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 12. Eğitimci Atölye Çalışması Programı Gerçekleştirildi 

I SKAV tarafından Türkiye’nin farklı illerin-

deki teknik meslek liselerinden, meslek 

yüksekokullarından, üniversitelerinden gelen 

eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen “Eğitimci 

Atölye Çalışması” 17-20 Ağustos tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleştirildi. İklimlendirme 

sektörünün önde gelen firmalarının desteğiy-

le gerçekleşen programın ilk iki gününde ka-

tılımcılar teknik firma ziyaretleri gerçekleşti-

rip sektördeki son yenilikler hakkında bilgiler 

aldılar, bakış açılarını geliştirdiler.  

 Önceki yıllardan farklı olarak bu sene 

12.’i gerçekleştirilen Eğitimci Atölye Çalış-

ması programının üçüncü gününde Türki-

ye’de ilk defa F-Gaz sertifikalandırma sınavı 

gerçekleştirildi.  

 

 

ISKAV E-BÜ LTEN 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI 

“Eğitimci Atölye 

Çalışması 17-20 

Ağustos 

tarihlerinde 

İstanbul’da 

gerçekleştirildi.” 

 İtalyan eğitim kurumu Centro Studi Galileo’dan gelen direktör 

Marco Buoni uluslararası F-Gaz uygulamasının genel çerçevesini aktardı. 

Sonrasında teknik meslek lisesinden gelen katılımcılardan belirlenen yedi 

kişiye pilot F-Gaz sertifika sınavı yapıldı. Teori ve uygulama olmak üzere iki 

bölümden oluşan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara ülkemizde ve 

Avrupa Birliği ülkelerindeki teknik servis çalışmalarında geçerli olacak F-Gaz 

sertifikaları verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gözlemcilerin de oldu-

ğu program sırasında Türkiye’de önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi 

beklenen F-Gaz yönetmeliği üzerine görüş alışverişi yapıldı. 19 Ağustos akşamı gala yemeğinin gerçekleştirildiği 

programın son gününde ise Yrd. Doç. Dr. Kadir İsa tarafından gerçekleştirilen İklimlendirme Sektörünün sorun-

ları ve öneriler konulu oturum gerçekleştirildi. Katılımcı eğitmenler; iklimlendirme sektörünü ve eğitim alanını 

geliştirmeye yönelik bu çalışmadan ötürü ISKAV’a teşekkürlerini sunarak, memnuniyetle ayrıldılar. 
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 “ISKAV’dan Uluslararası İşbirliği” 

 19 Ağustos akşamı Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal Tesislerinde Eğitimci 
Atölye Çalışması programının gala yemeği gerçekleştirildi. Yönetim kurulu, ISKAV ko-
misyon üyelerinin ve sektörün önde gelen temsilcilerinin de katıldığı yemekte ISKAV 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK “ISKAV olarak Eğitimci Atölye Çalışması progra-
mımızın 12.’ni gerçekleştiriyoruz. Vakfımızın imkânları doğrultusunda senede bir yapı-
lan bu çalışmamız, imkânlarımızın arttığı ölçüde daha sık tekrarlanacaktır. Eminim ki 

A. Metin DURUK 
ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Friterm A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı  

teknik meslek liselerinden, meslek yükse-
kokullardan ve üniversitelerden gelen de-
ğerli eğitmenlerimiz gerçekleştirmiş olduk-
ları firma ziyaretleri ve bu program saye-
sinde güncel teknolojileri ve iklimlendirme 
sektöründeki son yenilikleri görmüşlerdir. 
Bu seneki programımızda önceki seneler-

den farklı olarak F-Gaz uygulamasını ele alıyoruz. Centro Studi Gali-
leo eğitim kurumundan gelen direktör Marco Buoni ile birlikte katı-
lımcılarımızdan teknik meslek lisesi eğitmenlerimize pilot uygulama 
olarak F-Gaz sertifika sınavı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın iklimlendirme sektörünün görüşlerini alarak 
hazırladığı F-Gaz yönetmeliği önümüzdeki süreçte yürürlüğe gire-
cek.  

 Pilot uygulamasını bugün gerçekleştirdiğimiz ve birazdan F-Gaz sertifikalarını alacak olan katılımcıları-
mız bu sertifika ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde teknik servis çalışmaları yapabileceklerdir. F-Gaz sertifika-
landırma çalışmalarımız, ülkemizde F-Gaz yönetmeliğinin çıkma süresince ve çıkmasından sonra devam ede-
cektir.”  

 İtalyan eğitim kurumu Centro Studi Galileo direktörü Marco Buoni kısa bir teşekkür konuşması ger-
çekleştirdi ve gerçekleştirilen F-Gaz sınavında başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi. 

