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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 far 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 almak-

tadır. Alanında yetkin uzman eğitimcilerin yer aldığı programda; dersler 

interaktif bir şekilde işlenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Maslak 

Yerleşkesindeki Meslek Yüksekokulunda yapılacak olan program, 

06 Kasım- 04 Aralık 2015 tarihlerinde Cuma ve Cumartesi günleri 09.00-

17.00 saatlerinde gerçekleşecektir. 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ 

 İki Süper Güç İklim Değişikliği Konusunda Uzlaştı 

M akine Teknolojileri Kulübü (MakTek) tara-

fından; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlü-

ğü, ISKAV ve İSKİD destekleriyle geleneksel olarak 

düzenlenen ve sektörün en büyük öğrenci etkinliği 

olan ‘ Enerji Verimliliği Paneli (EVP) ’ etkinliği, bu se-

ne de 26 Ekim tarihinde YTÜ Oditoryum Sergi Salo-

nunda kapılarını iklimlendirme ve enerji sektörüne 

Ç in Devlet Başkanı Şi Jinping ABD’ye düzenlediği bir haftalık 

resmi ziyaretinin üçüncü gününde Beyaz Saray’da Başkan 

Barack Obama ile bir araya geldi. Dünyanın iki büyük süper gücü-

nü temsil eden liderlerin görüşmesi iki ülkeyi karşı karşıya getiren 

tartışmalı konuların gölgesinde geçti. Liderler, ikili görüşmelerin 

ardından Beyaz Saray avlusunda gazetecilerin karşısına çıktı.  

Gelecek Sektör Programları 

ilgi duyan herkese açıyor. Yeraltı kaynaklarının hızla azaldığı, 

çevre kirliliği ve iklim değişikliklerinden dolayı doğal hayatın 

büyük zarar gördüğü şu günlerde, insanların hayat kalitesini 

değiştirmeden aynı hizmete ulaşabilmesi için ‘enerjiyi verim-

li kullanmak’ ve ‘yeni enerji türleri’ büyük bir önem kazan-

mıştır. Dünyadaki enerji tüketiminin çoğunluğunun binalar-

dan kaynaklandığını düşünecek olursak, binaların temel bileşeni olan iklimlendirme elemanları, büyümeye 

açık ve tartışılması gereken bir konu olmaktadır. 

 Bu amaçlar doğrultusunda; ulusal kalkınma ve küresel rekabet edilebilirlik düzeyinin arttırılmasına 

katkı sağlamak, inovasyon ve AR-GE kültürüne sahip nesiller yetiştirmek vizyonu ile düzenlenen panelde 

sergi alanı da gezilebilecektir. Sergi alanında etkinlik boyunca ısıtma, soğutma, havalandırma tesisat ve yalı-

tım sanayii ürünlerinin sergisi ile öğrencilerle buluşması sağlanacaktır. 

 Türkiye’de ilk defa Makine Teknolojileri Kulübü öncülüğünde; iklimlendirme sektörü firmalarının ve 

derneklerinin katkısı, YTÜ Makine Fakültesi Dekanlığının destekleri ile Makine Mühendisliği Isı Anabilim 

Dalının altında İklimlendirme Dalı açılmıştır. Sektör firmaları her yıl ISKAV aracılığıyla İklimlendirme Dalı’nı 

seçen 30 öğrenciye burs, uzun dönem staj, sürekli teknik gezi ve eğitim, eğitim sürecinde sektörde çalışma 

imkânı gibi birçok avantaj sunmaktadır. 

 Obama ayrıca, “İki ülke de iklim değişikliği konusunda Paris’te ortaya koy-

duğu ortak tutumu sürdürmeye kararlı. Eğer dünyanın iki büyük ekonomisi böyle 

ortak bir amaçta birleşebiliyorsa, bunu gelişmiş ya da gelişmekte olan diğer ülke-

ler de yapabilir” dedi. Başkanlar sonrası yapılan heyetler arası görüşmelerde iklim 

değişikliğine karşı küresel mücadelede ortak bir bildiri üzerinde anlaşıldı. 
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Dr. Jean-Christophe Carrette TTMD'nin Ekim Seminerinde 

