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Cilt 2, Sayı 9 & 10 
KASIM & ARALIK 2015 

ISKAV Sertifikalı Satış- Pazarlama Eğitim Programı Başladı 

I SKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği 

İklimlendirme Sektörü Çalışanlarına Yönelik 

Sertifikalı Satış-Pazarlama Eğitim programı 6 

Kasım 2015 Cuma günü başladı. Sektörde faali-

yet gösteren 13 farklı firmadan 17 katılımcının 

yer aldığı programda üç hafta geride kaldı. Top-

lamda beş hafta sürecek programda; Grup İçi 

Tanışma ve İletişim, Çağdaş Endüstriyel Ürün 

Pazarlama, Satış Teknikleri, İş Yaşamında Pro-

fesyonellik ve Sunum Teknikleri dersleri işlendi. 

 

 

ISKAV E-BÜ LTEN 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“ISKAV Sertifikalı Satış - Pazarlama 

Eğitim Programı 6 Kasım’da Başladı” 
 Alanında yetkin uzman eğitimcilerin yer aldığı programda; 

dersler interaktif bir şekilde işlenmekte ve yüksek memnuniyet 

seviyesinde devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Maslak Yerleşkesindeki Meslek Yüksekokulunda 

yer alan ve yeni dönem için yenilenen ISKAV Eğitim Salonunda gerçekleşen dersler; haftanın Cuma ve Cumarte-

si günleri saat 09.30 ile 17.00 arasında olmaktadır.  



Sayfa 2 Cilt 2, Sayı 9 & 10 

ISKAV Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 

K urulduğu 1997 yılından bu yana İklimlendirme Sektörünün gelişimine yönelik çalışmalarını sürdü-

ren ISKAV 2015 Kasım- 2018 Kasım dönemini yönetecek yeni Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek 

üzere Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.  

 Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 

Nilüfer EĞRİCAN’ın başkanlığında gerçekle-

şen toplantıda; ISKAV Başkanı Metin DU-

RUK vakıf faaliyetlerini genel hatlarıyla ak-

tardıktan sonra Komisyon Başkanları aracı-

lıklarıyla komisyonların çalışmaları anlatıldı.  

 Nurettin ÖZDEMİR Eğitim ve Labo-

ratuvar Komisyonunu, Taner YÖNET Fonksi-

yon Test Kontrol Komisyonunu,  

Levent AYDIN Etik İlkeler Komisyonunu, Hüseyin VATANSEVER Yeni Projeler Komisyonunu, Metin DURUK 

Yayın Komisyonunun çalışmalarını aktardı. ISKAV Saymanı Murat DEMİRTAŞ, vakfın maddi durumu hakkın-

da bilgi verdi. 

 Yeni dönemde oluşacak Yönetim Kurulu asil 

üyeliklerine; Vural EROĞLU, Metin DURUK, Nurettin 

ÖZDEMİR, Murat DEMİRTAŞ, İsmet MURA, Bahri 

TÜRKMEN, Hasan HEPERKAN ve Akın KAYACAN’ın 

önerilmesine, Turgay YAY, Selçuk ERCAN,Taner YÖNET 

ve Feridun ÖZGÜÇ’ün yedek yönetim kurulu yedek 

üyeleri olarak Genel Kurula önerilmesine karar verildi.  

 Genel Kurul katılan üyelerin iyi niyet temennileri 

ve yüksek memnuniyetlerini ifade etmelerinin ardından 

sona erdi. 



Sayfa 3 ISKAV E-BÜ LTEN 

Üst Düzey Yöneticiler Oyun Teorisi’ni Abant’ta Konuştular 

 İklimlendirme sektörünün yeni bakış açıları kazanarak büyümesini amaçlayan 
ISKAV, bu doğrultuda faaliyetlerine devam ediyor. Geleneksel hale gelen eğitim prog-
ramında geçtiğimiz yıl Edirne’de ‘Dünyada ve Bölgedeki Jeopolitik Gelişmeler Türki-
ye’ye Etkisi ve Siyasi İstikrar’ ve ‘Son Ekonomik Gelişmeler’ konusu işlendikten sonra 
2015 yılında 21-22 Kasım tarihlerinde Bolu’da yer alan Büyük Abant Oteli’nde Oyun 
Teorisi konusu işlendi. 

