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ISKAV Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 

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” 

 Yeni dönemde çalışmalarını farklı alanlar-

da son sürat sürdüren ISKAV, Yönetim Kurulu top-

lantısını 22 Şubat 2016 tarihinde ISKAV Eğitim Sa-

lonunda gerçekleştirdi. 232. Yönetim Kurulu Top-

lantısına; Başkan Vural EROĞLU, Başkan Yardımcısı 

Metin DURUK, Sayman Murat DEMİRTAŞ, Kurul 

Üyeleri Akın KAYACAN, Bahri TÜRKMEN, Hasan 

HEPERKAN, İsmet Mura, Nurettin ÖZDEMİR ve Ta-

ner YÖNET katıldılar.  

Çalışma komisyonlarının faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, gündeme dair üyelerin görüş ve önerilerinin 

alınmasının ardından sona erdi. 



Sayfa 2 Cilt 3, Sayı  12-13 

ISKAV Vakıf Başkanı ve ABD Ticaret Ateşesi  
Sektör Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi 

B u sene 25-29 Nisan’da Almanya’nın Hannover 

şehrinde gerçekleştirilecek Hannover Messe 

2016 fuarı kapsamında ortak ülke seçilen ABD’nin fu-

arda Türkiye’den firmalarla görüşme talebi doğrultu-

sunda; 26 Şubat 2016 tarihinde ISKAV’da toplantı ger-

çekleştirildi. ABD Ticaret Ataşesi Neil Pickett ve Ataşe 

Yardımcısı Görkem Yavilioğlu’nun bulunduğu toplantı-

ya, ISKAV’ı temsilen ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 

Vural EROĞLU ve Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET katıl-

dılar. ABD Ticaret Ateşliği olarak; firmaların Türkiye’de 

yatırım yapmalarına yönelik, Türkiye’den firmaların 

ABD’de yatırım yapmaları ve son olarak distribütörlük 

çalışmaları olarak üç başlık altında çalışma yürüttükle-

ISKAV Teknik Eğitimlere Devam Ediyor 

 10.02. 2016 “Bakır Borularda Sert Lehim ve Mekanik Birleştirme” ko-
nulu teknik eğitim programına Bade Mühendislik firması personellerine özel 
olarak verilmiştir. FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.’nin Eğitim 
Akademisi’nin katkısıyla düzenlenen eğitimin teorik bölümü Yard. Doç. Dr. 
Kadir İSA vermiştir. Katılımcıların soru ve cevaplarıyla zenginleşen eğitimin 
teori kısmından sonra Friterm uzmanları tarafından pratik bölüme dair örnek-
ler gösterilmiştir. Program katılımcıların yüksek memnuniyetleriyle sona er-
miştir. 

rini belirten Neil Pickett, bu konuda ISKAV aracılığıyla iklimlendirme sektörüne yönelik çalışma yapmak istedikle-

rini ifade etti.  Elif AKMEHMET 25-29 Nisan’daki fuarın duyurusunu sektöre yapacaklarını belirtti. Vural EROĞLU 

iklimlendirme sektörünün Türkiye Ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, tasarımcı, yatırımcı, üretici, 

müteahhit olmak üzere farklı alanları bir araya getirdiklerini ifade edip, sektörün büyüklüklerinden bahsetti. Neil 

Pickett ABD’li işletmelere, yatırımcılara Türkiye’deki sektörleri tanıtıcı ve buluşturma amaçlı toplantılar düzenle-

diklerini belirterek bu konuda iklimlendirme sektörüne yönelik de çalışma yapabileceklerini belirtti. ISKAV’ın 

ABD’li sektör vakıflarıyla temasa geçmesi konusunda da yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi. İşbirliğinin somut 

projelere dönmesi temennileri belirtildikten sonra toplantı sona erdi. 



Sayfa 3 ISKAV E-BÜ LTEN 

ISKAV Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı 

 Yeni dönem yönetimini 2015 yılı Kasım ayında belirleyen 
ISKAV, Olağan Mali Genel Kurulunu 14 Mart 2016 Pazartesi günü 
gerçekleştirdi. ISKAV Eğitim Salonunda gerçekleşen genel kurul; Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN’ın başkanlığında 
toplandı. ISKAV Başkanı Vural EROĞLU kısa zamanda yapılan faali-
yetleri aktardı.  

Doğan Özgür Laboratuvar Projesini ve Hava Kalitesi Ölçüm Projesinin 
genel hatlarıyla aktardıktan sonra ISKAV’ın yol haritasına değindi.  