 Tüm Dünya’da IMI Hydronic College adlı organi-
zasyonu ile eğitim faaliyetlerini entegre bir şekilde sür-
düren IMI Hydronic Engineering alltaypı kurgulama çalış-
malarını sürdürüyor. Piyasaya sürdüğü yeni teknolojileri 
sadece eğitimle kullanılabilir kılacağını bilen IMI Hydro-
nic Engineering, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği semi-
ner komisyonu ile birlikte İTÜ’de seminer verecek. Tesi-
sat sektörünün bilimsel çalışmalarına öncülük eden 
TTMD;  2015-2016 yılı seminerlerinin ikincisi olan “Enerji 
Tasarrufu için Hidronik Sistemlerin Optimize Edilmesi” 
seminerini  3 Ekim 2015’de İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü 
Makina Fakültesi, Orhan Öcalgiray Konferans Salonu’nda 
10:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirecek. 

 Seminere konuşmacı olarak katılacak olan bilgi 
ve tecrübesi ile ısıtma – soğutma sektörüne yön veren 
IMI Hydronic College Direktörü Dr. Jean-Christophe Ca-
rette, Hidronik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ve Hidronik 
Sistemlerin Optimize edilmesi ile ilgili de son gelişmeleri 
ele alacak. (Kaynak: Linkedln, TTMD) 

 3. Kent Expo-Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, 8-11 Ekim 2015 
arasında düzenlenecek. Belediyelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hiz-
metlerin sergileneceği Kent Expo, Fuar İzmir’in C holünde yapılacak. 
Bir yandan yerel yönetimlerin gereksinim duyduğu en yeni teknolo-
jilere ulaşmasına katkı sağlarken bir yandan da katılımcı firmalara 
kendilerini başta belediyeler olmak üzere ilgililere tanıtma imkânı 
verecek. Kent EXPO’da;  belediyeler, belediye birlikleri, belediye ve 
ulaşım araçları, şehir mobilyaları, park ve bahçe düzenleme ekip-
manları, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, güvenlik, yan-
gın, iş sağlığı ve güvenliği sistemleri, su ve su arıtma, atık su arıtma, 
su dağıtımı ve kanalizasyon, sel önleme ve su havzaları koruma ve 
kontrolü, atık yönetimi ve geri dönüşüm, güneş enerjisi ve yeşil 
enerji gibi sektör için önemli ürün grupları yer alacak. Kent Expo 
Fuarı’nın ana teması bu yıl “Su ve Atık Yönetimi” olarak belirlendi. 
Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde azalan su kaynakları-
nın korunması ve sürdürülebilir kullanımına, çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeden su ve atık yönetiminin sağlanmasına dikkat çekile-

KENT EXPO 8-11 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de 
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Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı 

 İklimlendirme – Soğutma Klima İmalatçı-
ları Derneği (İSKİD),  dördüncüsünü gerçekleştire-
ceği ‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferan-
sı’ ile nefes alan binalar için bütünleşik tasarımın 
önemini vurgulayacak.  Konferans, 13 Ekim’de 
Ankara Marriot Hotel’de gerçekleştirecek. 101 
üyesinin desteği ile çalışmalarını sürdüren İS-
KİD’in gerçekleştireceği konferans, 200’den fazla 
mimar ve müteahhit firmanın yanı sıra sektörün 
önde gelenlerini bir araya getirecek. Nefes alan 

binalar için bütünleşik tasarımın öneminin vurgulanacağı ‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı’nda 
doğru projelendirme, uygulama, cihaz tedariki ve doğru işletme ile hasta binaların önlenme yolları katılımcı-
larla paylaşılacak. Bütünleşik tasarım, enerji verimliliği, nefes alan binalar, iç hava kalitesi ve ısıl konforun 
gündem maddelerini oluşturduğu konferansta, özellikle mimar ve mekanik projecilerin, projenin en başından 
bitimine kadar uyum içinde çalışmasının önemine değinilecek.  