 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
İklimlendirme Dalı’nı tercih eden öğrencilere burs programı 2015-2016 öğre-
nim yılında da devam etmektedir. ISKAV’ın öğrencilere burs imkânı sağlama-
sının yanında, iklimlendirme sektöründe yer alan firmaların öğrencilere staj 
ve iş imkânları konusunda olumlu dönütler vermesi,  iklimlendirme dalının 
bölüm öğrencileri tarafından tercih edilmesini sağlamıştır. ISKAV burs prog-
ramı kapsamında; öğrenciler burs aldıkları firmalara ISKAV eşliğinde ziyarette 
bulunmaktadır. Firmalar öğrencileri sektöre ve kişisel kariyer gelişimlerine 
yönelik desteklemektedirler.  Yeni öğrenim döneminde ISKAV Bursiyeri olan 
öğrencilerle tanışma toplantısı 26 Kasım Perşembe günü ISKAV’da gerçekleş-
tirildi.  

 ISKAV Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET’in açılış konuşmasıyla başladığı 
toplantıda; öğrenciler kendilerini tanıtırken, kendilerine programın detayları 
aktarıldı. Öğrencilere firma ziyaretlerinde sunacakları dosyaları verildi.   

 ISKAV Başkanı Metin DURUK’un da katıldığı toplantı da öğrencilere 
iklimlendirme dalının tercih ettikleri için kazanacakları ve kariyer yolculukla-
rında karışılabilecekleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Aralık ayında 
ISKAV yeni yönetim kurulu ile birlikte öğrencilerin yemekte buluşmasına ka-
rar verilerek, toplantı sona erdi. 

İklimlendirme Dalı ISKAV’ın Desteğiyle Büyüyor 

 İklimlendirme sektörüne yön veren üst düzey yöneticilerin katıldığı program-
da; “Oyun Teorisi” kavramının arka planını ve iş dünyasına uyarlama biçimlerini ko-
nuşuldu.  

 Sabancı Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ahmet ALKAN ve Doç Dr. İzak ATİYAS tarafından 
verilen Oyun Teorisi eğitiminin ilk gününde katılımcılar; Oyun Teorisi kavramının tarihçesini, kuramcılarını ve 
arka planını gördüler. Programın ikinci gününde Oyun Teorisi kavramının sektördeki oyuncular tarafından na-
sıl algılandığı ve katılımcılarını bunu pratikte gerçekleştirme senaryoları üzerine interaktif bir oturum gerçek-
leşti.  Oturumların yanı sıra, eşsiz doğa ortamında da bulunmaktan dolayı mutluluk duyan katılımcılar yüksek 
memnuniyetlerini ifade ederek programımı sonlandırdılar. 



Sayfa 4 ISKAV E-BÜ LTEN 

ISKAV Üyeleri İklimlendirme Dalı Bursiyerleriyle Buluştu 

 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin İklimlendirme Dalı’nı tercih eden 
öğrencilere burs programı 2015-2016 öğrenim yılında 
da devam etmektedir.  

 ISKAV’ın aracılığıyla öğrencilere burs imkânı 
sağlamasının yanında, iklimlendirme sektöründe yer 
alan firmaların öğrencilere staj ve iş imkânları konusun-
da olumlu dönütler vermesi, iklimlendirme dalının bö-
lüm öğrencileri tarafından tercih edilmesini sağlamakta-
dır.  

 Yeni öğrenim döneminde 71 öğrenci dalı 
tercih etmiştir. ISKAV burs programı kapsamında; 
öğrenciler burs aldıkları firmalara ISKAV eşliğinde 
ziyarette bulunmaktadır.  

