




Kombinin ve radyatörün içinde dolaşan sudaki oksijen, kireç ve çamurlaşma, ısıtma 
sisteminin verimini ve ömrünü azaltır.  Bu da sistemin hızla paslanmasına veya kireçlenmesine sebep 

olur. Sistem koruma altında değilse, doğalgaz faturası yükselir ve kombi sisteminin zarar görmesine neden olur.

Suyun yıpratıcı etkilerine karşı 

ISITMA SİSTEMİNİ BÖYLE 
KORUYAMAZSINIZ!

Bağdat Caddesi, Dülbentçi Sokak, No: 7-1/10 Bostancı / İstanbul

Tel: 0216 290 18 16   E-mail: info@ekonova.com.tr

www.ekonova.com.tr

* BuildCert İnhibitör Onay Programı, kireç oluşumunu engellemek, metalik korozyonu azaltmak ve tipik merkezi ısıtma sistemleri içinde bulunan metalik 
olmayan bileşenler ile uyumluluğu sağlamak için sıcak su merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan inhibitörlerin yeteneğini ve performansını değerlendirir.

Türkiye Distribütörü

ÇÖZÜM:
%15

HEM KORUR, 
HEM DOĞALGAZ
FATURANIZDA

TASARRUF
SAĞLAR!

’e 
varan

SİSTEMİ KORUMAK İÇİN: 

XELEXTM XP0

XELEXTM XP0 ısıtma sisteminde dolaşan suya 

katılan çok düşük maliyetli bir inhibitördür. 

Suyun sisteme verdiği zararlı etkilerini 

ortadan kaldırarak korozyonu ve 

kireçlenmeyi engeller, sistemin ömrünü 

uzatır, verimliliğin düşmesini önler. Merkezi 

İngiltere’de bulunan bağımsız kuruluş 

BuildCert* onayına sahip XELEXTM XP0, özel 

formülüyle yüksek performans gösteren 

mükemmel bir koruyucudur.

SİSTEMİ KORUMAK & %15’e VARAN 

TASARRUF İÇİN: XELEXTM XP2

XELEXTM XP2, BuildCert onaylı inhibitör ve 

enerji tasarrufu sağlayan özel katkı maddesi 

içerir. Bir yandan sistemi korozyona ve 

kireçlenmeye karşı korurken, formülündeki 

özel katkı maddesi ile suyun yüzey gerilimini 

azaltarak eşanjör ve radyatör yüzeyleri ile 

termal temasın artmasını sağlar. 

Sonuç olarak XELEXTM XP2, hem 

sisteminizi korur hem de doğalgaz 

faturasında %15’e kadar tasarruf sağlar.

XP0 Özellikleri:

• Isıtma sisteminde korozyonu ve kireç oluşumunu engeller

• Kazan sesini ve kabarcık oluşumunu azaltır

• Sert veya yumuşak suda kullanılabilir

• Alüminyum yüzeylerle uyumludur

• Sistemin ekonomik ömrünü uzatır

XP2 Özellikleri:

XELEXTM XP0’ın bütün özelliklerine ek olarak:

• Termal teması artırarak ısı transfer oranını yükseltir

• Isınma giderlerinde %15’e varan tasarruf sağlar

• Karbon ayak izini azaltır



Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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SUNUŞ

sbulak@teknikyayincilik.com

Sahibi 

Teknik Sektör Yay nc l  A. . 

Yay nlayan

Teknik Sektör Yay nc l  A. . 

YAYIN DANI MA KURULU

Prof. Ümit Do ay Ar nç (UGETAM), Prof. Dr. Ahmet Ar soy ( TÜ), Prof. Dr. 
Faruk Yi it (YTÜ), Mustafa Güngör (ECA-Emar), Jale Teneklio lu (Selnikel 
Grubu), Ali Eren (Erensan), Ali Helvac  (Mak. Yük. Müh.), Erdem Ertuna 
(DemirDöküm), Dr. Celale   n Çelik (Viessmann), Çe  n Çakmakç  
(Ferroli), Ender Çolak (Baymak), Erkan Mutlu (Alarko Carrier), Duran 
Önder (Önder Müh.), Eren S. nönü (Gökçe-Maktes), Hasan Önder 
(Daikin Türkiye), Hüseyin Dedeo lu (Ayvaz), Kemal B çakç  (Önmetal), 
Levent Ta k n (Danfoss), Nuri Ba  (Aksa Do al Gaz) O uz Türky lmaz 
(Dizel Turbo), Ömer O uz (Aymer), Rezzan Özsarfa   (Denko), Zafer Polat 
(Bosch Termoteknik), Rü tü Bozac  (Entekser) 

YÖNET M

Yöne  m Kurulu Ba kan   - Süleyman BULAK
(Yaz  leri Müdürü - Sorumlu Müdür)

Dergiler Teknik Dan man   - Muhi   n TEKMAN

YAZI LER

Editör - Tayfun AYDIN 

 
REKLAM

Reklam Müdürü  - Dilek MERTER
Reklam Sa   Temsilcisi - Ebru Faytoncu UÇAR

For Interna  onal Contacts
reklam@teknikyayincilik.com

B LG  LEM

Bilgi lem Müdürü - Hakan ALBAYRAK

ABONE OKUR H ZMETLER
 
Abone ve Okur Hizmetleri 
Sorumlusu        - Azime BAYRAM MAMO LU

TASARIM H ZMETLER

Gra  ker - Sebiha EK NC

MUHASEBE / F NANS

Muhasebe/Finans Sorumlusu - Nihan H ND O LU

YÖNET M MERKEZ
TEKN K SEKTÖR YAYINCILI I A. . 
Balmumcu, Barbaros Bulvar  Bahar Sok.

Karan  l Apt. 2/9 34349- Be ikta / stanbul
Tel: (0.212) 275 83 59 (pbx)  

(0.212) 347 04 25 (pbx)
Faks: (0.212) 288 26 14

h  p: www.dogalgaz.com.tr
h  p: www.teknikyayincilik.com

e-posta: info@teknikyayincilik.com

BASKI / PRINT

an Ofset Matbaac l k San. ve Tic. Ltd.  .
Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka thane / stanbul 

(0212 289 24 24)
Bask  Tarihi: 06 Ekim 2016

Bu dergi tüm Türkiye’de da  lmaktad r. 
Bas n Kanunu’na göre Yerel-Süreli Yay n’d r. 

Fiya  : 9 TL 
Y ll k Abonelik: 54 TL

(Fiyatlara KDV dahildir. Y ll k abonelikte kargo bedeli dahil, 
tek gönderimlerde dahil de ildir.)

K.K.T.C. Fiya  : 10 TL
K.K.T.C. Y ll k Abonelik: 60 TL

K.K.T.C Gönderiler PTT ile Yap lmaktad r.
*Do al Gaz Dergisi’nde yay nlanan yaz  ve çizimlerin her hakk  mahfuzdur.

zin al nmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. *Yay nlanan tüm yaz lar n 
sorumlulu u yazarlar na, ürün tan t mlar n n sorumlulu u gönderen  rmalara, 

ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir.        

DO AL GAZ DERG S

Sektörel Yayıncılar Derneği 
üyesidir.

www.seyad.org

De erli okuyucular, 

1 Ekim 2016 tarihinden i  baren geçerli olmak 
üzere EPDK tara  ndan ilan edilen yeni do algaz 
birim sa    yatlar  özellikle sanayi kullan mla-
r nda do algaz n en ucuz yak t olmas na olanak 
sa lad . Böylece geç  imiz günlerde imzalanan 
do algaz al m ko ullar ndaki  yat indirimleri 
do algaz kullan c lar na da yans  lm  oldu. 

Bu yeni  yatlar üzerinden de erlendirildi inde konutlardaki kullan m-
da do algaz maliye  ; yo u mal  kombiler kullan l rsa 100 iken, stan-
dart kombilerde 115, s tmada EL ’nin Soma linyi   kullan m nda 163, 
ithal Sibirya linyi  nde 181, Fuel-oil no:4 kalorifer yak   kullan m nda 
236, motorinde 489, LPG propan n yo u mal  kombide kullan m  için 
413,(standart kombi kullan m  için 476) ve elektrikli s tma için ise 419 
olarak hesaplanmaktad r. Hem kullan m konforu, hem de dü ük s tma 
maliye   nedeniyle do algaz hala en uygun  yak t olma özelli ini koruyor.

Yeni do algaz sa    yatlar  sanayideki kullan m  da etkileyip, toz dökme 
eklindeki yerli linyi  n en ucuz olma durumunu de i  rdi. Bu geli meler 

sonras nda en ucuz yak t BOTA ’ n OSB’lere ve sanayiye sa    do algaz 
olurken, bunu ESGAZ’ n büyük tüke  mli abonelerine sa    do algaz 
izledi. 

EPDK tara  ndan tarifesi belirlenmi  ehir do algaz da  m irketlerindeki 
10.000 m3/y l’a kadar olan ilk dilimdeki y ll k tüke  mlerin birim  yat-
lar na bak  m zda,  Antalya’daki Enerya  yatlar n n en yüksek oldu u, 
sonras nda ise Gümü hane-Bayburt’ta Aksa’n n do algaz  ya  n n geldi i 
görülmektedir. Bu üst dilimde 1 TL’nin üzerinde do algaz sa    ya   olan 
9 gaz da  m irke   bulunuyor. Toplam 54 irket aras nda son 24’ünün 
ise uygulad  birim  yat 90 kuru un al  nda. Bu durum bize ülkemizdeki 
gaz kullan m nda  yatlar n ne kadar de i ken oldu unu gösteriyor.

14,5 Milyon Sözle meli Do algaz Abonesi
EPDK’n n raporlar  incelendi inde;  May s 2016 ay  için belirlenmi  olan 
de erlere göre yakla k 12 milyon konut abonesinin ve 474 bin BBS’ 
de serbest tüke  cinin gaz kullanmaya ba lad  görülmektedir.  Ancak 
gaz da  m irketleri ile sözle me yapan abonelerin miktar  ise yakla k 
olarak toplam 14,5 milyon ade   r. Bu aboneler içinden do algaz sa   
 yat tarifesi belirlenmi  olan 54 irke  eki yakla k 2,4 milyon abonenin 

henüz gaz kullanmaya ba lamam  oldu u dikkat çekmektedir.

En derin sayg lar m zla,
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Yak t
Çe idi

lgili 
irket

Yak t 
Alt 
Is l 

De eri

06 Ekim 2016
Tarihindeki
Birim Fiyat

Ortalama 
letme 

Verim 
De eri

06 Ekim 2016
Tarihindeki Fiyatlarla

TL/1000 kcal

En Ucuz
Yak ta Göre 

Yak t Maliyeti 
ndeksi

15 Ekim 2015
Tarihindeki 

Birim Fiyatlar  

06 Ekim 2016
15 Ekim 2015

Birim Fiyat 
De i imi

De i im 
S ralamas

1 (YC) Do algaz 
Konut   

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 1,028418TL/m3 107% 1,028418 x 1000

 8250 x 1,07 0,116502 100 1,108217TL/m3       -7,2% 4

2 (YC) Do algaz 
Konut 

Kocaeli
ZGAZ GDF SUEZ

8250
kcal/m³ 1,074488TL/m3 107% 1,074488 x 1000 

8250 x 1,07 0,121721 104 1,170555TL/m3 -8,2% 2

3 (YC) Do algaz 
Konut        

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 1,084965TL/m3 107% 1,084965 x 1000

8250 x 1,07 0,122907 105 1,128171TL/m3 -3,8% 5

4 (YC) Do algaz
Konut 

stanbul
GDA

8250
kcal/m³ 1,095570TL/m3 107% 1,095570 x 1000

8250 x 1,07 0,124109 107 1,190758TL/m3 -8,0% 3

5 (YC) Do algaz 
Konut 

Ankara
BA KENTGAZ

8250
kcal/m³ 1,121490TL/m3 107% 1,121490 x 1000

8250 x 1,07 0,127045 109 1,222972TL/m3 -8,3% 1

6 Do algaz 
Konut   

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 1,028418TL/m3 93% 1,028418 x 1000

 8250 x 0,93 0,134040 115 1,108217TL/m3       -7,2% 4

7 Do algaz 
Konut 

Kocaeli
ZGAZ GDF SUEZ

8250
kcal/m³ 1,074488TL/m3 93% 1,074488 x 1000 

8250 x 0,93 0,140044 120 1,170555TL/m3 -8,2% 2

8 Do algaz 
Konut        

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 1,084965TL/m3 93% 1,084965 x 1000

 8250 x 0,93 0,141410 121 1,128171TL/m3 -3,8% 5

9 Do algaz
Konut 

stanbul
GDA

8250
kcal/m³ 1,095570TL/m3 93% 1,095570 x 1000

8250 x 0,93 0,142792 123 1,190758TL/m3 -8,0% 3

10 Do algaz 
Konut 

Ankara
BA KENTGAZ

8250
kcal/m³ 1,121490TL/m3 93% 1,121490 x 1000

8250 x 0,93 0,146170 125 1,222972TL/m3 -8,3% 1

11 Yerli Linyit +18 mm
Y kanm  Parça- Torba

Soma K srakdere
Manisa - EL

4731
kcal/kg 0,582920TL/kg 65% 0,582920 x 1000

4731 x 0,65 0,189558 163 0,539260TL/kg 8,1% 11

12 Yerli Linyit +20 mm
Y kanm  Parça - Torba

Soma K srakdere
Manisa - EL

5046
kcal/kg 0,638557TL/kg 65% 0,638557 x 1000

5046 x 0,65 0,194688 167 0,590826TL/kg 8,1% 11

13 thal Sibirya Kömürü
Portakal Tipi

stanbul
HAKAN KÖMÜR

7000
kcal/kg 0,960000TL/kg 65% 0,960000 x 1000

7.000 x 0,65 0,210989 181 0,960000TL/kg 0,0% 6

14 Fuel-oil No: 4 
Kalorifer Yak t

stanbul Avrupa Yakas
SHELL TÜRK YE

9875
kcal/kg 2,170000TL/kg 80% 2,170000 x 1000

9.875 x 0,80 0,274684 236 2,040000TL/kg 6,4% 10

15 (YC) Dökmegaz Konut
LPG - Propan

stanbul
PRAGAZ-AYGAZ

11100
kcal/kg 5,663369TL/kg 106% 5,663369 x 1000

11.100 x 1,06 0,481333 413 5,509899TL/kg 2,8% 8

16 Elektrik 
Konut 

Türkiye
TEDA

860
kcal/kWh 0,412427TL/kWh 99% 0,412427 x 1000

860 x 0,99 0,484410 416 0,404635TL/kWh 1,9% 7

17 Elektrik 
Ticarethane

Türkiye
TEDA

860
kcal/kWh 0,415863TL/kWh 99% 0,415863 x 1000

860 x 0,99 0,488446 419 0,408043TL/kWh 1,9% 7

18 Dökmegaz Konut
LPG - Propan

stanbul
PRAGAZ-AYGAZ

10256
kcal/kg 5,663369TL/kg 92% 5,663369 x 1000

11.100 x 0,92 0,554580 476 5,509899TL/kg 2,8% 8

19 Motorin 
(VP Diesel)

stanbul Avrupa Yakas
SHELL TÜRK YE

11100
kcal/kg 4,911243TL/kg 84% 4,911243 x 1000

10.256 x 0,84 0,570078 489 4,473373TL/kg 9,8% 12

20      LPG 12 kg  
   Ev Tüpü  stanbul

stanbul
PRAGAZ-AYGAZ

11000
kcal/kg 6,375000TL/kg 90% 6,375000 x 1000

11.000 x 0,90 0,643939 553 6,083334TL/kg 4,8% 9

Not: (YC) Yo u mal  Cihaz kullan m  içindir. T.C. Merkez Bankas  Efektif Sat  Fiyat Y ll k 
De i im OranDÖV ZLER 05 Ekim 2016 tarihinde 06 Ekim 2015 tarihinde