 Aynı zamanda sektör sorunlarının 
da masaya yatırılacağı ‘Mimari Tasarımda 
İklimlendirme Konferansı’nın bir diğer 
önemli konusu ise doğru projelendirmelerle 
sağlanacak enerji tasarrufunun ülke genelin-
de yansımaları olacak. Sektör sorunları ma-
saya yatırılacak İstanbul ve İzmir’in ardından 
Ankara’da gerçekleştirilecek konferansla 
başta insan sağlığı olmak üzere yaşam kali-
tesini yükseltecek nefes alan binaların, kon-

forla birlikte Türkiye’ye birçok alanda katkı sağlayacağını belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, 
“Ana konumuz; bütünleşik tasarım yani sürdürülebilir tasarım yapma pratiğidir. Hasta binaları önlemek için 
sadece doğru cihaz üretmek yetmiyor, tasarımdan imalata, üretimden uygulamaya ve işletmeye kadar olan 
süreçte sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramı ‘yeşil binalar-
la özdeşleşmiş. Ancak nasıl mimar ve mekanik projecilerin; çevreye duyarlı, enerji verimli ve konforlu binalar 
için projenin en başından bitimine kadar uyum içinde çalışması gerekiyorsa, yapı hayata geçtikten sonra da 
bunu uzun yıllar aynı şekilde sürdürmeleri ve planlamaları önemli. Bu hem daha yaşanabilir şehirler hem de 
daha yaşanabilir yapılar için gerekli olan bir olgu” dedi.   

 Konferansta ‘hasta bina’ kavramını da masaya yatıracaklarını dile getiren Savcı, hasta bina sendro-
munun önüne geçilmesi için doğru projelendirme örnekleri, uygulama, doğru cihaz tedarikleri gibi önemli 
gündem maddelerine de değineceklerini söyledi. Cem Savcı, sözlerine şunları ekledi: “Doğru projelendirme 
olmadığında insanlar, yaşamak için gerekli taze havayı elde etmek için cam açıyor. Bu da enerjinin dışarı kaç-
masına neden oluyor. Türkiye’nin 2014 yılındaki toplam elektrik tüketimi 255 milyar kWh olurken, 1 kWh’lik 
elektriğin faturaya yansıması ise 0.40 TL. Bu da toplamda 100 milyar TL’lik bir bedele denk geliyor. Bunun 
yüzde 40’ı olan 26 milyar TL’lik kısmı sadece binalarda kullanılıyor. Bireysel iklimlendirme cihaz kullanımın-
dan kaynaklanan enerji ihtiyacının ise söz konusu bedelin yüzde 65’lik oranını oluşturduğu tahmin ediliyor. 
Konferansta, doğru uygulanan sistem ve cihaz seçimleri ile binalarda kullanılan enerjide yüzde 30’a kadar 
tasarruf yapılabileceğini ifad edeceğiz” diyen Cem Savcı sektörün yoğun katılımını beklediklerini de sözlerine 
ekledi. 
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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 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN “OYUN TEORİSİ” ZAMANI 

 ISKAV’ın; Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bö-
lümü iklimlendirme dalını tercih eden öğrencilere yönelik gerçekleş-
tirdiği burs programının yeni dönemi Ekim ayında başlıyor. Burs 
programında; üçüncü sınıfta iklimlendirme dalını tercih eden başarılı 
öğrenciler ile iklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarının bu-
luşması amaçlanmaktadır. Öğrenciler firmalardan destek almakta ve 
kendilerini sektörde geliştirecek deneyimlere erişme fırsatını elde 
etmektedirler. Öğrenciler burs aldıkları firmalara ISKAV eşliğinde 
ziyarette bulunmaktadır. Birliktelik doğrultusunda;  bitirme tezleri, 
ulusal ve uluslarası fuarlara katılım, staj gibi konularda öğrencilere 
firma desteği sağlanmaktadır. Firmalar da program sayesinde nitelik-
li iş gücüne erişmektedirler. Burs programında yer almak ve ayrıntılı 
bilgi almak için  

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

 

 

 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 Gelişmeler Türkiye’ye Etkisi ve Siyasi 
İstikrar’ ve ‘Son Ekonomik Gelişmeler’ konusu 
işlenmiştir.  

 2015 yılında 21-22 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşecek olan Üst Düzey Yönetici Eğitim 
seminerinde ise Oyun Teorisi işlenecektir. İk-
limlendirme sektörüne yön veren üst düzey 
yöneticilerin katılacağı programda; katılımcılar 
“Oyun Teorisi” kavramının arka planını ve iş 
dünyasına uyarlama biçimlerini konuşacaklar. 

ISKAV Burs Programı Ekim Ayında Başlıyor 

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


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 