 Firmalar öğrencileri sektöre ve kişisel kariyer 
gelişimlerine yönelik desteklemektedirler.  

 Yeni öğrenim döneminde ISKAV Bursiyeri 
olan öğrenciler ve öğretim görevlileriyle, İSİB’in des-
teğiyle 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 19.00’da Be-
şiktaş’ta yer alan Çatı Restaurantta Aralık ayında ye-
mek düzenlendi.    

 VII. Dönem Yönetim Kurulunun ve Mütevelli Heyeti Üyelerinin ve sektör profesyonellerinin katıldığı 
yemek; sanayi-üniversite birlikteliğinin sosyal hayata da yansımasına güzel bir örnek olmuştur.

  ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU, yaptığı konuşmada yeni öğrenim döneminde bursiyerlerle daha 
sık bir araya gelineceğini ve sektörün yeni insan kaynağıyla büyüyeceğini belirtti. 

 İSİB’e desteğinden ötürü teşekkür etti. Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Faruk YİĞİT’de bölümün nitelikli öğrencilerinin iklimlendirme alanı tercih etti-
ğini ifade ederek, orta vadede sektörün insan kaynağının profilinin değişeceği-
ni vurguladı. Bursiyerlerin, bölüm öğretim üyelerinin ve iklimlendirme sektörü 
profesyonellerinin olduğu yemekten tüm katılımcılar memnuniyetle ayrıldılar. 



Sayfa 5 Cilt 2, Sayı 9 & 10 

İklimlendirme Sektöründe Test- Ayar- Dengeleme Dönemi 

K urulduğu 1997 yılından bugüne İklimlendirme Sektörünün gelişmesini ve değer yaratmasını amaç-

layan ISKAV bu doğrultuda çalışmalarında yeni bir başlık daha açıyor. Türkiye Ekonomisinin itici 

gücü olan İklimlendirme Sektöründe “Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı” dönemi başlıyor. ISKAV, 

Mekanik tesisatların proje ve şartnamelerine uygunluğunu değerlendirmek, test, ayar ve dengeleme işlem-

lerini yapmak için aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 ISKAV bünyesinde Fonksiyon Test Kontrol- FTK Komisyonun amacı; ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini 

ve standartların oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu konuda çalışacak firmalara rehberlik etmek, sertifika-

landırmak ve denetlemeyi amaçlanmaktadır. TAD hakkında tasarımcılar ve mekanik müteahhitler başta olmak 

üzere çeşitli firmalarla görüşmeler, toplantılar yapılmıştır. Proje ve şartnamelere FTK uygulamasının konulması ve 

bunun gerekliliğinin anlaşılması için MTMD ve TTMD işbirliği içinde TAD şartnamesi hazırlama çalışmaları sürdü-

rülmüştür. Üniversitelerden, iklimlendirme sektörünün derneklerinden ve firmalarından gelen katılımcılarla yapı-

lan toplantılar neticesinde; Test Ayar Dengelemenin sektördeki önemi masaya yatırılmış, uygulama esasları üzeri-

ne görüş alış verişlerinde bulunulmuştur. 2011 yılında NEBB ile işbirliği neticesinde dünya çapında kabul gören 

TAB standardını Türkçe’ye çevrilmiş, Türk Standardı olarak yayımlanması için TOBB İklimlendirme Meclisi üzerin-

den girişimde bulunulmuştur. Bu doğrultuda FTK Komisyonunda TAD sertifika çalışma grupları oluşturulmuştur. 

