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 ISKAV Sertifikalı Satış - Pazarlama Eğitim Programı 6 Kasım’da Başlıyor 

I SKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği 

İklimlendirme Sektörü Çalışanlarına Yönelik 

Sertifikalı Satış-Pazarlama Eğitim programı 6 

Kasım 2015 günü başlıyor. İlk olarak 2015 yılın-

da 9 Ocak – 13 Şubat tarihlerinde iklimlendirme 

sektöründen 13 farklı firma ve 17 katılımcı ile 

gerçekleşen program sonunda katılımcılara ser-

tifikaları verilmiştir. İş dünyasının her alanında 

hissedilen rekabet ortamında fark yaratan pro-

fesyoneller olmak her zamankinden daha zor ve 

daha önemli hale gelmiştir.  

 

 

ISKAV E-BÜ LTEN 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“ISKAV Sertifikalı Satış - Pazarlama 

Eğitim Programı 6 Kasım’da Başlıyor” 

 Bu doğrultuda hazırlanan programda; Çağdaş Endüstriyel Ürün 

Pazarlama, Satış Teknikleri,  Sunum Teknikleri, İş Yaşamında Profesyonel-

lik, Dış Ticaret ve Kıymetli Evrak-Sözleşmeler Hukuku dersleri yer almakta-

dır. Alanında yetkin uzman eğitimcilerin yer aldığı programda; dersler in-

teraktif bir şekilde işlenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Maslak Yer-

leşkesindeki Meslek Yüksekokulunda yapılacak olan program 06 Kasım- 04 

Aralık 2015 tarihlerinde Cuma ve Cumartesi günleri 09.00-17.00 saatlerin-

de gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde kontenjanın dolacağı progra-

ma, sektörün ileri gelen firmalarından profesyoneller başvurularını ger-

çekleştirmişlerdir. Detaylı bilgi için; 

http://iskav.org.tr/wp-content/uploads/2014/10/muhendislere-yonelik-

egitim.pdf 
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ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN “OYUN TEORİSİ” ZAMANI 

 İklimlendirme sektörünün yeni bakış açıları kazanarak 
büyümesini amaçlayan ISKAV, bu doğrultuda faaliyetlerine 
devam ediyor. Geleneksel hale gelen eğitim programında geç-
tiğimiz yıl Edirne’de ‘Dünyada ve Bölgedeki Jeopolitik Gelişme-
ler Türkiye’ye Etkisi ve Siyasi İstikrar’ ve ‘Son Ekonomik Geliş-
meler’ konusu işlenmiştir.  

 2015 yılında 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Üst Düzey Yönetici Eğitim seminerinde ise Oyun Teorisi 
işlenecektir. İklimlendirme sektörüne yön veren üst düzey yö-
neticilerin katılacağı programda; katılımcılar “Oyun Teorisi” 
kavramının arka planını ve iş dünyasına uyarlama biçimlerini 
konuşacaklar. Sabancı Üniversitesi öğretim görevlilerinden 
Prof. Dr. Ahmet ALKAN ve Doç Dr. İzak ATİYAS tarafından veri-
lecek Oyun Teorisi eğitimi Bolu’da yer alan Büyük Abant Ote-
linde gerçekleşecektir. Katılımcılar, eğitimin yanı sıra eşsiz do-
ğa manzarasıyla şehir hayatından uzak keyifli iki gün geçirecek-
lerdir. Programa katılım için ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki erişim 
linkinden ulaşabilirsiniz. 

