirme sektörüne 2016 yılının ipuçlarını verdi. 

Detaylı Bilgi İçin:  www.epeeglobal.org  

Kaynak: http://www.termodinamik.info 



ISKAV’ın Vizyon ve Misyonu 

Vizyon:  İklimlendirme sektöründe eğitim, araştırma ve sertifikas-

yon alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan yetkin ve saygın 

bir kurum olmak. 

 

Misyon: İklimlendirme sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak 

eğitim, araştırma, etik değerlere uygun davranış ve çevreci yakla-

şımlar ile sektörü geliştirici ve öne çıkarıcı faaliyetleri tarafsızlık ve 

güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda yenilikçi bakış açısıyla yapmak. 

 

ISITMA SOĞ ÜTMA KLI MA 
ARAŞTIRMA ve EĞ 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. Nö:69 34398 Maslak, I stanbul 

www.iskav.org.tr  

https://www.facebook.com/iskav.org.tr?fref=ts 

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