 Gerçekleşen çalışma toplantıları neticesinde; Eğitim Müfredatı 

Geliştirme Grubu, Laboratuvar Cihaz Setleri Geliştirme Grubu, Sınav Çalış-

malarını Düzenleme ve Geliştirme Grubu, Sertifikasyon Standartları ve 

Korunması Sürecini Geliştirme Grupları oluşturulmuştur. Çalışma Grupları-

nın hedefi, NEBB sertifikasyon eğitimi baz alınarak NEBB sınavına uygun 

eğitim sürecini hazırlamak ve hayata geçirmek olacaktır. ISKAV SEM eğitim 

işbirliği protokolü kapsamında 60 saatlik TAD eğitimi verilecek ve eğitim 

sonunda gerçekleşecek teorik, uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan katılımcılar YTÜ – SEM imzalı ISKAV 

sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. 

 TAD Sertifika Programının iklimlendirme sektörüne getireceği katma değerler ve uygulama metotları-

na dair 9 Aralık 2015 Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal Tesislerinde saat 16.00’da geniş 

katılımlı tanıtım toplantısı yapıldı. ISKAV FTK Komisyon Başkanı Taner YÖNET tarafından yapılan sunumda 

TAD Sertifika Programı ile amaçlananlar aşağıdaki gibi özetlendi. 

 Asgari eğitim standartlarını belirlemek ve bu işi gerçekleştirmek için sertifikalı profesyonellerin yeterli-

lik şartlarını belirlemek. 

 TAD İşleri müşterisini hakları hakkında bilgilendirme. 

 Sertifikalı uzmanları istihdam eden firmaların ISKAV tarafından sertifikalandırılması ve kontrolü. 

 TAD çalışmalarına uygun, eğitim ve teknik malzemeler için bir merkez olarak hizmet etmek. 

İklimlendirme Sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerinin, üniversite öğretim görevlilerin ve sektör 

derneklerinin katıldığı toplantı sonrası düzenlenen kokteylde konuşulan 2016 yılı itibariyle İklimlendirme Sek-

töründe Test Ayar Dengeleme Döneminin başlayacak olduğuydu. 



Sayfa 6 ISKAV E-BÜ LTEN 

ISKAV MÜHENDİS ADAYLARIYLA BULUŞTU 

 Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi bünyesinde her sene gerçekleştirilen 
Makine Mühendisliğine Giriş dersinde ISKAV’dan 
konuk konuşmacılar ağırlama etkinliği bu yılda 
gerçekleşti.   

 Dersin 16 Aralık 2015 günkü oturumuna 
konuk olarak; ISKAV Başkanı Vural EROĞLU ve 
ISKAV Başkan Yardımcıs1ı Metin DURUK ve Vakıf 
Müdürü Elif AKMEHMET katıldılar. Makine Mü-
hendisliği bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gös-
terdiği derste ISKAV Başkanı Vural EROĞLU su-
num yaptı.  

 Vural EROĞLU yaptığı sunumda; kendi 
çalışma hayatına da değinerek, Mühendislik ve 
Genel Terimler, Mühendislik ve Ekonomi, Doğa-
nın Gizemi ve Mühendislik, IT ve Mühendislik 
başlıklarını teorisinden uygulamasına kadar ge-
niş bir yelpazede anlattı.   

 Sonrasında İklimlendirme ve Mühendis-
lik arasındaki ilişkiyi etraflıca ortaya koyarak, 
iklimlendirme sektörünün durumunu da ayrıntı-
larıyla aktardı.  

 Sektörün dünü, bugünü ve yarınını ör-
neklerle ifade eden Vural EROĞLU, iklimlendir-
me sektörünün 2023 hedefleriyle ve artan ivme-
siyle Türkiye Ekonomisinin itici gücü olmaya de-
vam edeceğini vurguladı.  

 ISKAV Başkanı olarak Vural EROĞLU 
sunumunun sonunda ISKAV’ın değerlerinden ve 
faaliyet alanlarına bağlı olarak iklimlendirme 
sektörüne yaptığı katma değerden bahsetti.  

 Oturum, Mühendislik Bölümü öğrenci-
leri ve öğretim üyelerinin katkılarından dolayı 
ISKAV’a teşekkürlerini, memnuniyetlerini sun-
malarıyla sona erdi.  