 -Marka oluşturma bilincini arttırmak için, şirket yönetimindeki kaliteyi arttırıcı üst düzey eğitimler, 

- Kümelenme ile üretim ve ihracatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar, 

- Sektörümüzün İnsan kaynaklarını geliştirmek için YTÜ ile yapılan uzun soluklu çalışmalar, 

- Sektörümüzden mal ve hizmet satın alan tüketim guruplarının tatmini için TAD çalışmaları 

- Kitap ve dolayısı ile Sektörün birleşmesi ile yeni kitaplar yazılması, 

- Dünya üzerinde ticaret yapabileceğimiz destinasyonların tespiti ve geliştirilmesi  

 Unsurlarına değindikten sonra Çalışma Komisyonları 
Başkanları komisyon çalışmalarını aktardılar.  

 Nurettin ÖZDEMİR Eğitim ve Laboratuvar Komisyo-
nunun, Taner YÖNET Fonksiyon Test Kontrol Komisyonunun, 
Ozan ATASOY Etik İlkeler Komisyonunun, Çiğdem AKBULUT 
Yayın Komisyonunun, İsmet MURA Yeni Projeler Komisyonu-
nun,  çalışmalarını aktardı.  

 ISKAV Saymanı Murat DEMİRTAŞ, vakfın maddi du-
rumu hakkında bilgi verdi. Genel Kurul katılımcıların görüşle-
rini, dileklerini ve temennilerini aktarmalarından sonra sona 
erdi. 

ISKAV Teknik Eğitimleri Mart Ayında YKS Bina Yönetimleri 
Firması ile Devam Etti 

I SKAV26.03.2016 Cumartesi gününde “Isıtma ve Soğut-

ma Sistemlerinin Temel İlkeleri” konulu teknik eğitim 

programına YKS Bina Yönetimleri firması personellerine 

özel olarak verilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA tarafından 

verilen eğitim; İstanbul’da bina yönetiminin gerçekleştiril-

diği alanda teorik ve uygulamalı açılardan gerçekleştiril-

miştir. Soru ve cevaplarıyla zenginleşen eğitim programı; 

katılımcıların yüksek memnuniyetleriyle sona ermiştir. 



Sayfa 4 ISKAV E-BÜ LTEN 

ISKAV Başkanı Vural EROĞLU TERMODİNAMİK DERGİSİNE KONUŞTU 

ISKAV Yö netim Kurulu Başkanı 

Vural EROĞ LÜ 

I SKAV Başkanı Vural EROĞLU Şubat ayında sektörün önde gelen yayın or-

ganlarından Termodinamik dergisinden Asrin Bakır’a konuştu. İklimlendir-

me sektörünü dünü, bugünü ve yarını hakkında değerlendirmelerde bulunan 

Vural EROĞLU “Lİberal ekonominin güçlü bir şekilde uygulandığı ülkelerde 

STK’lar düzenleyici rol oynuyor” açıklamasında bulunarak sektördeki sivil top-

lum faaliyetlerinin önemine ve ISKAV’ın rollerine değindi. Röportajdan satır 

başlarını sizin için derledik. 

Çeyrek asırlık bir çabadan sonra 

1993 senesinde İSKİD’in kurucu yönetim kurulunda yer aldığım sektörel mes-

lek örgütleri içindeki çalışma yaşamım, şu anda ISKAV başkanlığı ile devam 

ediyor. Meslek örgütlerimizin bugün için ulaştıkları noktaları, kazanımlarını 

anlayabilmek için sektörün geçmişine göz atmak gerekiyor. İklimlendirme sek-

törü, bize cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda başlattığı sanayi hamlesinden 

gelen bir armağan. Devletin örgütlemesiyle başladı. Hatırlanacağı gibi, önce Sümerbank bu konuya önayak oldu. Ulu Önder Ata-

türk’ün endüstri mühendisliğine verdiği değerle o zamanki öğrenciler eğitim amaçlı Amerika’ya gönderildi. Türkiye’nin nitelikli mü-

hendislik altyapısı tesisi için gösterilen duyarlılık, bugün iklimlendirme dâhil birçok endüstri kolunun nüvesini oluşturdu. 