“ISKAV olarak sektöre artı değer yaratma 

anlamında, Centro Studi Galileo ile birlikte 

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak olan       

F-Gaz sertifikası uygulamasına başlıyoruz. ” 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iklimlendirme sektörünün görüşlerini de alarak 

hazırladığı F-Gaz yönetmeliğinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. ” 
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ISKAV- CENTRO STUDI GALILEO EĞİTİM ORTAKLIĞI 

 ISKAV tarafından gerçekleştirilen Eğitimci Atölye Çalışması programının üçüncü gününde; F-Gaz sertifi-
kalandırması konusunda İtalya başta olmak üzere Avrupa’da ve diğer ülkelerde de uzun yıllardır çalışma sürdü-
ren Milano merkezli Centro Studi Galileo (CSG)’nun direktörü Marco Buoni tarafından F-Gaz eğitimi verildi. 
Marco Buoni tarafından; F-Gaz sertifikasının AB’deki uygulamaları hakkında bilgi verildikten sonra, 7 katılımcıya 
pilot olarak teorik ve uygulamalı F-Gaz sertifika sınavı yapıldı. Sınava giren tüm katılımcılar başarılı oldular ve 
kendilerine F-Gaz sertifikaları verildi.  

 Bu başlangıçla birlikte ISKAV; iklimlendirme sektörü çalışanlarına uluslararası ortamda rekabet ve 
yetkinlik avantajı sağlayacak olan F-Gaz sertifika programı için Centro Studi Galileo ile eğitim protokolü im-
zalandı.  

 ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK ile Centro Studi Galileo direktörü Marco Buoni arasında 
gala yemeğinde imzalanan protokol doğrultusunda, ISKAV tarafından gerçekleştirilecek sertifika uygulamasın-
da; başarılı olacak katılımcılar Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak olan F-Gaz sertifikasına sahip olacaklar-
dır. 

Eğitimci Atölye Çalışması Program Hakkında Görüşler 

 “Bu seneki yegâne farklılık belki geçtiğimiz yıllarda da hep arzu ettiğimiz bu ça-
lıştayın profilinin uluslararası boyutunun olmasıydı. Dolaysıyla Marco Buoni ve İtalya 
Centro Studi Galileo vasıtası ile bunun ilk adımını attık, farklılık yaratan bir unsurdu.  
Bundan sonrasında bu türlü işbirliklerinin hem ISKAV’a hem de Eğitimci Atölye Çalışma-
sına renk katacağını düşünüyorum. Hep şunu ifade ediyoruz; mesleki eğitimde yer alan 
öğrencilerin yetersizliğinden bahsediyoruz ama bu durumu kendimize hiç yontmuyo-
ruz. Acaba eğitimci olarak bizim her sene yenilenmeye ihtiyacımız var mı diye yeni bilgi-
ler ile donanmaya? Bence bu ikinci kısım çok daha önemli ben dâhil olmak üzere kendi-
mizi yenilemeye ihtiyacımız var. Bu açıdan senede bir kere yapılan Eğitimci Atölye Çalış-
ması programımız eğitimcilerimiz için çok önemli. Ama bazı idari zaman kısıtlaması ne-
deni ile ISKAV’ın bu Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu tarafından gündeme getirilse de 

Yrd.Doç.Dr. Kadir İSA 
Makine Yük. Mühendisi 
İstanbul Üniversitesi  
Mühendislik Fakültesi 

dahi bu kısıtlama yüzünden senede iki kere gerçekleşme imkânı olmadı. Eğitim dönemi takvimi açısından da 
baktığımızda; eğitimci arkadaşlarımızı dönemin ortasında kısa sömestr tatilinde buraya getirmek pratik olarak 
pek mümkün gibi durmuyor.” 

“Türkiye’deki eğitimci profili bu konuya gayet ilgili. İlerleyen 

süreçte işbirliğimizin artacağına eminim.” Marco BUONİ  
Centro Studi Galileo Direktörü 

 “Tüm dünyada soğutma alanında yapılan çalışmalar artık daha sistematik 
hale geliyor. F-Gaz sertifikası çalışmamızla biz de Centro Studi Galileo olarak bu sü-
rece katkı veriyoruz. Türkiye’de ısıtma-soğutma alanın öncü bir kuruluş olan ISKAV 
ile yan yana olmaktan çok mutluyuz. Pilot uygulamasını gerçekleştirdiğimiz F-Gaz 
sertifika sınavı gösteriyor ki; Türkiye’deki eğitimci profili bu konuya gayet ilgili. İlerle-
yen süreçte işbirliğimizin artacağına eminim.” 
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Eğitimci Atölye Çalışması Program Hakkında Görüşler 