 

   

 



Sayfa 7 Cilt 2, Sayı 9 & 10 

16. Ozon Paneli Gerçekleştirildi 

 1995 yılından bu yana düzenlenen Ozon 

Panelinin 16.cısı 18 Kasım 2015 tarihinde İstanbul 

Elite World Prestige Otel’de gerçekleştirildi. Türki-

ye’nin 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Pro-

tokolü ile ilgili ulusal, uluslararası çalışmaların izlen-

mesi ve koordinasyonu çalışmaları Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmek-

tedir. 

 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin kullanımının sonlandırılmasına yönelik olarak 1994 yılından bu 

yana soğutma, yalıtım, tarım, yangın söndürme sektöründe ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) son-

landırılması ve alternatiflerine geçiş projeleri yürütülmektedir.  Bu kapsamda; Montreal Protokolü yükümlü-

lüklerini yerine getirmek üzere Türkiye’nin ulusal ozon politikası ve mevzuatı, her yıl düzenlenmekte olan 

Ozon Paneli ile yön kazanmaktadır.  16. Ozon Paneli; ilgili sektör temsilcileri, bu konuda yoğun faaliyet göste-

ren firmaların yoğun olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Gümrük Müdürlükleri personeli ve ilgili Ba-

kanlıklardan katılan temsilcilerden oluşan yaklaşık 60 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 

 Ozon Paneli; Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet ECEL’in açılış konuşmalarıyla başladı. Ardın-

dan Bakanlık uzmanlarınca; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Faaliyetler/Projeler, OTİM Genelgesi 

ve 2016 yılı OTİM Kotaları, OTİM Denetimleri, OTİM Yönetmelik Revizyon Taslağı, Halon Kullanımı, Serbest 

Bölgelerde Kayıt ve İhracat, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı konulu sunumlar gerçekleştirildi. 

ISKAV’ temsilen Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET’in katıldığı panel; OTİM Takip Programına ilişkin bilgi verilerek, 

OTİM Takip Programı kullanıcı sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. 

 

ISKAV olarak Ozon Panelinin sonucunu aşağıdaki gibi özetleyerek sektörün bilgisine sunuyoruz. 

 Revize edilmiş Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM) ve Florlu Gazlar (FGaz) Yönetmeliklerinin 

2016 yılının ilk yarısında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

- OTİM’lerin geri kazanımı ve bertarafı genelgesinin de 2016’da yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

- 2016 yılında R22 kotasının 400 ton olarak belirlendiği, R123 ve diğer soğutucu akışkan kotalarının 

sıfırlandığı ifade edilmiştir. 

- Mersin, İzmir, Derince, Dilovası, Ambarlı ve Trakya Serbest Bölge gümrüklerinin OTİM’ler konusunda 

ihtisas gümrükleri olarak tayin edildikleri belirtilmiştir. 

- Halen kullanımda olan OTİM takip yazılımı konusunda karşılaşılan sorunlara değinildi. Dağıtıcı ve son 

kullanıcılara ilişkin en azından uzaktan eğitim platformlarının oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı. 

- Sadece OTİM takip programına kayıtlı olan şirketlere satış yapılabileceği, aksinin suç teşkil ettiği be-

yan edildi.        



Sayfa 8 Cilt 2, Sayı 9 & 10 

16. Ozon Paneli Notları 

 - OTİM’lere ilişkin gümrük kontrollerine ait farklı protokoller uygulanması gerektiği ve bu yıl 

yaklaşık 5000 ton R22’nin ülkeye kaçak girdiği belirtildi. İthalatçılara yönelik stok kontrollerine ihtiyaç oldu-

ğunun altı çizildi. 

- 1 Ocak 2016 itibarıyla saf halonların kullanımının tamamen yasaklanması önerilmiştir. Ankara’da 

yer alan Halon Bankası’nın bu konudaki tek yetkili kuruluş olduğu ifade edilmiştir. 