ABD Dolar 3,0638TL 2,9978TL 2%

Avro 3,4377TL 3,3608TL 2%

KONUTLARDA 1000 kcal ISI HT YACI Ç N GEREKL  OLAN

ÇE TL  YAKITLARIN MAL YET KAR ILA TIRMA TABLOSU
(06 Ekim 2016  tarihinde belirlenmi  olan KDV DAH L birim  yatlarla)

Yak t  yatlar n n güncel bilgileri için http://www.dogalgaz.com.tr/ ve http://www.tesisat.com.tr t klay n z

Konutlarda kullan lmakta olan cihazlar s nma amaçl  olarak bireysel mahal s tmalar nda; kombi, soba vb, merkezi mahal s tmalar nda ise kalorifer kazanlar d r ki bu cihazlarda linyit kömür yak ld  
zaman mu  aktaki pi irme amaçl  s tma ile banyo ve mu  ak için s cak kullan m suyu temini amaçl  s tmalar LPG veya elektrik kullan larak yap lmak zorundad r. Bu durumda konutlarda 1000 kcal s  
ih  yac  için gerekli olan toplam yak t maliyet de erleri sadece do algaz kullan m nda di er yak tlara k yasla önemli miktarlarda dü mektedir.”

NOTLAR: 

1.  Bu tablo yak tlar n yakla k i letme maliyetleri hakk nda  kir verebilmek için haz rlanm  olup, 
birim  yatlara %18 KDV DAH LD R. 

2.  (YC) Yak tlar n alt s l de erine göre i letme verim de eri tam yo u mal  cihazlar için; do al-
gazda %107, LPG dökmegaz propanda ise %106 al nm  r. Bu verim de eri mevcut üre  ci-
lerin verim de erlerinin ortalamas n  temsil etmektedir ki TS-EN 677’ye göre %30 yükte ve 
300C dönü  suyu s cakl ndaki i letme ko ullar  için geçerlidir. Ayr ca yar  yo u mal  cihaz-
lar n da sa  lar  yap lmakta olup, bu cihazlardaki fan modülasyonlu çal   takdirde verim 
de eri; do algazda %103, LPG dökmegaz propanda ise %102 al nabilir, ancak bu tabloda bu 
tür cihazlar yer s n rlamas  nedeniyle de erlendirilememi  r.

3.  letme veriminin bir bölümü ortalama verim de erlerinin içerisinde olup, yak t haz rlama, 
depolama, i letme giderleri vb. yak t yakma yan maliyetleri de bu de eri etkilemi  r. Otoma  k 
kontrol kullan m , bak m ve i letme kalitesi gibi nedenlerle verim yüksel  lip, daha uygun mali-
yetler olu turulabilir.

4.  Do algaz  yatlar   01 Ekim 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan 
BA KENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ,  GDA  ve ZGAZ GDF SUEZ ehir gaz da  m irketlerinin tari-
felerinde belir  len  yatlard r. BURSAGAZ ve ESGAZ’ n do algaz birim  yatlar  Bota ’ n ayl k birim 
 yatlar  üzerinden birim hizmet ve amor  sman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu 
 yat US Dolar  baz nda her ay ortalama bir de er olarak bildirilmektedir. GDA , BA KENTGAZ ve 
ZGAZ GDF SUEZ’deki do algaz “birim  yatlar  ise ayl k ÜFE oranlar n n de i imine göre belirlen-

mekte olup, Ankara’daki BA KENTGAZ’ n birim  yatlar  ; birim hizmet amor  sman bedeli 0,05555 
US dolar /m³, serbest tüke  cilerden al nan ta ma bedeli ise; 0,0077 US dolar /m³ üzerinden belir-
lenip, “www.baskentdogalgaz.com.tr” adresinde yay nlanan günlük  ya   r.

5.  LPG tüpgaz  yatlar  ve LPG dökmegaz  yatlar  06 Ekim 2016 tarihinde yay nlanan AYGAZ ve  
PRAGAZ  yat sirkülerlerinden al nm   yatlar n ortalamas d r. 12 kg.l k ev tüpünün KDV dahil  

76,5 TL/adet  ya   kullan lm  r. 

6.  Elektrik birim  yatlar  01 Temmuz 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde ge-
çerli olan EPDK’n n Elektrik Piyasas  Tarife Tablolar ’ndan al nm  TEDA ’ n Di er Tüm Da  m 
Sistemi Kullan c lar  için (4) Da  m irke  nden Enerji Alan Tüke  cilere Tek Terimli ve Tek 
Zamanl  tarifede belir  len birim  ya  na; mesken ve  carethane kullan m nda TRT pay  ve 
enerji fonu için %3, Belediye Elektrik Tüke  m Vergisi için ise %5 ilave edilmi , KDV’li  ya   r.
Enerji hariç bedeller içindeki; kay p kaçak bedeli, da  m sistem kullan m bedeli, perakende 
sa   hizmet bedeli ve ile  m sistem kullan m bedeli de erleri birim  yata eklenmi  r.  Elektrik 
kullan m ndaki s tma cihaz  elektrikli s  c  olup, s  pompas  kullan m nda cihaz n COP sistem 
ve y ll k de erleri kullan lmal d r.

7.  Akaryak t  yatlar  için EPDK tara  ndan aç klanan ve SHELL TÜRK YE tara  ndan tavsiye 
edilen 06 Ekim2016  tarihli pompa sa    yatlar  sirkülerindeki Fuel Save Diesel (motorin) 
türü için  stanbul Avrupa Yakas ndaki Bak rköy için mahalli akaryak t KDV’li sa    yatlar  
al nm  r. Motorin birim  ya   “TL/kg” SHELL TÜRK YE ‘nin pompa sa    yatlar  sirkülerin-
deki VP Diesel türü için TL/litre de eri 0,845 dönü üm katsay s na bölünerek bulunmu tur. 
Akaryak t alt s l de erleri Tüpra  Teknik Servisler Müdürlü ü’nden 01 Mart 2006 tarininde 
verilen de erlerdir.

8.  Yerli linyit kömürü  ya    06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan TK  - EL ’nin 01 Ocak 2016 tarihli 
Is nma Amaçl  (Torbalanm ) Kömürlerin stanbul Bayi Depo Sa   Fiyatlar  listesinden al nm   
Soma K srakdere; +18 mm Y kanm  Parça - Torba: 317 TL/ton (KDV Hariç),  +20 mm Y kanm  
Parça - Torba: 355 TL/ton (KDV Hariç)  ya  na nakliye bedeli (92,45 TL/ton) ve %15 bayi kar 
marj  eklenmi  olan KDV’li  ya   r. Alt s l de erler EL  Laboratuvar ube Müdürlü ü’nün “2012 
Y l  Kümüla  f A rl kl  Komple Analiz De erleri” tablosundan al nm  r. 

9.  thal sibirya kömürü  yatlar  Hakan Kömür irke  nin 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan por-
takal  pi linyit için nakliye ücre   ve KDV dahil bayi sa    ya   24 TL/25 kg.torba veya 960 TL/
ton’dur.
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Yak t
Çe idi

lgili 
irket

Yak t 
Alt Is l 
De eri

06 Ekim 2016
Tarihindeki
Birim Fiyat

Ortalama 
letme 

Verim 
De eri

06 Ekim 2016
Tarihindeki Fiyatlarla

TL/1000 kcal

En Ucuz
Yak ta Göre 

Yak t Maliyeti 
ndeksi

15 Ekim 2015
Tarihindeki 

Birim Fiyatlar  

06 Ekim 2016
15 Ekim  2015

Birim Fiyat 
De i imi

De i im 
S ralamas

1 Organize Sanayi Bölgesi
Do algaz Tüketimi için

Türkiye
BOTA

8250
kcal/m³ 0,723624TL/m³ 93% 0,723624 x 1000

8250 x 0,93 0,094314 100 0,801471TL/m3 -9,7% 1

2 300.001 m3/y l ve üstünde
Do algaz Tüketimi için

Türkiye
BOTA

8250
kcal/m³ 0,727145TL/m³ 93% 0,727145 x 1000

8.250 x 0,93 0,094773 100 0,805383TL/m3 -9,7% 1

3 100.000.001 m3/y l ve üstünde
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,744996TL/m³ 93% 0,744996 x 1000

8250 x 0,93 0,097100 103 0,822708TL/m3 -9,4% 3

4 800.001 m3/y l üstünde 
Do algaz Tüketimi için

Ankara
BA KENTGAZ

8250
kcal/m³ 0,749850TL/m³ 93% 0,749850 x 1000

8250 x 0,93 0,097732 104 0,828248TL/m3 -9,5% 2

5 1.000.001- 10.000.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,755562TL/m³ 93% 0,755562 x 1000

8250 x 0,93 0,098477 104 0,833030TL/m3 -9,3% 4

6 100.000.001 m3/y l ve üstünde
Do algaz Tüketimi için

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 0,757202TL/m³ 93% 0,757202 x 1000

8250 x 0,93 0,098690 105 0,816297TL/m3 -7,2% 13

7 800.000 m3/y l ve üstünde 
Do algaz Tüketimi için

stanbul
GDA

8250
kcal/m³ 0,760793TL/m³ 93% 0,760793 x 1000

8250 x 0,93 0,099158 105 0,838039TL/m3 -9,2% 5

8 300.001 m3/y l ve üstünde
Do algaz Tüketimi için

Kocaeli
ZGAZ GDF SUEZ

8250
kcal/m³ 0,766060TL/m³ 93% 0,766060 x 1000

8250 x 0,93 0,099845 106 0,843355TL/m3 -9,2% 5

9 300.001 - 1.000.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,768075TL/m³ 93% 0,768075 x 1000

8250 x 0,93 0,100108 106 0,845106TL/m3 -9,1% 6

10 10.000.001- 100.000.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,771858TL/m³ 93% 0,771858 x 1000

8250 x 0,93 0,100601 107 0,848777TL/m3 -9,1% 6

11 300.001 - 100.000.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 0,773115TL/m³ 93% 0,773115 x 1000

8250 x 0,93 0,100764 107 0,832961TL/m3 -7,2% 13

12 300.000 m3/y l ve alt nda
Do algaz Tüketimi için

Türkiye
BOTA

8250
kcal/m³ 0,786615TL/m³ 93% 0,786615 x 1000

8250 x 0,93 0,102524 109 0,871461TL/m3 -9,7% 1

13 Yerli Linyit 0,5-10 mm
Y kanm  Aç k - Toz

Soma K srakdere
Manisa - EL

4724
kcal/kg 0,315750TL/kg 65% 0,315750 x 1000

4.724 x 0,65 0,102830 109 0,293850TL/kg 7,5% 23

14 300.000 m3/y l ve alt nda
Do algaz Tüketimi için

Kocaeli
ZGAZ GDF SUEZ

8250
kcal/m³ 0,825512TL/m³ 93% 0,825512 x 1000

8250 x 0,93 0,107594 114 0,911184TL/m3 -9,4% 3

15 100.001 - 300.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,827545TL/m³ 93% 0,827545 x 1000

8250 x 0,93 0,107859 114 0,909433TL/m3 -9,0% 7

16 100.001 - 300.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 0,832585TL/m³ 93% 0,832585 x 1000

8250 x 0,93 0,108515 115 0,899108TL/m3 -7,4% 12

17 300.001-800.000 m3/y l 
Do algaz Tüketimi için

stanbul
GDA

8250
kcal/m³ 0,868979TL/m³ 93% 0,868979 x 1000

8250 x 0,93 0,113259 120 0,943039TL/m3 -7,9% 11

18 0 - 100.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Eski ehir
ESGAZ

8250
kcal/m³ 0,871541TL/m³ 93% 0,871541 x 1000

8250 x 0,93 0,113593 120 0,939167TL/m3 -7,2% 13

19 300.001 - 800.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Ankara
BA KENTGAZ

