
İ klimlendirme sektör çalı-

şanlarına yönelik, Yıldız 

Teknik Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi (SEM) işbirliği 

ile Yıldız Teknik Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulunda ger-

çekleştirilen ISKAV Sertifikalı 

Satış Pazarlama Eğitim Prog-

ram 06 Ocak-13 Şubat 2015 

tarihleri arasında tamamlan-

dı. Sektörün önde gelen fir-

malarından; mühendislerin 

ve profesyonellerin katıldığı 

program, uzman eğitimciler 

tarafından gerçekleştirildi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu Maslak 

Yerleşkesinde gerçekleştiri-

len program; 

 Çağdaş Endüstriyel Ürün 
Pazarlama 

 Satış Teknikleri 
 İş Yaşamında Profesyonel-

lik 
 Sunum Teknikleri 
 Dış Ticaret 
 Kıymetli Evrak ve Sözleş-

melerHukuku,derslerinden 
oluşmuştur. 

Eğitim programı sonunda 

katılımcıların sertifikaları 

ISKAV Yönetim Kurulu Başka-

nı Metin DURUK tarafından 

verilmiştir. 

ISKAV tarafın-

dan yapılan Ser-

tifikalı Satış-

Pazarlama eği-

tim programı 

hakkında, sektör 

katılımcıları kişi-

sel görüşlerini belirterek 

sektöre yönelik farklı bakış 

açıları kazandıklarını ve kişi-

sel olarak yeni deneyimler 

edindikleri için ISKAV ile bir-

likte Yıldız Teknik Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. İsmail 

Yüksek’e ve Sürekli Eğitim 

Merkezi Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Bülent Alcı’ya teşekkürle-

rini sundular.  

SERTİFİKALI SATIŞ PAZARLAMA EĞİTİMİ  

İklimlendirme Dalı Öğrencilerine Burs Programı Gelişerek Sürüyor 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

İklimlendirme Dalı öğrencile-

rinin burs programı kapsa-

mında firmalarla buluşması 

devam etmektedir. Öğrenci-

ler burs aldıkları firmalara 

ISKAV eşliğinde ziyarette 

bulunmaktadır. Firmalar 

öğrencileri sektöre ve kişisel 

kariyer gelişimlerine yönelik 

desteklemektedirler. Bu doğ-

rultuda geçtiğimiz aylarda 

programda yer alan firmala-

ra ziyaretler gerçekleştiril-

miştir.  

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 
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ISKAV E-BÜLTEN 

ISKAV Faaliyetleri 

 Mü hendislere ve Sek-

tö r Çalışanlarına Yö ne-

lik Sertifikalı Satış Pa-

zarlama Eğ itimi 

 ISKAV Bürs Pröğramı 

 Olağ an Genel Kürül 

Töplantısı 
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 DemirDöküm 

 Satış Direktörü olan Ufuk 

ATAN  bu etkinlik gerçekleştirildiği 

için çok mutlu olduğunu ve bu bu-

luşmanın kendi iç bünyelerinde 

daha kurumsal bir şekilde yapılaca-

ğı konusunda bilgi vererek teşekkü-

rü borç bildiğini belirtti. 19 Yıllık 

Demirdöküm çalışanı olarak etkin 

tecrübesini paylaşmıştır. Sektörde 

ilk adımın önemli olduğunu ve kari-

yer hedefleme ve yönlendirmede 

dürüstlüğün ön planda olduğunu ve 

bu doğrultuda istediğiniz hedefe 

ulaşmak için mücadele ve sabırlı 

olmasını gerektiğini öğrenci arka-

daşlarımıza aktarmıştır.  

Bürs Veren Firmalar ile I klimlendirme Dalı Bürsiyerlerinin Bülüşması 

“Sektörde Atılan İlk Adım Önemlidir” 

“Yılların Tecrübeleri Bursiyerler ile Paylaşıldı” 

Ode Yalıtım 

 Ode Yalıtım firması Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Turan’a burs programı kapsamında ziyaret ger-

çekleştirildi. Orhan Turan Burs Programına desteklerini 

Ode Yalıtım olarak sürdürmeye devam edeceklerini 

belirtti. 

“İklimlendirme 

Sektörü Yeni 

Y ı l d ı z l a r ı n ı 

Aramaya Devam 

Ediyor” 

Sayfa 2 ISKAV E-BU LTEN 

System Air-HSK 

System Air-HSK firmasına yapı-

lan ziyarette Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı  Vural EROĞLU ile görüşme 

gerçekleştirildi. Vural EROĞLU iklimlen-

dirme dalı öğrencisini memnuniyetle 

karşılarken; kendisine akademik hayatın 

önemini vurguladı. Çalışma hayatında 

başarının yolunun, mesleğin teo-

risini iyi kavramaktan geçtiğini 

belirtti. 

Panel Sistem 

 Burs programında yer 

alan Panel Sistem firmasına iklim-

lendirme dalı öğrencileriyle birlik-

te ziyaret gerçekleştirildi. Panel 

Sistem Genel Müdürü Levent 

Aydın ile görüşme gerçekleştirildi. 

Levent Aydın; Endüstriyel Soğut-

ma ve Soğuk Hava Depoları üzeri-

ne son teknolojileri, gelişmeleri 

anlattı. Panel Sistem’in projelerin-

den çalışma alanlarından bah-

setti. Bursiyerlere program kapsa-

mında her türlü desteği verecek-

lerini belirtti. 