- Yeni yönetmeliklerle, OTİM ve FGaz kapsamında faaliyet gösteren şirketler için bazı yükümlülükler 

söz konusu olacaktır. Örneğin, serbest bölgelerde kontrol altına alınan maddelerin alım-satımı dışında bu 

maddeleri kullanarak faaliyet gösteren tüm firmalar yönetmeliğin 21.maddesinde belirtilen niteliklerde 

teknik personel çalıştırmak zorundadırlar. 

- F-Gaz yönetmeliği kapsamında ise, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, yönetmeliğin eti-

ketleme ve SF6 kullanımına ilişkin hükümlere tabi olup, yönetmeliğin yasaklı listesindeki ürün veya basınçlı 

kapları (soğutucu akışkan tüpleri) Türkiye’ye sokmamak kaydıyla serbest bölgelere getirebileceklerdir. 

- OTİM takip programında yapılan güncelleme ile OTİM ihraç etmek isteyen firmalar; öncelikle Ba-

kanlığa kayıt olacaklar, Bakanlık onayına müteakip işlemin gerçekleşeceği Gümrük Müdürlüklerine suna-

caklardır. Form onayı için Bakanlık herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir. 

- F-Gaz yönetmeliği; Kyoto Protokolü’nde listelenen florlu sera gazlarının etiketlenmesine, sızıntı 

kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ve f-gaz içeren ürün ile ekipmana mü-

dahale edecek gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. 

- Ürün ve ekipmanın yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı 2 Nisan 2015 tarih 

ve 39314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

- Bakanlık ya da Bakanlığın yetkilendireceği bir kurum veya kuruluş tarafından oluşturulacak bir veri 

tabanı kurulacaktır. 

- Ürün veya ekipman, 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki 

yönetmelik çerçevesinde etiketlenecektir. 

- Bu etikette 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren sistemdeki soğutucu akışkanın miktarının CO2 eşdeğeri 

de yer almak zorundadır. 

- Soğutma sistemi, içerdiği soğutucu akışkan miktarına bağlı olarak Florlu Gazlar yönetmeliği ekinde 

yer alan usul ve esaslara göre 3, 6 ya da 12 ayda bir sızıntı kontrolüne tabi tutulmak zorundadır. 

- Yılda 1 metrik tondan fazla florlu sera gazı üreticisi, ithalatçısı, ihracatçısı ve işletmecisi her yılın 31 

Mart tarihine kadar Bakanlığa raporlamada bulunacaktır. 

- Yönetmelik ekinde belirtilen birçok f-gazın genel olarak 1 Ocak 2018’den itibaren piyasaya arzı ya-

saklanmaktadır. Burada genel kıstas, soğutucu akışkanın GWP’sinin 150’den yüksek olmasıdır. 



Sayfa 9 Cilt 2, Sayı 9 & 10 

16. Ozon Paneli Notları 

- F-Gaz içeren sistemlere müdahalede bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat çerçevesinde be-

lirlenen esaslara uygun belgeye sahip olma zorunluluğu vardır. 

- Belge sahibi olmak üzere eğitim programına kayıtlı olan gerçek kişiden, belge sahibi kişinin deneti-

mi altında çalışmak kaydıyla azami iki yıl süreyle belge şartı aranmaz. 

- Bu alanda çalışan tüzel kişiliklerin de belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

- 2016 yılında revizesi yayımlanacak OTİM yönetmeliğinde tanımlanan teknik personel, F-Gaz yönet-

meliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle ilgili ekipmana müdahale edebilecektir. 

- Belge sahibi olmak üzere eğitim programına kayıtlı olmayan gerçek kişi, MEB veya Bakanlık veya 

Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluş tarafından sınav sisteminin kurulmasına müteakip azami bir yıl 

içerisinde sınava katılarak belge sahibi olmak zorundadır. 

- Soğutma sisteminin işletmecisi, tüm müdahalelerin yönetmelikte işaret edilen belgeli gerçek ve 

tüzel kişilerce yürütülmesinden sorumludur. 