8250
kcal/m³ 0,890945TL/m³ 93% 0,890945 x 1000

8250 x 0,93 0,116122 123 0,970339TL/m3 -8,2% 9

20 0 - 300.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

zmit
ZGAZ HDF SUEZ

8250
kcal/m³ 0,910583TL/m³ 93% 0,910583 x 1000

8250 x 0,93 0,118681 126 0,991996TL/m3 -8,2% 9

21 0 - 100.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Bursa
BURSAGAZ

8250
kcal/m³ 0,919462TL/m³ 93% 0,919462 x 1000

8250 x 0,93 0,119839 127 0,956077TL/m3 -3,8% 16

22 0 - 300.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

stanbul
GDA

8250
kcal/m³ 0,928449TL/m³ 93% 0,928449 x 1000

8250 x 0,93 0,121010 128 1,009117TL/m3 -8,0% 10

23 0 - 300.000 m3/y l
Do algaz Tüketimi için

Ankara
BA KENTGAZ

8250
kcal/m³ 0,950415TL/m³ 93% 0,950415 x 1000

8250 x 0,93 0,123873 131 1,036417TL/m3 -8,3% 8

24 Yerli Linyit 10-18 mm
Y kanm  F nd k - Torba

Soma K srakdere
Manisa - EL

4932
kcal/kg 0,494000TL/kg 65% 0,494000 x 1000

4.932 x 0.65 0,154096 163 0,457000TL/kg 8,1% 24

25 thal Sibirya Kömürü
Ceviz tipi

stanbul
HAKAN KÖMÜR

7000
kcal/kg 0,728814TL/kg 65% 0,728814 x 1000

7.000 x 0,65 0,160179 170 0,728814TL/kg 0,0% 17

26 Fuel-oil No: 6 
Kalorifer Yak t

stanbul Avrupa Yakas
SHELL TÜRK YE

9562
kcal/kg 1,423729TL/kg 80% 1,423729 x 1000

9,562 x 0,80 0,186118 197 1,330508TL/kg 7,0% 22

27 LNG - Büyük Sanayi
S v la t r lm  Do algaz 

stanbul
PRAGAZ

8250
kcal/m3 1,451050TL/m3 93% 1,451050 x 1000

8250 x 0,93 0,189123 201 1,517295TL/m3 -4,4% 15

28 LNG - Orta Sanayi
S v la t r lm  Do algaz 

stanbul
PRAGAZ

8250
kcal/m3 1,522513TL/m3 93% 1,522513 x 1000

8250 x 0,93 0,198438 210 1,599609TL/m3 -4,8% 14

29 Elektrik 
Sanayi

Türkiye
TEDA

860
kcal/kwh 0,298906TL/kWh 99% 0,298906 x 1000

860 x 0,99 0,351076 372 0,289120TL/kWh 3,4% 20

30 Dökmegaz LPG - Miks 
Büyük Sanayi

stanbul
 PRAGAZ - AYGAZ

11000
kcal/kg 3,920250TL/kg 92% 3,920250 x 1000

11,000 x 0,92 0,387376 411 3,866245TL/kg 1,4% 18

31 Dökmegaz LPG - Miks 
 Sanayi  

stanbul
PRAGAZ  - AYGAZ

11000
kcal/kg 4,312275TL/kg 92% 4,312275 x 1000

11,000 x 0,92 0,426114 452 4,252870TL/kg 1,4% 18

32 Dökmegaz LPG - Propan
Sanayi

stanbul
PRAGAZ - AYGAZ

11100
kcal/kg 4,633530TL/kg 92% 4,633530 x 1000

11,100 x 0,92 0,453734 481 4,562426TL/kg 1,6% 19

33 Motorin 
(VP Diesel)

stanbul Avrupa Yakas
SHELL TÜRK YE

10256
kcal/kg 4,162070TL/kg 84% 4,162070 x 1000

10,256 x 0,84 0,483117 512 3,790994TL/kg 9,8% 25

34   LPG 45 kg 
 Sanayi Tüpü

stanbul
 PRAGAZ - AYGAZ

11000
kcal/kg 5,357815TL/kg 90% 5,357815 x 1000

11,000 x 0,90 0,541193 574 5,178908TL/kg 3,5% 21

DÖV ZLER
T.C. Merkez Bankas  Efektif Sat  Fiyat Y ll k 

De i im Oran05 Ekim  2016 tarihinde 06 Ekim  2015 tarihinde
ABD Dolar 3,0638TL 2,9978TL 2%

Avro 3,4377TL 3,3608TL 2%

SANAY DE 1000 kcal ISI HT YACI Ç N GEREKL  OLAN

ÇE TL  YAKITLARIN MAL YET KAR ILA TIRMA TABLOSU
(06 Ekim 2016 tarihinde belirlenmi  olan  KDV HAR Ç birim  yatlarla)

Yak t  yatlar n n güncel bilgileri için http://www.dogalgaz.com.tr/ ve http://www.tesisat.com.tr t klay n z

1.  Bu tablo yak tlar n yakla k i letme maliyetleri hakk nda  kir verebilmek için haz rlanm  olup, birim  yatlara 
%18 KDV HAR ÇT R.     

2.  letme veriminin bir bölümü ortalama verim de erlerinin içerisinde olup, yak t haz rlama, depolama, i letme 
giderleri vb. yak t yakma yan maliyetleri de bu de eri etkilemi  r. Otoma  k kontrol kullan m , bak m ve i letme 
kalitesi gibi nedenlerle verim yüksel  lip, daha uygun maliyetler olu turulabilir.

3.  Do algaz  yatlar   01 Ekim 2016 tarinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan BA KENTGAZ, 
BURSAGAZ, ESGAZ,  GDA  ve ZGAZ GDF SUEZ ehir gaz da  m irketlerinin tarifelerinde belir  len  yatlard r. 
BURSAGAZ ve ESGAZ’ n do algaz birim  yatlar  Bota ’ n ayl k birim  yatlar  üzerinden birim hizmet ve amor  s-
man bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu  yat US Dolar  baz nda her ay ortalama bir de er olarak 
bildirilmektedir. GDA , BA KENTGAZ ve ZGAZ GDF SUEZ’deki do algaz “birim  yatlar  ise ayl k ÜFE oranlar -
n n de i imine göre belirlenmekte olup, Ankara’daki BA KENTGAZ’ n birim  yatlar  ; birim hizmet amor  sman 
bedeli 0,05555 US dolar /m³, serbest tüke  cilerden al nan ta ma bedeli ise; 0,0077 US dolar /m³ üzerinden 
belirlenip, “www.baskentdogalgaz.com.tr” adresinde yay nlanan günlük  ya   r.

4.  Do algaz mü terilerinin birim  yatlar  EPDK’n n 28.12.2011 tarih ve 3600 no’lu kurul karar  ile 2012 y l  boyunca 
y ll k 300.000 m³ gaz kullan m n n üstünde kullananlar için olup, Serbest Tüke  ci Olmayanlar n birim  yatlar  ise 
konut ve  cari i yerlerinde kullananlar ile ayn d r. GDA ’ n ve BA KENTGAZ’ n 01 ubat 2012  tarihinde yay nla-
nan Serbest Tüke  ci Olan do algaz kullan c lar n n birim  yatlar  Do algaz Piyasas  Tarifeler Yönetmeli i’nin Geçici 
6. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen tarifeye göre olup, Serbest Tüke  ci Olmayanlar n birim  yatlar  ise 
konut ve  cari i yerlerinde kullananlar ile ayn d r. Bu iki kademeli (300.000-800.000 m³/y l aras  ve 800.000 m³/
y l üstü) serbest tüke  ci  ya   GDA ’ n ve  BA KENTGAZ’ n özelle me sürecinde olmas ndan dolay  olup 2012 y l  
ubat ay ndan i  baren geçerlidir. BURSAGAZ ve ESGAZ’ n 2013 y l  perakenda sa    yatlar  EPDK’n n 31.12.2012 

tarihli TDB.16.120.02-2380 say l  Ba bakanl k Makam na müzekkeresi çerçevesinde; Do algaz Da  m irketleri 
için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslar n  belirleyen 20.12.2011 tarih ve 3580 say l  Kurul Karar  uyar nca kademeli 
tüke  mler baz nda hesaplanacak olup, 01.01.2013 i  bar  ile uygulamaya geçilmi  r.

5.  BOTA ’ n OSB ve Sanayi Mü terilerine sa    do algaz n birim  ya  na 0,023 TL/Sm³ olan ÖTV dahil edilmi , 01 
Ekim 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan tarifesindeki  yatlard r. 

6.  LNG-S v la  r lm  do algaz birim  yatlar  stanbul Bo aziçi deniz geçi i maliyetleri özel ve belediye feribotlar -
na göre büyük farkl l klar arze   inden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakas  ayr m  yap lmadan 

NOTLAR: 
ortalama olarak verilmi   01 Ekim 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan PRAGAZ 
 yatlar d r.     

7.  LPG tüpgaz  yatlar  ve LPG dökmegaz  yatlar  04 Ekim 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde 
geçerli olan AYGAZ ve PRAGAZ  yat sirkülerlerinden al nm   yatlar n ortalamas d r. 45 kg.l k sanayi tüpünün 
KDV dahil 284,5 TL/adet  ya   kullan lm  r. Miks dökmegaz n kullan m nda buharla  r c  gerekmektedir. Birim 
 yatlar belirlenirken i letme maliyetleri gözönüne al nmam  r.

8.  Elektrik birim  yatlar  01 Temmuz 2016 tarihinde yay nlanan, 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan EPDK’n n 
Elektrik Piyasas  Tarife Tablolar ’ndan al nm  TEDA ’ n Di er Tüm Da  m Sistemi Kullan c lar  için (4) Da  m 

irke  nden Enerji Alan Sanayi Kullan m ndaki Tüke  cilere Tek Terimli ve Tek Zamanl  Alçak Gerilim tarifesinde 
belir  len sanayi birim  ya  na;  TRT pay  ve enerji fonu için %3, Belediye Elektrik Tüke  m Vergisi için ise %1 
ilave edilmi , KDV’siz  ya   r. Enerji hariç bedeller içindeki; kay p kaçak bedeli, da  m sistem kullan m bedeli, 
perakende sa   hizmet bedeli ve ile  m sistem kullan m bedeli de erleri birim  yata eklenmi  r.  Elektrik kul-
lan m ndaki s tma cihaz  elektrikli s  c  olup, s  pompas  kullan m nda cihaz n COP sistem ve y ll k de erleri 
kullan lmal d r.    

9.  Akaryak t  yatlar  için EPDK tara  ndan aç klanan ve SHELL TÜRK YE tara  ndan tavsiye edilen 06 Ekim 2016 
tarihli pompa sa    yatlar  sirkülerindeki stanbul Avrupa Yakas ’ndaki Bak rköy için mahalli akaryak t KDV’li 
sa    yatlar  al nmaktad r. Motorin birim  ya   “TL/kg” için TL/litre de eri 0,845 dönü üm katsay s na bölüne-
rek bulunmaktad r. Akaryak t alt s l de erleri Tüpra  Teknik Servisler Müdürlü ü’nden 01 Mart 2006 tarininde 
verilen de erlerdir. Motorin için s tma ve proseste kullan lan yak t türü olarak Fuel Save Diesel (motorin)  pinin 
 ya   ve Fuel oil No:6 için de yüksek kükürtlü fuel oil  pinin  ya   al nmaktad r.

10.  Yerli linyit kömürü  yatlar   06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan TK  - EL ’nin 01 Ocak 2016 tarihli Is nma Amaçl  
(Torbalanm ) Kömürlerin stanbul Bayi Depo Sa   Fiyatlar  listesinden al nm  olan Soma K srakdere; 0,5-10 
mm Y kanm  Aç k - Toz: 175 TL/ton (KDV Hariç),  10-18 mm Y kanm  F nd k - Torba:  317 TL/ton (KDV Hariç) 
 yatlar na nakliye bedeli (92,45 TL/ton) ve %15 bayi kar marj  eklenerek bulunmu  olan KDV’siz  ya   r. Alt s l 

de erler EL  Laboratuvar ube Müdürlü ü’nün “2012 Y l  Kümüla  f A rl kl  Komple Analiz De erleri” tablosun-
dan al nm  r.     

11.  thal sibirya kömürü  yatlar  Hakan Kömür irke  nin 06 Ekim 2016 tarihinde geçerli olan; ceviz  pi linyit için 
nakliye ücre   ve KDV dahil bayi sa    ya   21,5 TL/ 25kg.torba veya 860 TL/ton’dur.



info@ayvazonline.com
/Ayvazonline
/ayvazonline
/company/ayvaz-online

* Fiyatlara KDV dahil değildir * Kampanya, ilanda belirtilen tarihler arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır * Ayvaz kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar 

AYVAZ SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARINDA

%40 İNDİRİM!

40,80TL68,00TL

Ayvazonline’da Ekim ayı sonuna kadar 
Sprinkler Bağlantı Hortumlarını %40 indirimle sunuyoruz!

Peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo avantajıyla
alışveriş keyfinizi ikiye katlıyoruz!

%40
AYVAZ SP-FLEX (DN20)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü Bağlantı Hortumu

500 mm boyunda

Hortum çapı: DN20 (3/4”)

AISI 316L paslanmaz çelik hortum

SP-FLEX (DN20)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü 

Bağlantı Hortumu

Hortum çapı: DN20 (3/4”)

AISI 316L paslanmaz çelik hortum

SP-FLEX (DN25)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü 

Bağlantı Hortumu

Hortum çapı: DN25 (1”)

AISI 316L paslanmaz çelik hortum

500 mm : 68,00 TL 40,80 TL 
700 mm : 76,00 TL 45,60 TL
1000 mm : 88,00 TL 52,80 TL
1200 mm : 96,00 TL 57,60 TL
1500 mm : 108,00 TL 64,80 TL
2000 mm : 128,00 TL 76,80 TL

500 mm : 85,00 TL 51,00 TL 
700 mm : 95,00 TL 57,00 TL
1000 mm : 111,00 TL 66,60 TL
1200 mm : 122,00 TL 73,20 TL
1500 mm : 138,00 TL 82,80 TL
2000 mm : 165,00 TL 99,00 TL
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Doğalgazda Yüzde 10 İndirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz fiyatlarına 
1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacağını 

açıkladı.

Berat Albayrak
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı

Bakan Albayrak, Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu-
na (EPDK) gerçekle  rdi i ziyare  e, y l ba  i  bar yla 
özellikle ran tahkim davas yla ilgili olumlu karar 
ç k  ktan sonra buna ba l  olarak do algazda indirim 
olaca n  söylediklerini ha  rla   . Tahkimle ilgili karar n 
y l n son çeyre inde karar a amas na geldi ini ve y l 
sonundan önce uygulanaca n  dile ge  ren Albayrak, 
“Hali haz rda karar imza noktas na gelmedi i için süreç 
tamamlanmad  ama in allah k  gelmeden bu süreci 
ba lataca m z  ifade e   imiz için bu k  gelmeden 
bu indirim 1 Ekim’den ba lamak üzere hem tüke  ciye 
hem sanayiye yüzde 10 olarak yans yacak” ifadelerini 
kulland . Albayrak, do algaz  yatlar ndaki indirimin 
hane halk n n gelirine ekstra bir kaynak olu turmas n n 
yan  s ra sanayideki maliyetleri de dü ürerek daha fazla 
rekabet sa layaca na dikka   çek  . 

Do algazdaki indirimin en  asyon da dahil birçok alana 
zincirleme etkisi olaca na inand klar n  belirten Albay-
rak, “Elektrikte bir zam öngörmüyoruz, in allah bu ma-
liyetlerin dü mesine dayal  önümüzdeki dönemde tam 
tersine elektrik maliyetlerinde dü ü  olmas  yönünde bir 
hareket de olmas  muhtemel” diye konu tu. Özellikle AK 
Par   ik  dar  döneminde Türkiye’nin önemli mesafeler 
kate   ini, EPDK’n n da özel sektörün ve piyasan n libe-
ralle mesiyle ilgili çok önemli geli melere imza a   n  
belirten Albayrak, bu çal malar n yeni dönemde daha 
h zlanarak, Türkiye’nin ekonomi ve enerji alan ndaki 
geli mesine katk  sa layaca n  söyledi.