http://iskav.org.tr/index.php/iskav-ust-duzey-yonetici-egitim-
semineri/ 

 ISKAV’ın; Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümü iklimlendirme dalını tercih 
eden öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği burs prog-
ramının yeni dönemi Ekim ayında başladı. Burs 
programında; üçüncü sınıfta iklimlendirme dalını 
tercih eden başarılı öğrenciler ile iklimlendirme sek-
törünün önde gelen firmalarının buluşması amaç-
lanmaktadır. Öğrenciler firmalardan destek almakta 
ve kendilerini sektörde geliştirecek deneyimlere 
erişme fırsatını elde etmektedirler. Öğrenciler burs 
aldıkları firmalara ISKAV eşliğinde ziyarette bulun-
maktadır. Birliktelik doğrultusunda;  bitirme tezleri, 
ulusal ve uluslarası fuarlara katılım, staj gibi konu-
larda öğrencilere firma desteği sağlanmaktadır. Fir-
malar da program sayesinde nitelikli iş gücüne eriş-
mektedirler. 2015 yılı Ekim ayında başlayacak olan 
ödemeler Haziran ayında sonra erecektir. Yeni dö-
nem burs programına, iklimlendirme sektörünün 
önde gelen firmaları katılım göstermektedir. Burs 
programında yer almak ve ayrıntılı bilgi almak için  

http://iskav.org.tr/index.php/burs-basvurusu/.  

 

ISKAV Burs Programı Ekim Ayında Başladı 

http://iskav.org.tr/index.php/burs-basvurusu/
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ 

 ISKAV YILDIZ-SEM BİRLİKTELİĞİ DEVAM EDİYOR 

 Makine Teknolojileri Kulübü (MakTek) tarafından; Yıldız Teknik 

Üniversitesi Rektörlüğü, ISKAV ve İSKİD destekleriyle geleneksel olarak 

düzenlenen ve sektörün en büyük öğrenci etkinliği olan ‘ Enerji Verimlili-

ği Paneli (EVP) ’ etkinliği, bu sene de 26 Ekim tarihinde YTÜ Oditoryum 

Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Yeraltı kaynaklarının hızla azaldığı, çevre 

kirliliği ve iklim değişikliklerinden dolayı doğal hayatın büyük zarar gör-

düğü şu günlerde, insanların hayat kalitesini değiştirmeden aynı hizmete 

ulaşabilmesi için ‘enerjiyi verimli kullanmak’ ve ‘yeni enerji türleri’ büyük 

I SKAV’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdiği 

Sertifikalı Eğitim Programlarının dayanağı olan; iki kurum arasındaki Eğitim 

İşbirliği Protokolü yenilendi. ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEK’in imzalarıyla bir yıl 

daha yenilenen protokol töreninde konuşan Rektör Yüksek “ISKAV ile imzala-

dığımızı bu protokol doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz programlar; üniversite-

sanayi işbirliğinin çok güzel bir örneğidir. Başarılarımızın devamını diliyorum.”  

dedi, ISKAV Başkanı Metin DURUK ise konuşmasında Türkiye’de iklimlendirme 

sanayinin gelişmesinin üniversite ve sivil toplum katkısı ile mümkün olabilece-

ğini bu protokolün de buna hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.  Protokol 

törenine ISKAV Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET, Yıldız Teknik Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Bülent ALCI ve öğretim üyelerin-

den Dr. Osman KOÇ ’da katıldı. 

bir önem kazanmıştır. Dünyadaki enerji tüketiminin çoğunluğunun binalar-

dan kaynaklandığını düşünecek olursak, binaların temel bileşeni olan iklim-

lendirme elemanları, büyümeye açık ve tartışılması gereken bir konu ol-

maktadır.  

 Bu bakış açısıyla gerçekleştirilen Enerji Verimli Paneli, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk YİĞİT’in 

açılış konuşmasıyla başladı. Yeni dönemin tüm öğretim üyelerine ve öğren-

cilere hayırlı olmasını diledikten sonra Makine Teknolojileri Kulübü öğrencilerini başarılı organizasyon için teb-

rik etti ve etkinliğe sponsor olan firmalara da teşekkürlerini sundu. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa-

ruk Yiğit'ten sonra konuşma yapan ISKAV Başkanı Metin DURUK, Yıldız Teknik Üniversitesi ile iklimlendirme 

sektörünün bir araya geldikleri ilk zamanlarını anlatarak, bu birliktelikte yaklaşık 20 yıldır emeği geçen tüm 

akademisyenleri şükranla andı. Geçmişten başlayan çalışmaların sonuçlarını görebilmenin kendisini çok mutlu 

ettiğini belirten Metin DURUK, öğrencilere Türkiye sanayisini geleceğinin lokomotif gücünün iklimlendirme 

sektöründe olacağını belirtti. Metin DURUK’un konuşmasından sonra ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi Vural 

EROĞLU konuşmasını gerçekleştirdi. Kişisel kariyerini gelişiminin iklimlendirme sektörünün gelişimine paralel 

seyrettiğini belirten EROĞLU, sektörde gelişimini sivil topluma yaptığı yatırıma borçlu olduğunu ifade etti. İk-

limlendirme sektörünün sivil toplum yapısının sektörün gelişimini sağlamaya devam edeceğini ve sektöre kat-

ma değer yaratmayı sürdüreceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. 