- Sistemde sızıntı olması durumunda en kısa sürede onarılmasını sağlar. Onarımı takip eden bir ay 

içerisinde de kontrolünün belgeli gerçek kişi tarafından yapılmasından sorumludur. 

- Sistem üzerinde yapılan her türlü müdahale için tutulması gereken kaydın bir nüshasını hazır bu-

lundurur. 

- İşletmeci; yönetmelik kapsamına giren her türlü ekipmanı, kurulumu yapıldıktan ve f-gaz dolumu 

yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde Bakanlığa ibraz etmek zorundadır.  

 - Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce edinilen ekipmana ilişkin bilgileri; F-Gaz yönetmeliğinin yü-

rürlüğe girmesini takiben, 300 kg ve üstü f-gaz içeriyorsa bir yıl içinde, 30 ve üstü f-gaz içeriyorsa iki yıl için-

de ve 3 kg ve üstü f-gaz içeriyorsa üç yıl içinde Bakanlığın merkezi veri tabanına girmek zorundadır. 



Sayfa 10 ISKAV E-BÜ LTEN 

İklim Zirvesi Paris’te Başladı 

 Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenle-
nen 21. Birleşmiş  Milletler (BM) Dünya İklim 
Konferansı (COP21) 150’den fazla devlet ve 
hükümet başkanın katılımıyla başladı. 11 Ara-
lık’ta sona erecek konferans sonunda tüm ül-
keleri iklime zarar veren sera gazlarının emis-
yonunu azaltmakla yükümlü kılan bir anlaşma 
imzalanması hedefleniyor. Le Bourget Fuar 
Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmaları-
nın öncesinde, Paris’te 13 Kasım’da düzenle-
nen terör saldırılarında ölen 130 kişinin anısına 
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu 
sonrası ilk konuşmayı zirvenin ev sahipliğini 
yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollan-
de yaptı.  

 Varılacak anlaşmanın bağlayıcı olması gerektiğini söyleyen Hollande, “Hiçbir ülke sorumluluklarından 
kaçmamalı. Hiçbir toprak parçası kaderine terk edilmemeli. Bu kapsamda varılacak anlaşma kapsayıcı ve ulus-
lararası olmalı” ifadelerini kullandı. “Bizden bir adım bekleyen milyarlarca insanı hayal kırıklığına uğratmamalı-
yız” diyen Hollande ayrıca “Üstesinden gelmemiz gereken iki sorunumuz var. Çocuklarımıza terörden arınmış 
ve doğal felaketlere karşı korunaklı bir dünya bırakmalıyız” şeklinde konuştu.  

 Hollande’dan sonra konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da gelişmiş ülkelerin vaatlerini yerine 
getirmesi gerektiğini dile getirerek, “Anlaşma dinamik olmalı ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ara-
sındaki dengeyi korumalı. Gelişmiş ülkeler yıllık 100 milyar dolar sözünü tutmalı” dedi. 

 Zirvede yer alacak hükumetlerin en az 10 yıllık anlaşmalar imzalaması gerekiyor zira sera gazı emis-
yonları ile ilgili güncel taahhütler 2020 yılında sona eriyor. Liderler açılış konuşmalarında da buna vurgu yaptı. 
Paris’teki konferansta tartışılacak diğer bir konu da zengin ülkelerin, yoksul ülkelerin sera gazı salınımını azalt-
mak için ihtiyaç duyduğu teknolojinin sağlanması konusunda somut taahhütlerde bulunması ve bu ülkelere 
mali destek sağlaması olacak. Yaklaşık 3 bin gazeteci tarafından takip edilen konferansa ayrıca yaklaşık 2 bin 
sivil toplum kuruluşundan gelen 14 bine yakın görevli katılıyor. (Kaynak: Euronews) 



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  

Bü yü kdere Cad. No:69 34398 Maslak, I stanbül 

www.iskav.org.tr  

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

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