Albayrak, Türkiye-Rusya ili kilerindeki normalle menin 
sorulmas  üzerine Rusya ile ili kilerin 24 Kas m’daki 
uçak krizi öncesinden daha iyi noktaya ge  rilmesi için 
her iki tara  n da görü  beyan e   ini ve Cumhurba ka-
n  Recep Tayyip Erdo an’ n a ustosta St. Petersburg’a 

yap   ziyare  n bu anlamda önemli oldu unu söyledi. 
Türk Ak m  projesiyle ilgili müzakere sürecinin devam 
e   ini aktaran Albayrak, Rusya Devlet Ba kan  Vladi-
mir Pu  n’in 9-13 Ekim’de stanbul’da düzenlenecek 23. 
Dünya Enerji Kongresi için Türkiye’ye gelece ini belir   .  
Söz konusu konferans n çok önemli bir organizasyon 
oldu una i aret eden Albayrak, “Bu konferansta ‘iki 
taraf olumlu ad m a  labilir mi?’ ile ilgili müzakereler 
devam ediyor. ahsi kanaa  m, önümüzdeki ha  a s-
tanbul’da yap lacak enerji toplan  s na kadar önemli bir 
mesafe katedece imiz yönünde.” ifadelerini kulland . 
Albayrak, Rusya ile Türkiye aras ndaki Karma Ekonomik 
Komisyon (KEK) toplan  s n n Pu  n’in ziyare   s ras nda 
yap lmas n n iki ülke ili kilerindeki normalle me süre-
cine olumlu katk  sunaca n  bildirdi.

Yerli kömür ve güne te yeni ihalelerin yap laca  bir 
sürece girildi ini dile ge  ren Albayrak, y l sonundan 
önce gerçekle  rilecek kömür ihalesiyle ilgili 5-6 bölge 
belirlediklerini, bu bölgeleri iki kritere göre de erlen-
dirdiklerini söyledi.
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 EWE Turkey Holding’den 
EPDK’ya Ziyaret

EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ı Ankara’da ziyareti sırasında EWE Turkey Holding’in gaz şebeke 

genişletme, elektrik perakende ve enerji verimliliği alanlarında yatırımlarına 
kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. 

EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank 
Quante ve EWE AG Yöne  m Kurulu Ba kan Da-
n man  Ste  en Frerichs, EPDK (Enerji Piyasas  
Düzenleme Kurulu) Ba kan  Mustafa Y lmaz’  
ziyaret e    ve görü me s ras nda EWE Turkey 
Holding’in gelecek ya  r mlar  hakk nda görü tü.

EWE Turkey Holding’in Genel Müdürü ve ayn  
zamanda Bursagaz ve Kayserigaz’ n Yöne  m 
Kurulu Ba kan  Dr. Frank Quante, EPDK Ba kan  
Mustafa Y lmaz’la görü mesinde, Holding bün-
yesindeki irketlerle enerji sektörüne yap  klar  ya  -
r mlara is  krarla devam e   klerinden bahse   . EWE 
AG Yöne  m Kurulu Ba kan Dan man  Ste  en Frerichs 
de toplan  ya ka  l rken Almanya merkezli EWE Grubu 
için Türkiye’deki ya  r mlar n geli mesinin önemini 
vurgulad . EWE’nin son dönemdeki en önemli ya  r m-
lar  ebeke geni letme projeleri ve telekomünikasyon 
hizmetleri sunan Millenicom’un sa  n al nmas  idi.

EPDK Ba kan  Mustafa Y lmaz da yap   aç klamada 
Türkiye’ye yönelik yeni ya  r mlar n önemine dikkat 
çek  . Ba kan Y lmaz: “Kurum olarak önceli imiz ül-
kemize yeni ya  r mlar n gelmesi. Piyasa ile interak  f 
ekilde çal ma kültürümüzü geli  riyoruz. Hizmet kali-

tesi ve tüke  ci memnuniye   konusunda da hassasiye  -
mizin iyi bilinmesi gerekiyor. EPDK olarak hizmet odakl  
ve kolay eri ilebilir yap m z ile enerjinin her alan nda 
ülkemizin hede  erine ula mas  için üzerimize dü en 
sorumlulu u yerine ge  rmeye devam edece iz” dedi.
Dr. Frank Quante, EWE Turkey Holding olarak, Türkiye 

enerji piyasas nda yakla k 10 y ld r ba ar yla faaliyet 
gösterdiklerinin al  n  çizdi. Grubun günden güne bü-
yüdü ünü belirten Quante, Türk enerji piyasas nda 
kal c  ve güvenilir bir oyuncu olmaya devam edecek-
lerini söyledi. 

Dr. Quante öyle konu tu; “EWE, gelece e yönelik çö-
zümler geli  ren, telekomünikasyon ve bilgi teknoloji-
leri ile enerji sektörünü entegre ederek sektörde kalite 
standartlar n  belirleyen bir geçmi e sahip. Almanya’da 
hali haz rda kullan lan yeni teknolojileri kullanarak ve 
yeni teknolojilere ya  r m yaparak Türkiye’de de bu 
stratejiyi izlemeye devam edece iz. EWE Türkiye Gru-
bu ebeke geni letme çal malar , elektrik perakende 
pazar  ve enerji verimlili i alanlar na odaklanmaya 
devam edecek. Yak n zaman önce Bursa’da znik ve 
Kayseri’de Develi ilçelerine gaz vermeye ba lad k ve 
çevre ilçeleri do algaz ebekesine kavu turma çal -
malar m z devam ediyor. Ba ka projeler geli  rmekte 
EPDK’n n deste ine güveniyoruz.”
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Baymak 4 Ayda 10 Milyon TL Yatırım 
Yapacak

Baymak 2016’nın ilk 6 ayını bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda %17 
büyüme ile tamamladı. Baymak Genel Müdürü Ender Çolak “Tüm Türkiye’de 

daha güçlü bir yapıya ulaşmak için sadece ürünlerimizi geliştirmiyor 
aynı zamanda satış öncesi ve sonrası süreçlerimizi mükemmelleştirecek 

yatırımlarımıza da tam gaz devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Baymak, son 3 y ld r devam eden h zl  büyümesini 
2016’n n ilk yar s nda da sürdürdü. Bir önceki döneme 
göre ciroda %17 büyüme yakalayan Baymak y lsonuna 
kadar 10 Milyon TL ya  r m gerçekle  recek.  2016 y l  
ilk yar  sonuçlar n  de erlendiren Baymak Genel Mü-
dürü Ender Çolak bu büyümenin BDR Thermea grup 
irketleri aras nda en yüksek orana ula  n  söyleye-

rek “Y lsonunda hede  enen %15 büyüme rakam n n 
da çok rahat geçilece ini görüyoruz” dedi.

Türkiye’ye Güvenimiz Tam, Ya  r mlar Tam Gaz 
Devam Edecek
Baymak’ n ana hissedar   Hollandal  BDR Thermea’n n 
Türkiye ekonomisine güveninin tam oldu unun al  n  
çizen Ender Çolak, “Türkiye’ye olan güvenden dolay  
ya  r mlar m z  bu y l n kalan döneminde ve önümüzde-
ki y l da ar  rarak devam e   rece iz. Bu y l n kalan son 
4 ay nda toplam 10 milyon TL daha ya  r m yapaca z. 
Bu 10 milyon TL’lik ya  r m içinde yeni nesil merkezi 
sistem yo u mal  kazanlar da var. 2017 y l  içinde 
dü ündü ümüz ya  r m tutar  yakla k 40 milyon TL 
olacak” diye konu tu. 

Eylülde H z m z  Ar  raca z
Eylül ay nda çal malar na h z kazand racak Baymak’ta 
zmir’den Diyarbak r’a kadar 10 yeni Orange Store 

ma azas  da hizmete girecek. Modern bir altyap yla 
hizmet veren yetkili servisleriyle sa   öncesi ve son-
ras nda en yüksek kaliteyi hede  eyen Baymak, ülke 
genelinde her noktaya ula mak için de depo yap s n  da 
güçlendiriyor. Eylül ay  sonuna kadar Samsun, Ankara, 
zmir,  Mersin, Diyarbak r ve Erzurum’da 6 depo aç -

Ender Çolak
Baymak Genel Müdürü

l lar n  tamamlayacaklar n  dile ge  ren Ender Çolak, 
bu yap lanmayla ülkenin her yan na en h zl  ekilde 
ula may  hede  ediklerini dile ge  rdi. 

Baymak’ n cirosundaki pay  ilk s ralarda olan kombide 
%8’lik klimada ise %45’lik adetsel büyüme sa land . 
Y l n ikinci 6 ay nda ise ürün gam n  en yüksek enerji 
verimli ürünler ve büyük kapasiteli yo u mal  kazan-
lar ile güçlendirmeyi hede  eyen Baymak 200 kw ve 
300 kw’l k duvar  pi yo u mal  kazanlar  da Hollanda 
teknolojisi ile üretecek.  Avrupa teknolojisi ile Türki-
ye’de üre  m yapan Baymak yal n üre  m teknikleri 
kullan larak geli  rdi i maliyet azal  c  projeyle de 
BDR Thermea bünyesindeki grup irketlerini geride 
b rakarak birinci oldu. 
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www.valveworldexpo.com

 - 

MEET  VALVE 

1

Ayrıntılı bilgi için: 
Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği 
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Bağdat Cad. 181/6
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Daikin Türkiye 
Ar-Ge Çalışmalarını Hızlandırdı

Daikin, Ar-Ge konusundaki iddiasını Türkiye’ye taşıdı. Yürüttüğü faaliyetler 
sonucunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen Ar-Ge Merkezi 
belgesini alan Daikin Türkiye Ar-Ge Departmanı, bu itici güç ile maliyet 
düşürücü güncellemeler ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız verdi.

 Daikin, Türkiye’deki Ar-Ge çal ma-

lar na h z verdi. Mevcut ürünlerde 

teknoloji ve kaliteyi yüksel  rken 

maliyet dü ürücü güncellemeler 

yapan Daikin Ar-Ge ekibi, yeni 

ürün geli tirme çal malar  da 

yürütüyor.

Japonya’daki Ar-Ge merkezi ile 

koordinasyon içinde çal an Dai-

kin Türkiye Ar-Ge Birimi hakk nda 

bilgi veren Daikin Ar-Ge ve Kalite 

Departman Müdürü Serhan K l ç, “Grup felsefesinde 

mü terisinin henüz akl na gelmeyen ih  yaçlara çö-

züm üretmeyi benimsemi  bir irket olarak Daikin, 

teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konular na da büyük 

önem veriyor. Daikin’in Ar-Ge ekibinde Japonya’da 

yakla k 1.000, dünya genelinde ise toplam 2.000’e 

yak n ki i çal yor. Yay nlad m z y ll k patent adedi 

ise ortalama 1.300 civar nda. Daikin iklimlendirme 

sektöründeki liderli ini de bu özelli ine borçlu. VRV 

sistemler gibi bugün tüm dünyada yayg n hala gel-

mi  ürünlerin ke   ve geli  rilmesi, dünya çap nda 

ülkelerin tercihi haline gelen çevreci so utucu ak -

kanlar n geli  rilmesi, Ururu Sarara gibi s n  n n en 

teknolojik klimas  olan cihazlar n üre  lmesi, evsel 

ürünler ve malzeme teknolojisine ba l  daha birçok 

inovasyonlara imza atm  olmam z n nedeni de güçlü 

bir Ar-Ge ekibinin olmas . Daikin Türkiye olarak biz 

de bu çal malar  e  zamanl  olarak ülkemize ge  riyor 

hem de yeni yeni projelere e lik ediyoruz. Daikin 

Türkiye Ar-Ge birimi, Daikin Europe bünyesindeki 

EMEA Design Group’un bir üyesi olarak çal malar 

yaparken, Japonya’daki merkez Ar-Ge birimi ile bir-

likte de ortak projeler yürütüyor. Bunun sonucunda 

mevcut ürünlerimizde teknoloji ve kaliteyi yükselte-

rek maliyet dü ürücü güncellemeler yaparken, yeni 

ürün geli  rme çal malar  da yap yoruz.”

Daikin Türkiye Ar-Ge Departman ’n n, 15 Temmuz 2016 

tarihi i  bariyle 5746 say l  Kanun kapsam nda sa lanan 

te vik ve mua  yetlerden yararlanma hakk n  263’üncü 

Ar-Ge Merkezi olarak elde e   ine dikkat çeken K l ç, 

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  - Bilim ve Tekno-
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loji Genel Müdürlü ü tara  ndan 

atanm  olan De erlendirme ve 

Denetim Komisyonunca yap lan 

muhtelif inceleme ve sorgulamalar 

ne  cesinde elde edilen bu sonuç, 

bize birçok avantaj sa layacak 

olmas n n yan  s ra, al  ndan kal-

kaca m zdan üphemiz olmayan 

ve bizi inovasyon ve geli im yö-

nünde kamç layacak ilave i  ve 

sorumluluklar da getirmektedir. 

Çok yeni bir geli me olarak sizlerle 

payla  m z bu haber, bizim için 

bir sonuçtan ziyade bir ba lang c  

simgeliyor” diye konu tu.

Ar-Ge Çal malar  Üre  me Olumlu Yans d
Yürütülen tüm bu çal malar n bir sonucu olarak Dai-

kin Türkiye’nin y ll k split klima üre  minin son 3 y lda 

20 bin ade  en 300 bin adete ç k  n  aç klayan K l ç, 

Daikin Türkiye Ar-Ge Departman ’n n bugüne kadar 

tamamlad  ve halen üzerinde çal   projeler hak-

k nda ise u bilgiler verdi:

• kincil projeleri saymazsak bugüne kadar Digifel, 

Ecofel ve Integrity serisi konvansiyonel kombiler, 

Digifel yo u mal  kombi ve tank s  c  modeli, In-

tegrity yo u mal  kombi, FWE ve FWA serisi kanall  

fancoiller, klima santral  ekonomik serisinin ve tüm 

 pler için yaz l m geli  rmesinin tamamlanmas  

ve alüminyum döküm yo u mal  kombi e anjörü 

projelerini hayata geçirdik. Tüm bu projelerimiz 

hâlihaz rda seri üre  m kapsam nda.

• Bunlara ilaveten GSI split kliman n 3 farkl  versiyo-

nunun ve VAM FA havaland rma cihazlar n n Daikin 

bünyesindeki di er ülkelerden Hendek’teki üre  m 

tesislerimize transferleri gibi ülkemize ciddi ilave 

üre  m katk s  sa layan projeleri de tamamlam  

bulunmaktay z. 

• Halen NDJ diye adland rd m z Daikin markal  

komple yeni bir kombi serisi üzerinde çal yoruz. 

Tamamland nda, u ana kadar gerçekle  rilen en 

büyük projemiz bu kombi serisi olacak. 

• Ayr ca GSI klimalarda önemli bir maliyet dü ürme 

projesi yürütüyoruz. Bunlar n yan nda farkl  kombi, 

fancoil ve klima santrali projelerimiz de mevcut. 

Ayr ca ürün baz nda çe itli transfer projeler üzerinde 

de çal maya devam ediyoruz. 