Konuşmacılardan sonra, soru- cevap ve öğrencilerin yorumları kısmına geçildi. Panelin Maktek Kulübü öğren-

cilere katılımcılara; katılımlarından ötürü plaketlerini takdim edip, teşekkürlerini sundular. 



Sayfa 4 ISKAV E-BÜ LTEN 

ASHRAE, Türkiye Chapter’ın Ev Sahipliğinde Toplandı  

 ASHRAE’nin RAL-CRC olarak anılan ve 
Geniş Bölge içerisindeki tüm Chapterlar’ın ka-
tıldığı Konferans 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasın-
da İstanbul’da yapıldı. Türkiye’de ilk defa dü-
zenlenen etkinliği 25 ülkeden 400’ün üzerinde 
katılımcı izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
TOKİ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından pek çok yet-
kilinin de hazır bulunduğu toplantılara, sektö-
rel dernek temsilcileri ile üyelerinin ve konu ile 
ilgili çalışmaları olan pek çok akademisyenin 

ilgisi de üst düzeyde idi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, bu tür 
bir ASHRAE etkinliğinin ilk defa olarak Türkiye’de yapılmasına vurgu yaparak, kendilerine bu konuda güvenen 
yetkililere teşekkür etti. Konuşmasında kongre temasının önemine de değinen Prof. Dr. Özerdem, 2012 yılın-
dan itibaren Türkiye’nin önüne yasal olarak gelen kentsel  dönüşüm konusunun, enerji verimliliği daha yüksek 
binaların yapılabilmesi hususunda bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı, güvenli ve 
verimli konut yapımında norm ve standartlara göre davranmanın önemine değindi. 

 ASHRAE Genel Merkezi’nin büyük destek verdiği Konferans’a ASHRAE Başkanı David Underwood, 
Başkan Yardımcıları Jim Vallort , Prof. Dr. Walid Chakroun, Prof. Dr. Bjarne Olesen ile pek çok yetkili katıldı. 
ASHRAE eski başkanlarından Prof. Dr. Bill Bahnfleth, Ronald Jarnagin ve Ronald Vallort da etkinliğe konuşmacı 
olarak katılarak büyük katkılar sağladılar. RAL bünyesinde bulunan 25 Chapter ve 7 Section’ dan gelen tüm 
delegeler ve diğer görevlilerle  birlikte çok başarılı bir konferans gerçekleştirilmiş oldu. ASHRAE Başkanı David 
Underwood, teknik konferansı yanısıra  başkanlık dönemi teması olan “Making Connections” başlıklı sunumu-
nu da yaptı ve büyük ilgi gördü. Aynı zamanda ASHRAE’nin “Seçkin Konuşmacılar” listesinde bulunan David 
Underwood, söz konusu etkinlik çerçevesinde, yeşil bina tasarımı ve bütünleşik tasarım yaklaşımı konusunda 
da konferans verdi.  Bu sunumunda David Underwood günümüzde son derece önem kazanan bütünleşik ta-
sarım  konusunu irdeledi ve tartıştı. Özellikle net sıfır enerji / karbon tasarım teknikleri konusu çok ilgi topladı. 