Yaklaşık çeyrek asır öncesi, Türkiye iklimlendirme sektörünün var olma savaşının başlangıcı sayılır. Ağırlıklı olarak ithalat ekonomisi 

baskısı altında kalan sektör, kendi varlığını, kendi endüstrisini tesis etmek istiyordu. Özellikle İSKİD’in “Türkiye iklimlendirme sektö-

rü, Avrupa’nın üretim üssü olacak” hedefi, bugün için yakalandı ve geçildi. Şimdi, dünyanın üretim üssü olmaya çalışıyoruz. 

Meslek örgütlerinin ortaya çıkışı ile bu çatılar altında çok büyük heves ve heyecanla birçok iş yapıldı. 4 yıl İSKİD’in genel sekreterliği-

ni, 2 yıl da başkanlığını yaptım, 6 yıl İSKİD’de sürekli olarak görev aldım. Çok tempolu, çok heyecan verici çalışmalar gerçekleştirildi. 

Hakikaten o dönemdeki çalışmalardan büyük keyif aldım. Zaten şu anda Türkiye’nin ihracatında iklimlendirme sektörünün payının 

büyük olması, İSKİD’in kuruluşundaki görüşleri, çabaları ile ilintilidir. Gerçekten İSKİD sektöre kaliteyi getiren kuruluş olmuştur. 

Arkasından 1997’de ISKAV kuruldu. Yine İSKİD’in o zamanki kurucuları sayın hocamız rahmetli Prof. Dr. Doğan Özgür ve Mehmet 

Emin Yurci tekliflerini bana aktardılar. Ben de konuyu Yönetim Kurulu’na açtım, büyük bir istek ve sempatiyle karşılandı, ISKAV’ın 

kurulması aşamasına geçtik. O dönem bakış açım, çalışmaların içinde bir yönetici pozisyonunda olmaktan ziyade, bir çözüm grubu-

nun emekçilerinden biri olmak, sektörün kılcal damarlarındaki sorunları genç arkadaşlarla birlikte çözmekti. Nitekim 2006’ya kadar 

böyle devam ettim. 2006 yılında Mustafa Aslancan’ın başkanlığı esnasında ISKAV Yönetim Kurulu’na girdim. 

Bu sektörden faydalı mal ve hizmeti güvenle satın almanın yolu 

MTMD’nin 2010 yılındaki çalıştayında, sektörün ekonomik düzeyinin nasıl yükseltilebileceği ele alınmıştı. Nasıl bir öneri getirebile-

ceğim üzerinde düşünmeye başladım. Kendimi bu sektörden mal ve hizmet alan bir müşteri yerine koydum ve şu soruyu sordum: 

“Ben bu sektörden kendim için faydalı mal ve hizmeti güven içinde nasıl satın alabilirim?” Bu soruyu yanıtlamaya çalışırken gördüm 

ki, sektörün kendi işleme mekanizması içinde bir kurumsallık, bir eşgüdüm yok. Tasarım, uygulama ve üretim/satış kümeleri birbiri 

ile koordineli değil. Müşterinin bu üç kümeyi ve içindeki dinamikleri anlayabilmesi için mutlaka bir ara yüz, bir rehber kullanması 

lazım. İşte bu noktada sektörün bu üç kümeden oluşan platformunu güvence içinde tutabilecek İGP (İklimlendirme Güvence 

Platformu) adı altında bir platformun çıkması, bana doğru bir fikir gibi geldi. Fikir desteklendi ve bunun etrafında 5 sene gibi uzun 

bir zaman harcadık. Değerli hocalarımız ve dışarıdan hizmet aldığımız denetim uzmanımız Ömer Erdoğan ile birlikte çalışmaya baş-

ladık ve bu çalışma ürünlerini verdi. Bu ürünleri MTMD, TTMD ve İSKİD’in muhtelif platformlarında konuştuk, henüz hayata geçme-

di. Ama sektörümüzde bir güvence platformu oluşturmak; sektörümüzden mal ve hizmet almak isteyen kuruluşların yol haritalarını 

doğru düzgün çizebilecekleri koşulları hazırlamak, aynı zamanda bu platforma mal ve hizmet sunan kuruluşların, yani üyelerimizin 

menfaatlerini ve ticari performanslarını yükseltecek sistemleri kurmak sektörümüz için çok önemli kazanım olacak. Beş sene bo-

yunca ben bunun çok faydalı olduğunu, aynı zamanda çok kolay bir konu olmadığını da gördüm. Sektörün bunu algılaması çok ko-

lay olmayacak. Hakikaten muhtelif platformlarda bunu örneklemek, anlatmak lazım. Bu düşünceyle ISKAV’ın başkanlığına gelmeyi 

arzu ettim. Bunu önceki yönetim kuruluna da böyle sundum. Rekabetçilik, hakemlik, teknoloji, denetim, sertifikasyon, laboratuvar, 

bu projenin altındaki maddeler olarak bulunuyor. Bunları birleştirip işler bir mekanizma haline getirmek arzusundayım. 