Türkiye’nin Rekabet Gücüne Katk  Sa layacak
klimlendirme sektörünün artan tüke  ci bilincinin de 

etkisiyle bundan sonraki geli imini teknoloji, Ar-Ge ve 

inavosyon üzerinden sürdürece ini vurgulayan K l ç, 

sözlerine öyle devam e   : “Daikin olarak iklimlen-

dirme sektöründeki öncü rolümüzü gaz yakan s tma 

sistemlerinde Daikin’in global Ar-Ge üssü olarak Tür-

kiye’de sürdürmeye devam edece iz. Daikin Türkiye 

olarak hem sektörümüzün hem de ülkemizin geli imi 

için Ar-Ge konusundaki faaliyetlerimizi ar  rarak de-

vam e   rece iz. nan yoruz ki bu çal malar ülkemizin 

rekabet gücüne de olumlu yans yacak. Örne in NDJ 

kombi serisi ile sadece iç pazardan de il Avrupa 

kombi pazar ndan ciddi bir pay almay  hede  iyoruz. 

Ar-Ge çal malar  ile üre  mi desteklenen bir iklimlen-

dirme sektörü, Türkiye’nin ihraca  na önemli katk lar 

yapacak  r. Ar-Ge çal malar n n sonucunda kazanan 

sektörümüz ve ülkemiz olacak  r.”
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Birincil Enerji Talebinin 
Yüzde % 35’i Doğalgazdan Karşılandı

BOTAŞ tarafından yayımlanan 2015 yılı sektör raporuna yer alan verilere göre 

Türkiye’de birincil enerji talebinin %35’i doğalgazdan, %28,5’u kömürden, 

%27’si petrolden, %7’si hidroelektirk santrallerinden, %2,5’u da diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye’nin enerji talebi 
son y llarda ar   trendine girmi  olup, gelecekte de 
bu ar  n devam etmesi beklenmektedir. Artan enerji 
talebinin bilinen k s tl  yerli kaynaklarla kar lanmas n n 
mümkün olmad  görülmektedir. 2014 y l nda 125,3 
mtpe olan Ülkemizin birincil enerji talebinin 2023 y l  
i  bar yla 218 mtpe’ye ula mas  beklenmektedir. Ha-
lihaz rda birincil enerji talebinin %35’i do algazdan, 
%28,5’u kömürden, %27’si petrolden, %7’si hidroe-
lek  rk santrallerinden, %2,5’u da di er yenilenebilir 

enerji kaynaklar ndan sa lanmaktad r. Di er tara  an 
tüke  len do algaz n yakla k %99’u ve petrolün %89 
ithal edilmektedir.

Do algaz n 1990’lardan i  baren enerji üre  mindeki 
kullan m n n fazlala mas  toplam enerji talebindeki pa-
y n  önemli ölçüde ar   rm  r. 1990’daki %5’lik pay yla 
enerji talebinde en küçük paya sahip olan do algaz, 
son birkaç y l içinde, 2010 y l nda petrolü, 2011 y l nda 
da kömürü geçerek hakim yak t konumuna gelmi  r.
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Her geçen gün artan petrol ve do algaz ih  yac n n 
yurt içi kaynaklardan kar lanmas  yönündeki faali-
yetler kapsam nda, Türkiye’nin yeterince aranmam  
basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz’deki 
deniz alanlar nda yap lan çal malar büyük bir ivme 
kazanm  r. Son y llarda deniz sondaj teknolojisindeki 
geli melerin, su derinliklerinin fazla (1.000-2.000 m) 
oldu u alanlarda arama ve üre  m imkanlar n  ortaya 
ç karmas  ile denizlerimizde hidrokarbon aramac l -

n n yap s  h zla olu turulmu tur. Özellikle Türkiye 
Petrolleri (TPAO) 2015 y l nda da hidrokarbon varl  
ispatlanm  basenlerin yan  s ra, henüz yeterince aran-
mam  yörelerimizde de çal malar na devam etmi  r. 
Son y llarda denizlerimizdeki hidrokarbon arama çal -
malar na giderek artan ölçüde ivme kazand r lm  r. Bu 
arada, hem do algaz n önem kazanmas  hem de yeni 
kavramlarla birlikte yeni teknolojilerin geli  rilmesi ve 
uygulanmas yla s  ve derin hede  i do algaz arama 
projelerine önem verilmi  r.

Di er tara  an, tüm dünyada do algaz piyasas  dina-
miklerini yeniden ekillendiren kaya gaz n n (shale gas) 
Türkiye’de aranmas na ve üre  mine yönelik çal ma-
lar n Güneydo u Anadolu Bölgesinde gerçekle  ril-
mesi planlanmaktad r. Güneydo u Anadolu Bölgesi 
haricinde, i letme anla mas  kapsam na al nmam  
ancak önümüzdeki dönemde ç kar lmas  gündeme 
gelebilecek, Trakya havzas n n Hamitabat ve Mezdere 
bölgelerinde de önemli miktarlarda ç kar labilir kaya 
gaz n n bulundu u tahmin edilmektedir.

Enerji Üre  mi
Ülkemizin, her geçen gün daha büyük ölçüde ih  yaç 
duydu u ve modern toplumun vazgeçilmez ve en önemli 
enerji kaynaklar ndan birisi olan do algaz n, öncelikle yurt 
içi kaynaklardan sa lanmas  amac yla kara alanlar m z n 
yan  s ra son y llarda özellikle denizlerimizde ba ta TPAO 
olmak üzere yerli ve yabanc  irketler tara  ndan yo un bir 
ekilde arama ve sondaj faaliyetlerinde bulunulmaktad r. 

Yerli kaynaklara a rl k vererek, ithalat ba ml l n n dü ü-
rüldü ü, kaynak ve ülke çe itlili inin ar   r ld , enerjinin 
verimli kullan ld , sanayimizin rekabet gücünü ar  racak 
seviyede enerji  ya  n  sa layacak e  af ve rekabete 

dayal  pazar n olu turuldu u, çevre ile uyumlu, dünya 
enerji sistemi ile bütünle mi  bir enerji sistemi ve sektör 
yap s n n kurulmas  hede  enmektedir. Bu çerçevede yerli 
kömür, petrol ve do algaz arama-üre  m faaliyetlerine 
öncelik verilmektedir.

Ülkemizin 2002-2013 y llar  aras ndaki dönemde 
petrol, do algaz, kömür ve di er (hidrolik, jeotermal, 
rüzgar, güne , odun, organik ar  klar ve biyoyak t) ya-
k tlar ile birlikte toplam birincil enerji kaynaklar  üre  m 
miktarlar n  gösteren tablo a a da yer almaktad r.

Tablo 7. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Üre  mi 

Y llar
Petrol 

(bin ton)
Do al Gaz 

(milyon m3)
Kömür 

(bin ton)

Toplam
(bin ton petrol 

e de eri)

2002 2.442 378 53.984 24.268

2003 2.375 561 48.563 23.796

2004 2.276 708 46.377 24.329

2005 2.281 897 60.766 24.550

2006 2.176 907 64.255 26.580

2007 2.134 893 75.365 27.455

2008 2.160 1.017 79.402 29.209

2009 2.237 685 79.498 30.328

2010 2.544 682 73.399 32.493

2011 2.433 790 75.978 32.229

2012 2.324 632 71.461 31.964

2013 2.367 537 60.392 31.944

Gra  k 8. 2014 Y l  Do al Gaz Tüke  minin Sektörel Yüzde 
Da l m

Birincil enerji kaynaklar  tüke  mi içerisinde ilk kez 2008 
y l nda en büyük pay  alarak birinci s raya yerle en do-

algaz n, 2009 y l nda ya anan küresel krizin etkisiyle 
tüke  minde bir miktar gerileme olmas na ra men bu 
konumu hâlâ devam etmektedir. Ülkemizin do algaz 
tüke  m pro  linde göze çarpan temel husus, birincil 
enerji kayna  olarak do algaz kullan m n n elektrik 
sektöründeki yüksek pay d r.

U
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Y llar i  bar yla talebin ar   göstermesindeki en önemli 
faktörler ehirle me ve ehirlerde yayg nla an do-

algaz kullan m d r. Ayr ca, sanayide 2002 y l ndan 
i  baren kullan lan sistemlerin do algaz dönü ümü ile 
ciddi bir ar   göstermi  r.

Petrol tüke  mi ise 2001 y l ndan 2008 y l na kadar 
olan dönemde birincil enerji kaynaklar  tüke  minde 
birinci s rada yer al rken bu y ldan i  baren yerini do-
algaza b rakarak en çok tüke  len ikinci enerji kayna  

konumuna gelmi  r. Ülkemiz birincil enerji kaynaklar  
tüke  minde kömür üçüncü s rada yer almakta olup, 
kömürü s ras yla yenilenebilir enerji kaynaklar  ve 
hidroelektrik takip etmektedir. Türkiye toplam enerji 
tüke  minin yakla k %90’  petrol, do algaz ve kömür 
olmak üzere fosil yak tlardan sa lanmakta olup, bu 
yak tlar n arz  büyük ölçüde ithalata dayanmaktad r.

Enerji Fiyatlar  ve Ticare  
Türkiye sta  s  k Kurumu (TÜ K) verilerinden yap lan 
derlemeye göre Türkiye’nin ithal enerji faturas  2002 
y l ndan i  baren genel olarak ar   e iliminde olmakla 
birlikte, 2009 y l nda ya anan küresel krizin etkisiyle bir 
miktar dü ü  göstermi , krizden ç k  y l  olan 2010 da 

h zla büyüyerek 2011 y l nda 2008 y l  seviyesinin 
üzerine ç km  r.

2015 y l nda 37,84 milyar ABD Dolar  olarak gerçek-
le en toplam enerji ithala  , 54,89 milyar ABD Dolar  
olan 2014 y l  gerçekle me rakam yla k yasland nda 
%45’lik bir azalma meydana gelmi  r. Enerji tüke  m 
miktar nda büyük bir de i im ya anmad  göz önünde 
bulundurulursa, Ülkemizin ithalat faturas n n azalma-
s nda birincil etken petrol  yatlar ndaki dü ü tür.

OME verilerine göre, Ülkemizin birincil enerji kay-
naklar  talebinde %32’lik bir oran ile en büyük paya 
sahip olan do algaz ba ta Rusya olmak üzere ran, 
Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya gibi önemli do algaz 
kaynaklar n  bar nd ran ülkelerden sa lanmaktad r. 
Ülkemizin birincil enerji kaynaklar  arz nda %28’lik bir 
paya sahip olan petrolün ithala   ise büyük oranda Irak, 
ran ve Rusya’dan gerçekle  rilmektedir.

Depolama Faaliyetleri
Mevsimsel gaz çeki lerinin dengelenmesi, ani gaz çe-
ki lerinin kar lanmas , kesin  siz gaz arz n n sa lanma-
s , kesin  li mü teri say s n n azal  lmas  ve al m-sa  m 
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taahhütlerinin yerine ge  rilmesi amac yla gerçek-
le  rilen do algaz yer al   depolama faaliyetlerimiz 
kapsam nda, toplam depolama kapasitesi 2,6m milyar 
m³ olan TPAO’ya ait Kuzey Marmara ve De irmenköy 
depolama tesislerinde BOTA ’a 2,1 milyar m³ kapasi-
te tahsis edilmi  olup, söz konusu tesis, hali haz rda 
Türkiye’nin do algaz arz güvenli inin sa lanmas nda 
ve özellikle k  aylar nda ya anan talep ar  lar n n 
kar lanmas nda çok önemli bir rol oynamaktad r.

Ayr ca, toplam kapasitesi 1 milyar m³ olan Tuz Gölü 
Do al Gaz Yeral   Depolama projesinin 15 Haziran 2011 
tarihinde sözle mesi imzalanarak, yap m çal malar na 
ba lanm  olup, söz konusu projenin birinci a amas n n 
2017, ikinci a amas n n ise 2020 y l nda tamamlanarak 
devreye al nmas  planlanmaktad r.

Kurulu umuz ile Azerbaycan Gaz irke   (AGSC) aras n-
da 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan Azerbaycan ah 
Deniz Faz II sahas nda plato dönemde y ll k 6 milyar 
m³ do algaz ithala  na ili kin Do al Gaz Al m Sa  m 
Anla mas  kapsam nda teslimatlar n 2018 y l nda 
ba lanmas  öngörülmektedir.

Beklenen Geli meler
Ayr ca, Irak’ n kuzeyinde yer alan do algaz sahalar n-
dan üre  lecek gaz n ülkemiz ve Avrupa talep noktalar -
na sunulmas  konusunda y llar içerisinde bir çok proje 
üre  lmi  olup, gelinen noktada bu gaz n al nmas , 
Irak’ta siyasi artlar n geli imine ve Irak içerisinde yap -
lacak do algaz i leme ve ta ma ya  r mlar na ba l d r.
Öte yandan, Do u Akdeniz’deki geli meler ne  cesinde, 
srail aç klar ndaki Leviathan Havzas ’nda ke fedilen 

do algaz kaynaklar  da, kaynak çe itlili i aç s ndan 
önem arz etmektedir. Y lda yakla k 8-10 milyar m³ 
gaz tedarik edilebilecek bu proje dâhilinde, Türkiye’ye 
do algaz  boru ha    ile ta mak, Güney
K br s Rum Yöne  mi (GKRY)’nde kurulacak LNG ter-
minalinden Avrupa’ya ula  rmak veya yüzen LNG 
terminali (FLNG) kullan larak s v la  r lmas  alterna-
  eri gündeme gelmi  r. Ancak bunlar n aras ndan 

en uygulanabilir görünen alterna  f, dü ük maliye   
sebebiyle Türkiye’ye boru ha    ile ta nmas d r.

Di er tara  an, Silivri Do al Gaz Yeral   Depolama Tesisi-
nin kapasitesi 2015 y l  içerisinde 2,84 milyar m³’e ula -
m  r. Türkiye Petrolleri (TPAO) tara  ndan yay mlanan 
2014 Y ll k Raporu’na göre kapasite ar   rma çal mala-
r yla beraber 2019 y l nda depolama kapasitesinin 4,28 
milyar m³’e ç kmas  ve günlük geri üre  m kapasitesinin 
75 milyon m³’e ula mas  planlanmaktad r. Ülkemizde 
sanayile me, nüfus ar   ve ehirle me ile birlikte hayat 
standartlar n  yükseltme çabas  alterna  f enerji kaynak-
lar n n kullan m n  gündeme ge  rmi  r. Bu ba lamda 
Kurulu umuz, 1986 y l ndan i  baren, hidrokarbon kay-
naklar içerisinde en temiz yak t olarak kabul edilen ve 
di er yak tlara göre daha ekonomik, verimli olmas  gibi 
birçok avantaj  bulunan do algaz n ithala  na ba lam  r.

thalat ve hracat
Kurulu umuz, Türkiye’nin do algaz ih  yac n  kar -
lamak ve do algaz arz n n güvenli ini ve çe itlili ini 
sa layabilmek için, uzun dönemli do algaz al m sa  m 
anla malar  imzalam  r. Buna göre;
•  Rusya Federasyonu ile Ba   Ha    ve Mavi Ak m an-

la malar  kapsam nda toplam 20 milyar m³/y l,
• ran ile 9,6 milyar m³/y l,
•  Azerbaycan ile 3 anla ma kapsam nda toplam 12,75 

milyar m³/y l,
•  Türkmenistan ile 16 milyar m³/y l miktar nda do al-

gaz ile;
•  Cezayir’le 4,4 milyar m³/y l,
•  Nijerya ile 1,3 milyar m³/y l miktar nda LNG al m 

anla malar  mevcu  ur.