 Eğitim bence oldukça başarılı bir eğitim yani amacına ulaşan bir eğitim Türkiye’de 
ilk kez yapılan bir uygulama F- Gaz eğitimi. Onunla ilgili oluşan çalışmalar oldukça da başa-
rılı ve önünde de gelecek vaat edeceğini umduğum çalışmalar. ISKAVA öncelikle teşekkür 
ediyorum böyle bir faaliyette bulundukları için. İlerisi için de başarılar diliyorum. Bu çalış-
manın yaygınlaştırılması gerekliğini hatta bizlerin üzerine düşen bir görev varsa da yerine 
getirmeyi diliyorum. Bu programda; fabrika gezileri oldukça efektif ve verimli geçiyor. Sek-
tör üreticileri ile eğitimcilerin bir araya gelmiş olması birbirlerini tanıyor olmaları, tanışma-
ları sanayi eğitim işbirliğinin gelişmesi açısından oldukça yararlı olacaktır. Çünkü okullarda 
yetişen öğrencilerin doğal olarak bu sanayiye gidecekleridir ve bunların bilgi seviyelerini bu 
sanayiler belirlemektir. Sektörün okula yatırım yapmasını ve okulun da sanayiye doğru öğ-
renci ve personel yetiştirmesi gerekiyor. Bunun içinde ISKAV’ın bu tür faaliyetlerinin olduk-
ça yararlı olduğunu düşünüyorum. 

Emin Erkin BİLALOĞLU 
Samandıra Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi 

Uğur GÜRLEK 
Kütahya Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi  

 Bize ulaştığınız için teşekkür ederim, bu sertifikayı tanımıyor olmamıza rağmen,  
burada tanımamız ile birlikte bu memleket için bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum.  
Havayı temizleyebilmek ozonu düzeltebilmek bizim için güzel bir şey. Bunu biz aldık diye 
belki diğer insanlar özenecekler ve almak isteyecekler. Bunda öncü olabilirsek ve yaygın-
laştırılmasını sağlarsak bizim için büyük bir mutluluk.  

 Kütahya’da yaygınlaştırılması için elimden geleni yapacağıma inanıyorum. Bu 
çalışmayı F-Gaz sertifikası olmayan kişilerin yapmayacağını düşünüyorum ve bu sertifika-
yı almaları gerektiğini düşünüyorum. Sertifika sahibi olmaları için ISKAV’a yönlendirece-
ğim. ISKAV’ın eğitimleri gerçekten çok başarılı. Bulunduğumuz ortamın oluşturulabilmek, 

insanları kavuşturabilmek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler ile birlikte beraber olabilmek ve IS-
KAV’ın buna sponsorluk yaparak ev sahibi olması çok büyük bir mutluluk. ISKAV’ı tanıdığımız için çok mutluyuz 
onur duyuruyoruz.  

 ISKAV kendini kanıtlamış bir vakıf. Yapmış olduğu eğitimlerle sektöre katkı sağ-
lamakta ve sektör çalışanları için hayati önem taşımaktadır. Biz eğitimciler de yeni geli-
şen teknolojileri öğrencilerimize aktarma imkânı buluyoruz. Yenilikleri öğrencilere ak-
tarmak ve öğrenebilmek çok önemlidir.  Bu durum; bizlere ISKAV imkânıyla sağlanmak-
tadır. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz F-Gaz sertifikalandırılması bir ilk olarak hayati 
bir önem taşımaktadır. Bu eğitime ben de katıldım ve ilk defa F-Gaz sertifika sahibi ol-
dum.  

 Bu sertifika uygulamaya geçtiğinde küresel ısınmanın yarattığı etkilerin önüne 
geçmiş olacağız. Bu durum ile mücadele etmeyi ben de çok istiyorum. Bununla birlikte 
bu çalışmaya bir resmiyet katılması gerektiğini de düşünüyorum. 

Taner YILDIZ  
Ankara Mimar Sinan 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

  Zor ve çetin bir sınavdan geçtik. Sertifikamızı aldık, uygulamaya çalışacağız. Öğrencilerimize de bunu 
aktaracağız. Biz başka illerden geldiğimiz için bu etkileşimi sürdürebilmemiz önemli olacaktır.  