 İlk günkü teknik oturumlarda, güncel konulardaki farklı içerikli konfe-
rans sunumları katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. Prof. Dr. William 
Bahnfleth,  mekanik tesisatlarda hava yoluyla oluşan tehlikelerin risklerini an-
lattığı sunumunda alınabilecek karşı önlemleri de açıkladı. Kimyasal ve biyolo-
jik ajanlara karşı binalarda yaşayanların alabilecekleri koruma tedbirleri katı-
lımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. ASHRAE başkan yardımcılarından ve mesleki 
kariyeri boyunca bina kontrol ve otomasyon sistemleri üzerine çalışmış olan 
Jim Vallort, akıllı binalar üzerine verdiği konferansta binaların, bir anlamda,  
nasıl daha yüksek eğitimli olabilecekleri konusunu detaylarıyla tartıştı.  Diğer 
konuşmacılardan Prof. Dr. Walid Chakroun ise konuşmasında,  ASHRAE 90.2 
standardı çerçevesinde konutlardaki enerji verimliliği hususlarını açarak, 
önemli noktalara vurgu yaptı. Aynı zamanda ASHRAE Yönetim Kurulu üyesi de 

olan Prof. Dr. Bjarne Olesen ise, 2006 yılından itibaren Avrupa’da zorunlu hale gelen ve binaların tükettikleri 
enerjiyi deklare etmelerini içeren bina enerji performanı direktifleri konusunda çok değerli bilgiler paylaştı. 
Prof. Dr. Branislav Todorovic, gelecekte şehirlerimizin, bu şehirlerdeki binaların ve bu binalardaki tesisat sis-
temlerinin nasıl olabileceğine yönelik fütüristik bir konuşma yaptı. Bir diğer konuşmacı Ronald Jarnagin de, 
minimum standartların ötesinde ASHRAE tarafından oluşturulmuş olan İleri Enerji Tasarım kılavuzlarını detay-
lı bir şekilde açıkladı. ASHRAE eski başkanlarından ve seçkin konuşmacılarından Ronald Vallort genel olarak 
enerji tasarruf tekniklerini anlattığı konuşmasında, özellikle soğutulmuş hacimlerdeki tekniklere ayrıca vurgu 
yaptı. Prof. Dr. Marija Todorovic de, kentsel dönüşüm sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım 
potansiyellerini anlattığı konferansında özellikle akıllı şebekelere geçilmesinin önemini belirtti.  
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ISKAV’ı Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz 

 İklimlendirme sektörünün gelişmesini amaçlayan 
ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ISKAV sektörün 
iletişim kanallarının gelişmesini de sağlamaktadır. Sektör 
dergileri dayanışma içerisinde olan ISKAV düzenli olarak 
çıkardığı e-bülteninin yanı sıra, sosyal medya ağı  Fa-
cebook’ta da  paylaşımlarını sürdürmektedir. ISKAV faali-
yetlerinin duyurularını, sonuçlarını daha sık ve yakından 
takip edebileceğiniz facebook adresi şu şekildedir.  

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

 

 Son konuşmacı olarak söz alan Benjamin Skelton ise, Amerika 
Birleşik Devletlerinde bulunan mega şehirlerdeki karbon salımı azaltım 
planlarının etkisini anlattığı konferansında İstanbul gibi bir mega şehirle 
de benzeşimler kurdu. Bu önemli ASHRAE etkinliğinin ikinci ve üçüncü 
günlerinde de ASHRAE’nin ileriye dönük stratejileri konusunda çok kap-
samlı raporlar sunularak tartışıldı.  

 Bu bağlamda öne çıkan hususların, Ocak 2016 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Orlando kentinde yapılacak yıllık toplantı günde-
mine getirilerek tartışılması kararlaştırıldı. Etkinlik süresince, yapılan 
farklı sosyal aktivite programları ile özellikle yabancı konukların İstan-
bul’u tanımaları sağlandı. 

 ISKAV’ın da üyelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin DURUK ve Vakıf Müdürü Elif AKMEHMET 
tarafından temsil edildiği toplantıda Elif AKMEHMET 
ASHRAE İspanya Chapter Başkanı Enriqu Yotti ile bir 
röportaj gerçekleştirdi. ASHRAE Türkiye Chapter’ını yo-
rumlamasını isteyen AKMEHMET’e, Yotti  organizasyon 
her unsurun ince detayına kadar düşünülerek hazırlan-
dığını  ifade edip “Açıkçası benim için sürpriz oldu. Çün-
kü biz geçtiğimiz yıl Madrid’de ASHRAE İspanya olarak 
ev sahipliği yapmıştık ve ne kadar zor olduğunu iyi bili-
yorduk. Bununla beraber Türkiye’deki yetkililerle altı ay 
önce görüştüğümde hazırlıkların yavaş gittiğini görüp, 
işleri çok zor demiştim. Ancak bugün geldiğinde her 

şeyin kusursuz işlediğini görüyorum ve sizleri tebrik ediyorum.” sözlerine ekledi. ASHRAE RAL-CRC toplantısı 
2016 yılında toplantının Tayland’ın Bangkok şehrinde yapılmasına karar verilerek, sona erdi.  