Azerbaycan’ n ah Deniz Faz-II sahas ndan 6 milyar m³ 
do algaz ithala  na ili kin anla ma kapsam nda tesli-
matlar n 2018 y l nda ba lamas  öngörülmekte olup, 
Türkmenistan ile 1999 y l nda yap lan anla ma henüz 
yürürlü e girmemi  r. Bunlar n yan  s ra, 2003 y l nda 
Yunanistan ile imzalanan Do al Gaz Al m Sa  m Anla -
mas  çerçevesinde Kurulu umuz, 2007 y l ndan i  baren 
Yunanistan’a do algaz ihracat faaliye  ne de ba lam  r.

Rusya Arz Kayna  (Ba   Ha  ): BOTA ’ n y ll k 4 mil-
yar m³ kontrat miktar  olan ve Rusya arz kayna ndan 
Ülkemize do algaz ile  mi sa layan Rusya Federasyo-
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nu-Türkiye Do al Gaz Boru Ha    845 km. uzunlu unda 
olup, Ülkemize Bulgaristan s n r nda Malkoçlar’dan 
girmekte, Hamitabat, Ambarl , stanbul, zmit, Bursa, 
Eski ehir güzergâh n  takip ederek Ankara’ya ula -
maktad r. Boru hatt  üzerinde, K rklareli, Ambarl , 
Eski ehir’de kompresör istasyonlar  ve Malkoçlar’da 
ana ölçüm istasyonu bulunmaktad r.

Rusya Arz Kayna  (Mavi Ak m): Y ll k 16 milyar m³ 
kontrat miktar  olan ve Rusya arz kayna ndan Ülke-
mize do algaz ile  mi sa layan Mavi Ak m Ha    Rusya 
topraklar nda 370 km, Karadeniz geçi inde 390 km 
uzunlu unda paralel 2 hat ve Türkiye topraklar nda 
501 km uzunlu unda bir hat olmak üzere 3 ana bö-
lümden meydana gelmektedir. 2003 y l nda i letmeye 
al nan ha   n Türkiye topraklar ndaki k sm  Samsun’dan 
ba layarak Amasya, Çorum, K r kkale üzerinden Anka-
ra’ya ula makta, Polatl  yak nlar nda Malkoçlar-Ankara 
ile  m ha    ile birle mektedir.

ran Arz Kayna  (Do u Anadolu Hatt ): Y ll k 9,6 
milyar m³ kontrat miktar  olan ve ran arz kayna n-
dan Ülkemize do algaz ile  mi sa layan Do u Ana-
dolu Do al Gaz Ana le  m Ha    yakla k 1.491 km. 
uzunlu undad r. Do ubayaz t’tan ba lay p, Erzurum, 
Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara’ya uzanmakta, bir 
bran man ile Kayseri üzerinden Konya‘ya ula makta 
olan hat 2001 y l  sonunda i letmeye al nm  r. Boru 
ha    kapasitesinin tam kullan m  için 2013 y l nda bu 
hat üzerinde Erzincan Kompresör stasyonu yap larak 
i letmeye al nm  r.

Azerbaycan Arz Kayna  (Bakü-Ti  is-Erzurum Ha   ): 
ah Deniz Faz-I sahas ndan y ll k 6,6 milyar m³ ve BO-

TA  Interna  onal Limited tara  ndan Bakü-Ti  is-Cey-
han Ana hraç Ham Petrol Boru Ha    i letmesinde 

yak t gaz  olarak kullan lmak üzere y ll k 0,15 milyar m³ 
olmak üzere y ll k toplam 6,75 milyar m³ Azerbaycan’da 
üre  len do algaz n Gürcistan üzerinden Türkiye’ye 
ta nmas  amac yla geli  rilen Azerbaycan-Türkiye 
Do al Gaz Boru Ha   ’n n toplam uzunlu u 226 km. 
olup, 2007 y l nda Azerbaycan’dan ilk gaz sevkiya   
ba lam  r.

LNG thala   - Nijerya ve Cezayir Arz Kayna  (Marma-
ra Ere lisi LNG Terminali): LNG ithala  na ba lan lma-
s yla birlikte al nan gaz için hem baz yük tesisi olarak 
kullan lmak, hem de ani gaz çeki lerinin kar lanma-
s nda devreye sokulmak üzere Kurulu umuz tara  ndan 
1989 y l nda yap m na ba lan lan Marmara Ere lisi LNG 
Terminali 1994 y l nda i letmeye aç lm  r. Hâlihaz rda, 
Cezayir ile 4,4 milyar m³, Nijerya ile ise 1,3 milyar m³ 
olmak üzere toplam kapasitesi 5,7 milyar m³ olan LNG 
al m sa  m anla malar m z bulunmaktad r.

Spot LNG: Özellikle tüke  min yüksek oldu u k  ayla-
r nda dönemsel bazda veya y ll k bazda do algaz arz 
aç n n olu mas  ve Ülkemize ithal edilen do algaz n 
arz kaynaklar n n bir veya birkaç nda herhangi bir 
sebepten dolay  do algaz ile  minde kesin  ye sebep 
olacak beklenmeyen bir ar za ile kar la lmas  durum-
lar nda do algaz arz güvenli inin sa lanmas  amac yla 
mevcut ithalat anla malar na ilave olarak Bakanlar 
Kurulu tara  ndan yap lan görevlendirme çerçevesin-
de, ülkemizin arz güvenli inin sa lanmas  için, ih  yaç 
duyuldukça Kurulu umuz tara  ndan uluslararas  LNG 
piyasas nda faaliyet gösteren irketlerden spot LNG 
al m  yap lmaktad r.

Gra  k 12. Y llar  bar yla Do al Gaz thalat Miktarlar  (mil-
yon Sm³)
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Ayvaz Online, kullan c lar n n kar s na 
büyük indirimlerle ç kmaya haz rla-
n yor. Do algaz hortumlar ndan 
küresel vanalara, sprinkler hor-
tumlar ndan vana ceketlerine 
kadar uzanan farkl  ürünlerde 
yüzde elliye varan indirimler 
sunan Ayvaz Online, kredi kar  na 
pe in  ya  na taksitle al veri  avantaj  
sunuyor.  Ayvaz, e-  caret sitesi Ayvaz Online’da 
her ay belirli bir ürün grubunda yüzde elliye varan 
indirim sunuyor. Geç  imiz ay solar ba lan   hortum-
lar ndaki %50 indirimle ba la  lan kampanyalar bu 
ay sprinkler ba lan   hortumlar ndaki %40 indirimle 
devam ediyor. 

Ayvaz Online e-ticaret sitesi, kompansatörlerden 
esnek metal hortumlara, kondenstoplardan yang n 
ürünlerine uzanan Ayvaz’ n tüm ürün gam n  son 
tüke  cilerle bulu turuyor. Site, Türkiye’nin dört bir 
yan ndan özellikle dü ük miktarlarda al m yapmak 
isteyen kullan c lar için h zl , kolay, güvenli ve taksitli 
al veri  imkan  sunarak sektörde uzun süredir ad ndan 
söz e   riyor. Kullan c lara oturduklar  yerden, telefon 
tra  i ya amadan, internete ba l  herhangi bir cihaz-

Ayvaz Online Yüzde Elliye Varan İndirimlerle Geliyor 
dan kolayca al veri  yapma imkan  sunan 

Ayvaz Online, adedi ve tutar  ne 
olursa olsun tüm ürünlerde Türki-

ye’nin her tara  na ücretsiz kargo 
avantaj  sunuyor. Mü terilerin 
kredi kar  yla al veri  sürecini 

maksimum güvenlikte gerçek-
le  rmesi için 128 bit SSL güvenlik 

ser   kas na sahip olan e-  caret sitesi, 
kredi kar  na vade farks z 4 taksit avantaj n n yan  

s ra havale ile ödeme seçene i de sunuyor. 

Konuyla ilgili aç klama yapan Ayvaz cra Kurulu Ba kan  
Serhan Alpagut, Ayvaz Online ile sektörde yepyeni 
bir sayfa aç  klar n  ve irket olarak dijital mecrada da 
ilkleri gerçekle  rmenin gururunu ya ad klar n  dile 
ge  rdi. Ayvaz’ n kurumsal web sitesindeki ürünler ile 
e-  caret sitesinin entegre olarak çal  n  belirten Al-
pagut, “Ayvaz Online ile son kullan c lar  hede  iyoruz. 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, son kullan c lar n 
Ayvaz kalitesini uygun  yat ve artlarla sahip olmas n  
is  yoruz. Eylül ay nda güne  enerjisi sistemlerinde 
kullan lan solar ba lant  hortumlar m zda indirim 
yap  k. Bu ay ise sprinkler ba lan   hortumlar m z  öne 
ç kar yoruz” dedi. 

Hollandal  BDR Thermea Grup 
irketleri içerisinde 2013 y l n-

dan bu yana yal n üre  m me-
totlar n  te vik etmek ve mevcut 
kaynaklar  en iyi ekilde kullan-
mak için düzenlenen BDR Excel-
lence Ödülü’nün sahibi bu y l 
Baymak oldu. BDR Thermea’ya ba l  irketler aras nda 
geleneksel hale gelen Excellence Award (Mükemmellik 
Ödülü), üre  m süreçlerinin al lagelmi  yöntemlerin 
d na ç karak daha yal n bir sisteme dönü türülmesi 
amac yla düzenleniyor. Grup irketleri aras nda fark n-
dal  ar   ran, mevcut kaynaklar  en iyi kullanabilen, 
tak m çal mas n  ön plana ç karan,  nansal kazanç 

Baymak Yalın Tasarımdan Gelen 
“Mükemmellik Ödülü”nün Sahibi Oldu

sa layan ve grup irketleri içe-
risindeki ba ar  performans na 
etki eden projelerin de erlendi-
rildi i BDR Excellence Award’da 
bu y l n birincisi Baymak oldu. 
Baymak birincilik ödülünü termo-
sifon hatlar nda yal n üre  m tek-

niklerinin kullan m  ile gerçekle en maliyet azal  c  projesi 
ile kazand . Gerek tasar m gerekse endüstri mühendisli i 
çal malar n  içeren bu proje kapsam nda kaynak, emaye 
ve montaj olmak üzere 3 a amadan olu an süreçte her 
3 bölümde de mevcut darbo azlar incelenerek çözüm 
alterna   eri olu turuldu. Hat dengeleme çal malar  
yap larak isra  ar minimize edildi. 
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19-22 Nisan 2017 tarihleri aras nda zmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekle ecek olan 
TESKON+SODEX Fuar  TMMOB Makina Mühendisleri 
Odas  tara  ndan düzenlenecek olan Ulusal Tesisat 
Mühendisli i Kongresi’ne (TESKON) de ev sahipli i ya-
p yor. TMMOB Makina Mühendisleri Odas  ad na zmir 

ubesi yürütücülü ünde ilki 1993 y l nda düzenlenen 
ve 10 y ld r SODEX fuar  ile e zamanl  olarak sürdürülen 
kongre birçok seçkin akademisyen, mimar, mühendis, 
proje  rmalar n n yetkilileri ve sektör profesyonelini 
TESKON+SODEX ça  s  al  nda bir araya ge  rerek önem-
li bilgi payla mlar na ortam sa l yor. 

Her iki y lda bir zmir’de gerçekle en etkinlik en son 
8-11 Nisan 2015 tarihleri aras nda gerçekle mi , 2015 
y l ndaki kongrenin ana konusu ise “Sa l k için Is l 
Konfor ve ç Hava Kalitesi” olarak belirlenmi  . Hem 
tesisat mühendisli i hem de di er disiplinlerde teorik 
ve uygulamal  bilimsel ve teknolojik geli meleri sunan 
TESKON Kongresi 2017 y l nda ise “Tesisat Mühendis-
li inde Bütünle ik Performans” ana temas  ile Sodex 
fuar yla birlikte organize edilecek.  SODEX Ankara, 10-13 
May s 2017 tarihleri aras nda, ATO Uluslararas  Kongre 

TESKON + SODEX: Fuar ve Kongre Bir Arada
ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. lk kez 2011 y l nda 
düzenlenen, 2013 y l nda yüzde 40 büyüme yakalayarak 
önemli bir ba ar ya imza atan SODEX ANKARA, ka  l mc  
ve ziyaretçilerine sektörün nabz n  ba ken  e tutma 
ans  tan yor. Sektörün en önemli bile enlerinden biri 

olan kamu yetkililerinin de yo un olarak ziyaret e   i 
fuar, sektörün kamu kurum ve kurulu lar yla bulu tu u 
en önemli etkinlik olarak öne ç k yor. Ankara’n n en 
önemli HVAC-R bulu mas , en yeni ürün ve hizmetlere 
do rudan ula ma olana  sa l yor.

SODEX Fuarlar , dünyan n en önemli 10 fuar irke  nden 
biri olan Deutsche Messe’nin Türkiye i  raki Hannover 
Messe Sodeks Fuarc l k tara  ndan düzenleniyor. Sektörün 
lider  rmalar n n ka  l mc  oldu u etkinlikler, yerli ziyaret-
çilerin yan  s ra düzenlenen Uluslararas  Al m Heye   ve 
Sa  n Almac  Programlar  kapsam nda Avrupa ve Ortado-
u’dan birçok sa  n almac  a rl yor. Böylece, yara    i  

hacmi ile HVAC endüstrisine muazzam bir katk  sa l yor. 
Her iki fuar için geç  imiz ay ba layan sa  lar h zla devam 
ediyor. Ka  l mc  olmak isteyen  rmalar n s n rl  say daki 
yer durumunu göz önünde bulundurarak 2017 y l  için 
ba vurular n  gecikmeden yapmalar  gerekiyor.