Trox Türkiye 

 Trox Türkiye firması 
genel müdürü Ozan Atasoy’a 
burs programı kapsamında ik-
limlendirme dalı öğrencileri ile 

ziyaret gerçekleştirildi. 
Ozan Atasoy burs prog-
ramlarına desteklerinin 
süreceğini belirtti  



 

I klimlendirme Sektö rü nde O ne Çıkan  Yeni Jenerasyön,  I klimlendirme Dalı 
Bürsiyerleriyle  Bülüştü 

Form 

I nsan Kaynakları Uzmanı Lale TOK 

tarafından bürsiyerler  ağ ırlandı. 

Gelecek planlarına dair ğö rü şü ldü . 

“Vatbuz 

firmasından Cem 

Savcı öğrencilik 

dönemi 

deneyimlerini 

paylaştı.” 

Sayfa 3 Cilt 2, Sayı 1 

Erbay Soğutma 

ISKAV’ı bursiyerler ile firmala-

rı bir araya getirdiği için Erbay 

Soğutma’dan Bayram Kömür-

cü ISKAV’ı tebrik etti. Öğrenci-

lere sektör deneyimlerini ak-

tarırken, çalışma hayatlarında 

yanlarında olacağını da vurguladı. 

Vatbuz 

Vatbuz firması burs programı 

kapsamında ziyaret edildi. 

Vatbuz firması Genel Müdürü 

Cem SAVCI, iklimlendirme dalı 

öğrencilerine; sektörün gelecek 

fırsatlarından, ülkedeki ve bölge-

deki çalışma fırsatlarından bahse-

derek kariyer yolculuklarında ken-

dilerine destek olacaklarını ifade 

etti.  

23 Mart 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Mes-

lek Yüksek Okulu’nda ISKAV Olağan Mütevelli Heyet 

Genel Kurulu gerçekleştirildi. Üniversitelerden ve sek-

törün önde gelen firmalardan katılımcıların bir araya 

geldiği Genel Kurul; ISKAV komisyon faaliyetlerinin 

aktarılmasının sonrasında, dilek ve temennilerin ifade 

edilmesiyle son buldu. 

ISKAV Olağan Mütevelli Heyeti Genel Kurulu 

“Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen, 

Genel Kurula katılım yüksek 

seviyedeydi.” 



 

menlerin bir araya geldiği, bilimsel alandaki 
son gelişmelerin değerlendirildiği program 
Iskav'ın Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yük-
sekokulundaki merkezinde yapılacak. Eğitim 
metodolojilerinin yanı sıra iklimlendirme sek-
törünün önde gelen firmalarının ziyaretlerinin 
de yer alacağı Eğitimci Atölye Çalışması prog-
ramında eğitmenlerin sosyal paylaşımlarının 
da artması sağlanacak. ISKAV tarafından her yıl gerçekleştirilen 

Eğitimci Atölye Çalışmasının 12. 2015 yılında 
Ağustos ayının ikinci haftası İstanbul'da gerçek-
leştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden, meslek 
lisesi ve meslek yüksekokullarından gelen eğit-

Eğitimci Atölye Çalışması Devam Ediyor 

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, 

sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışve-

rişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik 

gelişmeleri izleme olanağı sağlayan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği 

Kongresi 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir. 

Alanında en yaygın katılımlı ulusal platform olma özelliğini sürdüren 12. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Sağlık İçin Isıl Konfor ve İç 

Hava Kalitesi” ana teması ile gerçekleşecektir. Teskon 2015 kapsamında 

hakem incelemesinden geçirilen toplam 210 adet tam metin bildiri para-

lel oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Bu bildiri-

ler “Bina Fiziği”, “Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava 

Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, 

“Soğutma Teknolojileri” ve “Termodinamik” sempozyumları ve 

“Jeotermal Enerji"; “İç Çevre Kalitesi”, “Bacalar” ile “Yalıtım” seminerle-

rinde ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarda sunulacaktır. 

Sayfa 4 Cilt 2, Sayı 1 

 
İklimlendirme sektörünün yol haritasının belirlenmesi adına İSİB 
tarafından gerçekleştirilecek olan Stratejik Plan Çalıştayı Antal-
ya'da 16-19 Nisan 2015 tarihlerinden toplanıyor. Firmaların, sivil 
toplumun ve üniversitelerin temsilcilerinin buluşacağı çalıştayda 
sektörün mevcut durumu; ülke ve coğrafya koşulları göz önünde 
bulundurularak tahlil edilecek. Gelecekteki faaliyet alanları üzerine 
görüş alış verişi yapılacak. 

Stratejik Plan Çalıştayı Antalya'da  

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 2015 SODEX Fuarı 

Sektördeki Gelecek Etkinlikler 



Bü yü kdere Cad. Nö:69 34398 Maslak, 
I stanbül 

 

Telefön: 0 (212) 285 0040 

Faks: 0 (212) 285 0029 

E-pösta: iskav@ıskav.örğ.tr 

www.iskav.org.tr 

ISKAV’ın Misyonu ve Vizyonu 

  

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. 

 

Vizyon:  İklimlendirme sektöründe eğitim, araştırma ve 

sertifikasyon alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan 

yetkin ve saygın bir kurum olmak. 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA 
ve EĞİTİM 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  