 “Bildiğiniz gibi CO2 emisyonlarının önlenmesi çevreyi korumak açısından oldukça 

önemli. İklimlendirme sektörü açısından da cihazlarımız içinde bulunan soğutucu akışkan-

ların kaçaklarının önlenmesi ve bu işle uğraşan teknik personelin yetkinliğinin tanımlana-

bilmesi için bir sertifikasyon şart. Henüz Türkiye’de Florlu Sera Gazları Yönetmeliği yayın-

lanmamışken ISKAV tarafından örnek teşkil edecek bu Florlu Sera Gazlarına Yönelik teorik 

ve uygulamalı sertifikasyon sınavının teknik eğitimcilerimizle gerçekleştirilmesi bizler için 

oldukça memnuniyet verici. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra da tüm Türkiye’ye çapın-

da farkındalığın arttırılması ve bu sertifikasyonun yayılması, böylece de yetkinliği kanıtlan-

mış kişilerin bu işi yapması en büyük temennimiz.” 

Dr. Andaç YAKUT  

Makine Yük. Mühendisi 

Daikin 

BREEAM Yetkili Uzman 

Yeşil Enerji & Çevre 

Bölüm Koordinatörü  
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Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Öncesi Hazırlık Konferansları 

Yapıldı, İklim Zirvesine Doğru Adım Adım 

 ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONFERANSI EKİM 2015’de İSTANBUL’DA 

F ransa’nın başkenti Paris, aralık ayında yapılacak Birleşmiş Mil-

letler İklim Zirvesi öncesi hazırlık konferansına ev sahipliği 

yaptı. Euronews haber sitesinde verilen bilgiye göre geçtiğimiz tarih-

lerde “İklim için Vicdan Zirvesi” adı verilen konferansa, birçok dini 

lider, politikacı katılırken, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 

konferansın amacını şöyle özetledi:  

A shrae Turkish Chapter,  ASHRAE bünyesinde Ekim 2015’te RAL CRC 

2015’in İstanbul’da yapılmasını sağladı. 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasın-

da İstanbul’da yapılacak olan ve ana temasının “Kentsel Dönüşüm ve Enerji Ve-

rimliliği” olarak belirlendiği RAL CRC 2015’e yurtdışından 300 kişinin katılacağı 

tahmin ediliyor. Türkiye’den de yoğun katılımın gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Gelecek Sektör Programları 

 “Bu toplantının amacı vicdanları bir araya getirmektir. Vicdan 

kelimesi her birimizi etkiler. Bu gezegeni kurtarmak için neler yapabi-

leceğini görmek her bir bireye kalmıştır. Belli bir noktada birleşmek, 

belli bir noktada beraber karar almak için felsefeler, inançlar, küresel 

farklılıklar mevcut.” 

 Öte yandan son dönemde Papa Francis’in iklim değişikliği ile ilgili son açıklamalarından sonra göz-

lerin çevrildiği Vatikan’da da birçok farklı ülkeden gelen belediye başkanları bir araya geldiler. 22 Tem-

muz’da Vatikan’da gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’da 

vardı: “Birinci olarak gezegene saygı duy ve aynı zamanda insanoğluna. Bu bizim çözmek zorunda olduğu-

muz konu. Bu yüzden belediye başkanları bu kadar işin içinde.” 

 11 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleşecek İklim Zirvesi’nde (COP21 Zirvesi) küresel ısınmanın 

2 derecenin altında kalmasını öngören “Küresel Isınma Sözleşmesi”nde mutabakata varılması hedefleni-

yor. Uzmanlar 4 derecelik bir artışın önemli türlerin yok olmasına, küresel gıda güvensizliğine ve insan ha-

yatında temel değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. (Kaynak: Euronews) 

ASHRAE; 1894’ten bu yana bina tesisat sistemleri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve sürdürülebilirlik alan-

larında çalışan uluslararası bir dernektir. Dernek olmasına rağmen ASHRAE kendi AR-GE programına sahiptir. 

130’dan fazla ülkede 54 binin üzerinde üyesi bulunmaktadır. Derneğin amacı; üyelerine teknik bilgi sunmak, 

sektörün standartlarını ve teknik ilkelerini oluşturmak ve sektör profesyonellerinin eğitimini ve iletişimini 

sağlamaktır. RAL CRC 2015’te ise;  Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovenya, Maca-

ristan, Hırvatistan, Makedonya, Portekiz, İspanya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Güney Kıbrıs ve Türki-

ye’nin oluşturduğu “Chapter” ve “Section”lar “Region At Large” RAL olarak bilinen Geniş Bölge’yi oluştur-

maktadır. 

  RAL CRC 2015’in tüm katılımcılara “Kentsel Dönüşüm ve Enerji Verimliliği” konusunda ulusal ve ulus-

lararası sektör profesyonellerinin görüşlerini öğrenme ve yeni bakış açıları ile daha inovatif fikirler elde etme 

fırsatı kazandırması öngörülüyor. 



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. 
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