Buderus, üyelere birçok avantaj ve 
ayr cal k sunan Star Club program  
kapsam nda Ankara’da bir teknik 
e i  m toplan  s  gerçekle  rdi. An-
kara’daki Buderus Star Club üyelerine 
yönelik olarak düzenlenen teknik 
e i  m toplan  s nda; kombi çal ma 
prensiplerinden montaj uygulamala-
r na, Buderus ürün gam ndan sektörel 
ve irketle ilgili birçok farkl  konuya 
kadar bilgi payla m nda bulunuldu. 
Bosch Termoteknik Ankara Bölge 
Müdürlü ü’nde düzenlenen teknik e i  m toplan  s na 
22 Buderus Star Club üyesi ka  ld .  Bosch Termoteknik 
Is tma E itmeni Neca   Soydemir ve Buderus Ankara 
Bölge Sa   Temsilcisi Bar  Biçer’in ka  ld  e i  min 

Buderus, Ankara’daki Star Club Üyeleriyle Teknik 
Eğitimde Buluştu

ard ndan tüm ka  l mc lar keyi  i bir 
ak am yeme inde günün yorgunlu-

unu a   .

Buderus Star Club, sektördeki profes-
yonellere, sa   ve montaj yap  kça 
star puan kazand ran, ayn  zamanda 
star üyelere teknik e i  mler sunan 
bir program. Buderus yetkili top-
tanc  bayileriyle çal an montajc  alt 
bayiler için geli  rilen bu sistemle 
sektöre sunulan hizmet kalitesinin 

ar  r lmas  hede  eniyor. Buderus Star Club sistemiyle 
üyelere birçok avantaj ve ayr cal n yan nda, profes-
yonelliklerini geli  ren ve destekleyen bir konsept 
sunuluyor.
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Ayvaz’ n Eylül ay nda Gaziantep, Elaz  ve Diyarbak r’da 
düzenledi i buhar seminerleri sektör üyeleri tara  n-
dan büyük ilgiyle kar land . Tesisat sektörünün köklü 
 rmalar ndan Ayvaz, sektör üyeleri tara  ndan büyük 

ilgi gören buhar seminerlerini yurt genelinde gerçek-
le  rmeye devam e   . Eylül ay nda Gaziantep, Elaz  
ve Diyarbak r ehirlerinde gerçekle  rilen e i  mlere 
farkl  sektörlerden yüzlerce ki i ka  ld . 

Makina Mühendisleri Odas ’n n da deste iyle MMO 
Gaziantep ube Müdürlü ü’nde düzenlenen seminere 
yo un bir ka  l m gerçekle  rildi. Endüstriyel tesisler 
konusunda geli mi  bir bölge olan Gaziantep’teki 
e i  mde a rl kl  olarak i letmelerde ya anan sorunlar 
üzerinde duruldu. “Buhar Tesisatlar nda Enerji Geri Ka-
zan m ” ba l  al  nda yeni seminerlerin talep edildi i 
e i  m, soru cevaplarla sonland r ld . Eylül ay nda Elaz  
Park Dedeman Hotel’de düzenlenen seminere ise F rat 
Üniversitesi ba ta olmak üzere birçok kamu kurum ve 
kurulu lar  ile bölgedeki endüstriyel tesislerin tem-
silcileri büyük ilgi gösterdi. Ha  a içi düzenlenmesine 
ra men ak am geç saatlere kadar süren “Endüstride 
Buhar Tesisatlar ” konulu seminer, ka  l mc lar tara  n-
dan büyük be eni toplad . 

Seminer serisinin son aya  Makine Mühendisleri 
Odas  Diyarbak r ube Müdürlü ü’nün katk lar yla yine 
Eylül ay nda gerçekle  rildi. “Buhar Armatürleri ve 
Buhar Tesisatlar nda Enerji Verimlili i” ba l  al  nda 

Ayvaz’ın Farklı Şehirlerde Düzenlediği Buhar 
Seminerleri Büyük İlgi Gördü

önemli bilgilerin sektör üyeleriyle payla ld  e i  me, 
bölgenin önde gelen sanayi kurulu lar n n teknik so-
rumlular  ile çok say da kamu kurum ve kurulu undan 
temsilci ka  ld . Standart bir ders anla  m  yerine, i let-
melerde ya anan sorunlarla ilgili uygulama örneklerine 
yer verilen e i  m. MMO Diyarbak r ube Müdürü Sait 
Bahçe’nin Ayvaz temsilcilerini yeni seminerler vermeye 
davet e   i konu mas yla son buldu.

Konuyla ilgili aç klama yapan Ayvaz cra Kurulu Ba kan  
Serhan Alpagut, irket olarak e i  me büyük önem 
verdiklerini ve bu tür organizasyonlar  yurt genelinde 
gerçekle  rdiklerini söyledi ve  “Ayvaz olarak hem ça-
l anlar m z hem de sektör üyeleri için farkl  konularda 
e i  mler düzenliyoruz. Bilginin payla arak ço ald n  
biliyoruz, ürün ve sistemlerimize ilgili önemli bilgileri 
sektör üyeleriyle düzenli olarak payla yoruz. Özellikle 
uygulamaya yönelik e i  mler, sektördeki ki iler için 
anahtar rol oynuyor. Kullan c lar n bilinçli olmas  hem 
i letmeler hem de ülke ekonomisi aç s ndan avantaj 
yara  yor” diyerek sözlerini noktalad .

Kayaç gazlar ndan (shale 
gas) elde edilerek s v la  r -
lan Amerika Birle ik Devlet-
leri üre  mi ilk LNG kargosu, 
bu hafta ba nda EgeGaz 
Alia a LNG Terminaline 
ula  . Knutsen gemisiyle Türkiye’ye gelen ilk Amerika 
men eli LNG’nin EgeGaz tara  ndan ithal edildi ini 
belirten  rma yetkilileri, 2009 y l ndaki ilk özel sektör 
LNG ithala  ndan sonra, yine bir ilki gerçekle  rdikle-
rini bildirdiler. 

Amerikan LNG’si Türkiye’de 
Ülkemizin do algaz te-
darik por  öyünde; gerek 
kaynak çe itlendirmesi 
gerekse boru hatlar nda 
zaman zaman ya anan 
k s nt  veya kesintilerde 

adeta sistemin sigortas  olan LNG terminalleri ülke arz 
güvenli i aç s ndan büyük önem ta yor. Türkiye’de 
halen BOTA ’a ait Marmara Ere lisi ve EgeGaz’a ait 
Alia a LNG terminali olmak üzere iki yerle ik LNG 
terminali bulunmaktad r.
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Viessmann yetkili servis personelleri irket 
içerisinde devaml  verilen e i  mler sayesinde 
UGETAM tara  ndan yap lan s nav  ba ar  ile ta-
mamlayarak mesleki yeterlilik belgelerini ald .

Do algaz ile s tma cihazlar  servis personelle-
rine yönelik mesleki yeterlilik belge zorunlulu u, 25 
May s 2015 tarihli ve 29366 say l  ‘’Mesleki yeterlilik 
kurumu mesleki yeterlilik belgesi zorunlulu u ge  ren 
mesleklere ili kin tebli ’’ Resmi Gazete’de yay mlana-
rak yürürlü e girdi. Bu tebli  ekindeki listede belir  len 
mesleklerde MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunlu 
hale ge  rilmi  r. 25 May s 2016 tarihinden i  baren 
MYK mesleki yeterlilik belgesi olmayan ki iler bu mes-
leklerde çal  r lamayacak.

Viessmann s tma cihazlar  yetkili servis personellerinin 
belgelendirilmesi amac yla Viessmann ve UGETAM 
aras nda i  birli i protokolü imzalad . Bu protokol 
kapsam nda Viessmann yetkili servis personelleri UGE-
TAM tara  ndan yap lan yaz l  ve uygulamal  s navlarda 
ba ar  göstererek mesleki yeterlilik belgelerini almaya 
hak kazand lar.

Düzenlenen son s nav sonucu belge almaya hak 
kazanan adaylar için Viessmann Türkiye Genel Mü-
dürlü ü’nde belge teslim töreni düzenlendi. Törene 
Viessmann’  temsilen Viessmann Genel Müdürü Dr. 
Celale   n Çelik, Teknik Müdür Ahmet Türkeri, Teknik 

Viessmann Yetkili Servis Personelleri Mesleki 
Yeterlilik Belgelerini Aldı 

Servis Müdürü Mehmet Y ld z ve Teknik Servis E itmeni 
Aziz Me e ka  ld . UGETAM’  temsilen ise UGETAM 
Genel Müdürü Serkan Kele er, E i  m ve i  Geli  rme 
Müdürü Selim Serkan Say, Belgelendirme e   Halil 
Akda  ve s navlarda de erlendirici olarak görev alan 
Erhan Öztürk ka  l m sa lad .

Viessmann’ n Türkiye’de 20 y l  a k n bir süredir 
faaliyetlerini ba ar l  bir ekilde yürü  ü ünü ifade 
eden Viessmann Genel Müdürü Dr. Celale  n Çelik, 
servis personellerinin ald klar  belgenin Viessmann’ n 
sadece sa   alan na de il ayn  zamanda sa   sonras  
hizmete de verdi i önemin bir sonucu oldu unu be-
lir   . Viessmann’ n faaliyet alan ndaki tüm ürünlere 
yönelik olarak ilgili e i  m birimi tara  ndan verilen 
e i  mlerin bir irket kültürü oldu unu vurgulayan Dr. 
Çelik, servis personellerinin ba ar s n  da bu e i  mlere 
ba lad .  irket bünyesinde verilen bu e i  mlerin sade-
ce servis personellerine yönelik olmad n ; bayilerin, 
projecilerin, ya  r mc lar n, ö rencilerin ve di er bütün 
sektör payda lar n n bu e i  mlerden is  fade e   ini 
belir   . 2015 senesinde düzenlenen e i  mlere toplam 
4440 sektör payda n n ka  ld n  belirterek irket için 
e i  min önemini aktard . 

Türkiye genelinde 6 farkl  ilde hizmet verecek olan 
Baymak bölge depolar n n faaliyete geçmesi ile bir-
likte ürün sevkiyat ve teslimat süreçlerinde kalite ve 
hizmet standartlar  ar   r ld . Bayilere yak n konumda 
ürün bulundurmas  sayesinde bayilerinin ve tüke  ci-
lerin acil taleplerine çok h zl  cevap verebilen Baymak, 
mü terilerine en üst seviyede kaliteli hizmet sunmaya 
devam ediyor. 81 ilde 1000’e yak n bayiye sahip olan 
Baymak, Diyarbak r, Erzurum, Samsun, Ankara, zmir 
ve Mersin’de tamamlad  lojis  k merkez projesiyle 
bayi kanal ndaki da  m a n  çok daha güçlü bir ya-

Baymak’tan Türkiye’yi Saran Yatırım 
p ya kavu turdu. Baymak Tedarik Zinciri Ekibi tara  n-
dan ürünlerin üre  ldi i ha  an tüke  ciye ula mas na 
kadar geçen tüm a amalar  analiz ederek tasarlanan 
merkez depo ve bölge depolar ndan olu an bu yeni 
da  m a  3 ay gibi k sa bir sürede tamamland . 
2016’n n ilk 6 ay n  bir önceki y l n ayn  dönemine 
göre ciroda %17 büyüme ile tamamlayan Baymak 
Tüm Türkiye’de daha güçlü bir konuma ula mak için 
sadece ürünleri ile de il ayn  zamanda sa   öncesi 
ve sonras  süreçlerin de mükemmelle  rilmesi için 
ya  r mlar n  sürdürüyor.



HABERLER

Arçelik A. ., Ankara’da bu y l be incisi düzenlenen ‘Özel 
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde en büyük ödül 
olan ‘Türkiye’nin En Ba ar l  Ar-Ge Merkezi’ ödülüne 
lay k görüldü.  Ar-Ge projelerinin sonunda ortaya ç kan 
yeni teknoloji ve ç k  lar n kamuoyu ile payla lmas , 
Ar-Ge merkezlerinin sorunlar n n tar  lmas  ve ba ar l  
Ar-Ge merkezlerine ödül verilmesi amac yla hayata 
geçirilen Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 2015 
y l  sonuçlar  aç kland . Bu sonuçlara göre Arçelik A. . 
en büyük ödül olan ‘Türkiye’nin En Ba ar l  Ar-Ge 
Merkezi’ ödülünün yan  s ra, sektörel kategoride ya-
p lan de erlendirme sonucunda da “Dayan kl  Tüke  m 
Sektöründe En Ba ar l  Ar-Ge Merkezi” ödülüne lay k 
görüldü. Ankara Congresium’da gerçekle en Özel 
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nin ödül töreni ise 
Cumhurba kanl  Külliyesi Konferans Salonu’nda 
yap ld . Arçelik A. . ad na ödülleri Arçelik A. . Üre  m 
ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s  
O uzhan Öztürk, Ekonomi Bakan  Nihat Zeybekci ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Faruk Özlü’den ald . 

Arçelik A. ., Congresium’da 80 m²’lik alanda Homew-
hiz, OLED TV, Herb Garden ve so utmal   r n ba ta 
olmak üzere en yenilikçi ürün ve teknolojilerini sergi-
ledi. Ar-Ge alan nda Türkiye’nin en çok ya  r m yapan 
irketlerinden biri olan Arçelik A. ., Türk Patent Ligi’n-

de birinci s rada yer al yor ve Türkiye’nin en çok ulus-
lararas  patent ba vurusu yapan irke   konumunda.

Arçelik’in Ar-Ge 
Merkezlerine Ödül 
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İGDAŞ, EPDK kararıyla geçen ay devraldığı Çatalca’ya 2 etapta toplam 200 
kilometreyi aşan altyapı yatırımı yapmayı planlıyor. 72 kilometrelik ilk 

etabın temeli 2 Eylül Cuma günü, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle  atıldı. İGDAŞ’ın müşteri memnuniyetinin yüzde 96 gibi rekor bir 

seviyede olduğunu belirten Genel Müdür Mehmet Çevik, “Hizmet anlayışımızı 
Çatalca’ya da taşıyacak, Çatalcalıların da gönlünü kazanacağız” dedi.   

Çatalca’ya 202 Kilometrelik 
Doğalgaz Yatırımı

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
karar yla Çatalca’n n tamam nda do algaz da -
 m n  devralan GDA , 2 etapta toplam 200 kilo-

metreyi a an altyap  ya  r m  yapmay  planl yor. 
72 kilometrelik ilk etab n temeli, 2 Eylül Cuma 
günü, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan  Dr. 
Kadir Topba ’ n ka  ld  törenle a  ld . 

Ayn  zamanda Çatalca’daki sel ma duru Roman 
vatanda lar için yap  r lan sosyal konutlar n 
anahtarlar n n teslim edildi i törende konu ma 
yapan BB Ba kan  Dr. Kadir Topba , “Do algaz Çatal-
ca’da ciddi bir problemdi, çok az yere ya  r m yap lm   
ve do algaz kullan m  oldukça azd . Bu nedenle do-

algaz da  m n  biz sa  n ald k ve hemen ya  r mlara 
ba lad k. imdiye kadar Elbasan, Ovayenice ve Çak l 
mahallelerine 11 milyon TL’lik 93 km do algaz ya  r m  
yap  k. imdi temelini a   m z 6 milyon TL’lik ya  r m-
la 72 km daha hat dö eyece iz. Bu ya  r mla nce iz, 
Kabakça ve hsaniye mahalleleri do algaza kavu acak. 
Arkas ndan 130 km’lik ya  r m daha yapacak ve Akalan, 
Suba , Oklal , Kestanelik, Çanakça, Da yenice, zze   n 
ve Gökçeali mahallelerini de do algaza kavu turaca z. 
Ya  r mlar tamamland nda 46 bin 602 abone daha 
do algaz kullanacak. Do algaz rahatl k  r, medeniye   r, 
bunu yapmak bizim görevimiz dedi.