Kaynak: http://www.ashrae.org.tr/ 
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İklimlendirme Sektörü Pazarına Türkiye Damgası 

Sektörden Haberler 

 Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Eylül ayında açık-
ladığı  "Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Sektör Raporu"na 
göre, yenilenebilir enerji kurulu gücüne 2020 yılında top-
lam 700 gigavat eklenecek. Yenilenebilir enerji, 2013 yılın-
da elektrik üretimindeki yüzde 22'lik payını 2020'de yüzde 
26'nın üzerine çıkaracak, böylece gelecek 5 yılda küresel 
elektrik üretiminde en büyük paya sahip olacak.  IEA'ya gö-
re, yenilenebilir enerji 2020'de Çin, Hindistan ve Brezil-
ya'nın toplam enerji taleplerinden daha fazla elektrik üre-
tecek.  

 Rüzgar enerjisi, bu dönemde yeni kurulu gücün 
üçte birini oluşturarak temiz enerji teknolojisinde ön plana 

Üretiminde En Büyük Pay Yenilenebilir Enerjinin Olacak 

çıkacak. Bu teknolojiyi güneş enerjisi ve hidroelektrik takip edecek. Raporda, kömür ve petrol fiyatlarındaki 
düşük fiyatların yenilenebilir enerji kaynaklarının artışını etkilemeyeceği belirtildi. (Kaynak: Dünya Gazetesi) 

Vaillant Group Türkiye Ülke Müdürü 

Grosser, Türkiye'nin 2015'te Avrupa'nın üçüncü 

büyük pazarı olacağını belirtti. Vaillant Group Tür-

kiye Ülke Müdürü Christoph Grosser, Türkiye'nin 

iklimlendirme pazarında yüksek potansiyele sahip 

en büyük pazarlarından birisi olduğunu belirterek, 

"Türkiye 2015 yılında Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı olacaktır" dedi. Grosser, Avrupa Birliği'nin 2020 

yılına kadarki ekonomik büyüme ve kalkınma stratejisini belirleyen "AB 2020 Gündemi"ne ilişkin düzenle-

nen basın toplantısında yaptığı konuşmada, fosil enerji kaynaklarının çevreye ve doğaya verdikleri zararı 

göz önünde tutan dünya kamuoyunun, daha temiz enerji talebinin sürekli arttığını ve hükümetleri bu konu-

ya daha fazla eğilmeye zorladıklarını ifade etti. Fosil enerji kaynaklarının ise yeterince verimli ve etkin kulla-

nılamadığına işaret eden Grosser, "AB'de birincil derecede önemli enerji tüketimi, yüzde 85 gibi bir oranla 

bina ısıtma ve sıcak suya harcanıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 76" dedi. Avrupa'da belirli bir potansiyelin 

olduğunu, bunu aktaracağı ülkeler arasında Türkiye'ye özel bir yer düştüğünü dile getiren Grosser, Türki-

ye'nin hem tedarikçi hem de üretici üssü olarak Avrupa'da başı çekecek ülkelerden biri olabileceğini vurgu-

ladı. Grosser, Türkiye'nin iklimlendirme pazarında yüksek potansiyele sahip en büyük pazarlarından birisi 

olduğunu kaydederek, "Türkiye 2015 yılında Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı olacaktır" ifadesini kullandı. 

Christoph Grosser, AB'nin 2020 Gündemi'nin temelini oluşturan "akıllı büyüme", "sürdürülebilir büyüme" 

ve "kapsayıcı büyüme" kavramlarının hedef olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı. (Kaynak: Dünya 

Gazetesi) 



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 