Sayfa 5 ISKAV E-BÜ LTEN 

ISKAV Başkanı Vural EROĞLU TERMODİNAMİK DERGİSİNE KONUŞTU 

ISKAV vizyoner bir oluşum 

ISKAV’ın 1997’den bu yana oluşumuna baktığımız zaman, sektörümüz mesleki gruplarının bileşenlerinden oluşan büyük bir örgüt. 

Bunu tek bir şemsiye altında toplayabilmek mümkün değil, uzman derneklere ihtiyacımız var. ISKAV, salt belli bir alt başlıkta uz-

manlaşmış bir vakıf değil. ISKAV; sektörün bugünkü ve gelecekteki bilgi, teknoloji, insan kaynakları gibi birçok temel gereksinimini 

göz önüne alarak vizyon geliştiren, çözüm projeleri üreten, koordinasyon becerileri güçlü bir organizasyon. ISKAV, bunu yaparken 

diğer uzman derneklerimizle çok sıkı bir ilişki içinde. Sadece dernekler değil; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Mecli-

si, üniversiteler ve Makine Mühendisleri Odası’yla da çok güçlü ilişkilerimiz var. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde üniversite-sanayi işbirliğinin çok güzel bir örneği verildi. Son senelerde iklimlendirme yan dal ile maki-

ne mühendisliği konsepti içerisinde sektörümüz için 70’e yakın öğrenci yetiştiriliyor. YTÜ’deki tüm öğrencilere staj ve iş imkânı su-

nuyoruz. Okuldaki yükümlülükleri; bitirme ödevleri veya tezleri ile ilgili ödevleri paylaşıyoruz. Sektörümüzün ihtiyaçları ile örtüşen 

konularda onları geliştiriyoruz. Ayrıca bu vesile ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Toplumsal hareketler 

gibi, bir enerjiyi başlattığınız zaman kısa zamanda sinerjisi yayılıyor. Bunun yanında şimdi yepyeni bir konu; “test ve sertifikasyon” 

gelecek. 

Prof. Dr. Doğan Özgür Laboratuvarı’na doğru 

YTÜ Rektörü hocamızın büyük bir teveccühü ile bize bir laboratuvar alanı verebileceği, hem öğrencilerin hem piyasanın faydalana-

cağı sürdürülebilir iklimlendirme test laboratuvarı ve sertifikasyon kuruluşunun kurulabileceği ve isminin de “Prof. Dr. Doğan Özgür 

Laboratuvarı” olacağı bir konsept geliştiriliyor. Bu konsept gerçekleşince arkasından sertifikasyonu da getirecek. Sertifikasyon da 

denetlemeyi getirecek. Bu enerji, oluşturduğu sinerji ile yürümeye devam edecek. ISKAV’ın diğer uzman derneklerimizin elini 

uzattığı zaman kendisini güvenli bir platformda hissedebilecekleri alanları yaratmakla ilgili bir misyonu var. Biz de bu misyonu de-

vam ettireceğiz. 

Röportajın devamı için http://www.termodinamik.info/soylesi/iskav-baskani-vural-eroglu-liberal-ekonominin-guclu-bir-sekilde-

uygulandigi-ulkelerde-stk-lar-duzenl  

Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Aylık Olağan Toplantısını 
Daikin Fuha İstanbul'da Gerçekleştirdi 

 ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Başkanı Nurettin Ozdemir öncülüğünde toplanan komis-
yon; olağan aylık toplantısını 25 Mart 2016 Cuma günü gerçekleştirdi.  

 Daikin Fuha İstanbul'un ev sahipliğinde saat 08.00’de gerçekleştirilen toplantıya; Andaç Yakut, Vural Eroğlu, Prof. Dr. Ha-
san Heperkan, Kültür Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Tayfun Kaynaş ve Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen katıldılar. 
Toplantıda; gündemde yer alan maddeler ve görüşülmesi istenen konular değerlendirildi. Gelecek komisyon toplantısının 21 Nisan 
2016 Perşembe günü saat 07.30'da ISKAV eğitim salonunda gerçekleştirilmesine karar verildi. 



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 