Bu a  lan ad mla birlikte is  snas z stanbul’un tamam n n 
GDA ’ n kapsama alan na girdi ini belirten GDA  Genel 

Müdürü Mehmet Çevik, yap   aç klamada “Bugün, 6 

milyonun üzerinde abonemiz var. stanbul’un tamam na 
do algaz da  m n  gerçekle  riyoruz. Ba ms z ara  r-
ma irketlerinin yap   anketlere göre; GDA ’ n mü teri 
memnuniye  , yüzde 96 gibi rekor bir seviyede. Bizi bu 
rekora ta yan GDA ’ n hizmet anlay n  Çatalca’ya da 
ta yaca z. nan yorum ki; hizmet kalitemizle, Çatalca-
l lar n da gönlünü kazanaca z” dedi. 

Bugüne kadar Çatalca’n n Elbasan, Ovayenice ve Çak l 
mahallelerine 93 kilometrelik do algaz ha    kazand -
ran GDA , iki etapta 11 mahalleye daha toplam 202 
kilometre do algaz ha    in a edecek. Temeli a  lan 
ve ubat ay nda tamamlanmas  planlanan ilk etap; 
nce iz, Kabakça ve hsaniye mahallelerine do algaz 

götürecek. Altyap  yat r mlar  ara vermeden 2017 
y l nda da devam edecek. GDA , y l sonuna kadar 
Çatalca’n n sekiz mahallesine daha 130 kilometrelik 
do algaz ha    in a edecek. Bugün Çatalca’da 11 bin 
400 olan do algaz abonesi say s , bu ya  r mlardan 
sonra 58 bine ula acak.
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ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ 

Dergimizin her sayısında bir doğalgaz dağıtım şirketini kodu edindiğimiz 
“Şehirlerde Doğalgaz” bölümümüzün konuğu Kayserigaz oldu. EWE Turkey 

Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve 
“Müşteri Memnuniyeti”nin tüm süreçlerini odağına alan Kayserigaz, 

abonelerine birçok hizmeti bir arada sunuyor. 

Yenilikçi Faaliyetleriyle Kayserigaz

Hasan Yasir Bora
Kayserigaz Genel Müdürü

Abonelerine verdi i hizmetlerde pra  k çözümler üre-
ten Kayserigaz, olas  vakit kay plar n  en aza indiriyor. 
Birbirine entegre edilen son teknolojiye sahip uygu-
lamalar tek bir ça   al  nda toplanarak bir bütünsellik 
içinde hizmet veriyor. Mevcut altyap  kapsam nda 
E-Fatura Hizme  , Online Abonelik Randevu, Online 
Tahsilat, Ak ll  Vezne Noktalar , TC kimlik numaras  
ile fatura ödenebilmesi, mü teriye “Direkt Ba lan” 
ayr cal , sosyal medya gibi alan nda yenilik içeren 
birçok hizme   profesyonel ve güler yüzlü ekibiyle 
abonelerine sunuyor.

Kulland  üstün teknolojik altyap s  ile kaliteli hiz-
mete verdi i önemi vurgulayan Kayserigaz, yenilikçi 
faaliyetleriyle do algaz sektörünün nabz n  her daim 
canl  tutmay  ba ar yor. Do a dostu do algaz n Kayseri 
çap nda 440 bin BBS abone tara  ndan kullan l yor 
olmas  ve bu büyük potansiyelin ih  yaçlar na k sa 
sürede cevap verilebilmesi, Kayserigaz’ n abonelerine 
verdi i önemi özetliyor. Abonelere sunulan hizmetle-
rin sonucunda, ba ms z kurulu lar n gerçekle  rdi i 
anketlerde %98’lere ula an memnuniyet oranlar na 
ula an Kayserigaz, zirvede ki yerini koruman n hakl  
gururunu ya yor. 

Kayserigaz Ya  r m Alanlar n  Geni le  yor 
Hayata geçirdi i projelere her geçen gün yenilerini 
ekleyen Kayserigaz, k sa ve uzun vadeli ya  r m plan-
lar ndan bahse   .  Kayseri’ye uzun y llard r sorunsuz 
ve güvenilir do algaz hizme   sunan Kayserigaz, yeni 
ya  r m planlar n  mevcut sistemlerini güçlendirme 
oda nda gerçekle  rmeye devam ediyor. 2016 y l  için 
40 milyon TL’lik ya  r m program  haz rland n n bilgi-

sini veren Kayserigaz, 435 bin Ba ms z Birim Say s na 
yakla an do algaz abone say s n n yeni ya  r mlarla 
birlikte yükselmeye devam edece ini aç klad . 

Kayseri’nin tüm ilçelerine do algaz hizme   sa lama 
hede  yle projelerine yön veren Kayserigaz, devam 
eden ve yap lmas  planlanan ya  r mlar hakk nda bilgi 
verdi. Çal malar na 2014 y l nda ba lanan Develi 
lçesi’ni Do algaza Kavu turma Projesi, Kayserigaz’ n 

en büyük ya  r mlar ndan biri olarak 65 milyon TL’lik 
bir proje olmu tur. Develi’nin altyap  çal malar n n 
%50’si 2015 y l  içinde tamamlanm , kalan %50’lik 
k sm n n 2016 y l  içinde bi  rilmesi öngörülmektedir. 
Proje tamamland nda Develi lçesi’nde toplam 115 
kilometre uzunlu unda do algaz ha    ya  r m  tamam-
lanm  olacak. 
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ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ 

Kayserigaz’ n ya  r m plan na 2015 y l  içinde dahil 
ederek yine ayn  y l içinde büyük bir h zla çal mala-
r n  ba la    Bünyan lçesi’ni Do algaza Kavu turma 
Projesi kapsam nda, Bünyan’a 2016 y l  sonuna kadar 
do algaz n ula  r lmas  planlan yor. Do algaz, Bünyan 
lçesi’ne Gömeç Mahallesi üzerinden çelik hatlar ile 

20 milyon TL civar nda yap lacak altyap  ya  r m  ile 
gerçekle  rilecek. Çal malar  devam eden Talas lçesi 
Ba akp nar Mahallesi ise 2016 y l  sonunda do algaza 
kavu acak. 2017 y l  içerisinde Ye ilhisar lçesi’ni do al-
gazla bulu turmay  planlayan Kayserigaz, 2018 y l nda 
da Yahyal  lçesi’ni do algaz n konforu ile bulu turacak.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora do algaz 
kullan m  ve ya  r mlar hakk nda yap   aç klamada; 
“Çevreci yak t do algaz  daha çok insana ula  rmak 
için faaliyetlerimizi azimle yürütmeye devam ediyoruz. 
2016 y l  için belirledi imiz 40 milyon TL’lik ya  r m pla-
n  ile ba ta Bünyan lçesi’ne do algaz hizme   sunmay  
ve Develi lçesi’nde ki do algaz ha   n  geni leterek 
büyük bir kesimin do algazdan faydalanabilmesini 
amaçlamaktay z. Her geçen gün artarak devam eden 
ya  r mlar ne  cesinde 3.300 km’yi a an altyap s  ile 
Türkiye’nin en büyük altyap s na sahip irke  nden biri 
olmay  ba ard k. Bu ula lan rakamlar, Kayseri’nin daha 
temiz bir atmosfere kavu mas  için aral ks z olarak sür-
dürdü ümüz çal malar n göstergesi olmu tur” dedi.

Kayserigaz’dan Sayaçlara Kalibrasyon
Kayseri’ye güvenli ve sürekli do algaz arz  sunan Kay-
serigaz, 10 y ll k kullan m süresini doldurmu  sayaçla-

r n do ru ölçümleme yapabilmeleri için kalibrasyon 
i lemlerini Kayseri’nin tamam nda yapmaya devam 
ediyor. Kalibrasyon, abonelerin mevcut sayaçlar n n 
yerlerinden sökülmesi, gerekli laboratuvarlara ile  l-
mesi, uygun teknik ekipmanlarla do ru ölçüm yap p 
yapmad klar n n kontrol edilmesi ve müdahalelerinin 
yap lmas n  ifade ediyor. Enerji Piyasas  Düzenleme Ku-
rumu’nun (EPDK) belirlemi  oldu u amaç ve kapsamlar 
dâhilinde faaliyet gösteren Kayserigaz, sayaçlar n do -
ru ve adil ölçümleri gerçekle  rebilmesi hususunda 
gereken hassasiyeti göstererek, tüm imkanlar yla 
sahada ki çal malar n  sürdürüyor. 

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mev-
zua  nda gerekli tutulan kalibrasyon i lemleri, 3516. 
yasa ile yetkilendirilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl  Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeli i 9. Maddesi 
‘b’ Bendinde belir  len ‘’Elektrik, su, havagaz , do algaz 
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sayaçlar  ile ak m ve gerilim trans-
formatörlerinin muayeneleri 10 
y lda bir yap l r’’ ibaresi gere i, her 
bir sayaç için 10 y lda bir defa yap l-
mas  kararla  r lm  r. Kalibrasyon 
i lemi için kullan m süresi dolmu  
sayaçlar Kayserigaz yetkili  rmas  
tara  ndan sökülerek, abonelerin 
ma duriyetleri söz konusu olma-
dan yerine kalibrasyonu yap lm  
sayaçlar tak l yor. 

Do algaz sayaçlar n n kalibrasyonu 
hakk nda bilgi veren Kayserigaz 
Tahakkuk Birimi Sorumlusu Kema-
le   n Koyuncu: “ lk 10 y ll k kullan m süresine ula m  
sayaçlar n kalibrasyon i lemlerini yapmaya 2014 y l n-
da ba lad k. Bu tarihten i  baren de kullan m süresini 
doldurmu  sayaçlar n kalibrasyon i lemleri sahada 
gerçekle  rilmeye devam ediliyor. Uygulanan kalib-
rasyon i lemleri sonucunda, sayaçlar neredeyse s  r 
hata ile ölçüm yapabilmekte ve bu sayede do algaz 
da  m irketleri ile do algaz aboneleri aras nda hak-
s zl k ve ma duriyet ya anm yor. Kayserigaz Tahakkuk 
Ekibi olarak EPDK’n n 3516. yasa ile yetkilendirilen ve 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Ölçü ve Ölçü Aletleri 
Yönetmeli i 9. maddesine uygun olarak çal malar -
m z  gerçekle  riyoruz. Sayaç de i im ve kalibrasyon 
i lemleri için abonelerimizden hiçbir ekilde ücret 
alm yoruz” dedi.

Kombi ve Baca Bak mlar na Dikkat!
Kayserigaz, hava s caklar n n dü mesiyle birlikte kombi 
ve baca bak mlar n n atlanmamas  konusunda uyar yor. 
K  aylar nda yo un bir ekilde kullan lan kombilerin ve 
bacalar n n periyodik bak mdan geçirilmesi önem arz 
etmektedir. Gerekli önlemler al nmad nda baca ve 
kombilerden s zan karbonmonoksit gaz  zehirlenmele-
re yol açabilir. Karbonmonoksit gaz  renksiz, kokusuz, 
yan c  ve zehirli bir gazd r. Vücuda solunum yolu ile 
girer ve do rudan kana kar arak oksijen al m n  en-
gelleyerek zehirlenme ve ölüme neden olabilir. 

Do algaz kullan c lar n n üzücü durumlarla kar la ma-
malar  için ru  n olarak baca ve kombi bak mlar n  yetkili 
servislere yap  rmalar  gerekmektedir. Gerekli bak m ve 

baca temizlik i lemlerinin yap lma-
mas  durumunda, gaz n yanmas yla 
olu an a  k gazlar, bacada yo u ma 
olu turur. Olu an yo u ma sonucu 
baca içinde biriken malzemeler ba-
can n  kanmas na yol açar ve a  k 
gazlar n d ar  a  lamamas na neden 
olur. A  lamayan gaz ise haneye ya-
y larak büyük tehlikelere yol açabilir. 
Kayserigaz ç Tesisat Birimi Sorumlu-
su Onur Ayd n, baca bak m , kombi 
bak m  ve karbonmonoksit zehir-
lenmeleri konusunda vatanda lar  
uyararak, al nabilecek basit ama 
etkili önlemleri u ekilde s ralad :

• Ortam havaland rmas n  sa layan menfezler asla 
kapa  lmamal d r,

• Bacalar yal  ml  ve standartlara uygun olmal , her y l 
ru  n olarak uzman yetkili ki ilerce temizle  lmelidir,

• Baca ba lan   k s mlar n n s zd rmazl klar  sa lan-
mal d r,

• Baca malzemeleri olu abilecek deformasyonlara 
kar  kontrol edilmelidir,

• Duman n geri tepmesini önlemek için baca ba l  
mutlaka tak l  olmal d r,

• Bacas  olan cihazlar banyo ve tuvalete yerle  rilme-
melidir,

• Özellikle lodos rüzgar n n etkili oldu u havalarda 
kombi kullan lmamal d r,

• Do algaz tesisat na yönelik tüm i lemler yetkili 
 rmalara yap  r lmal d r,

• Kullan lan s tma cihazlar n n kalite belgesine sahip 
olup olmad na, garan  lerine ve garan   sürelerine 
dikkat edilmelidir,

• Karbonmonoksit sensörleri kullan lmal d r,
• Herhangi bir sorun oldu unda Kayserigaz’ n 7/24 

hizmet veren Acil 187 ha    aranmal d r.

Kayserigaz ç Tesisat Birimi Sorumlusu Onur Ayd n, 
menfezlerin asla kapa  lmamas n n, baca ve kombilerin 
kontrol ve bak mlar n n zaman nda yap lmas n n büyük 
önem ta d n n al  n  çizdi.  Vatanda lar n do algaz ile 
ilgili her türlü sorular na 7/24 hizmet veren 444 5 429 
numaral  ça r  hatlar ndan, Kayserigaz web sitesinde bu-
lunan ve mesai saatleri içinde hizmet veren Canl  Destek 
hizme  yle cevap bulabileceklerini sözlerine ekledi. 
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zmir’de do algaz n da t m ve i -
letmesini üstlenen zmir Do algaz, 
düzenlenen törenle 10’uncu abone 
merkezini Ödemi ’te aç  . Tören son-
ras nda Ödemi  Belediye Ba kan  A. 
Mahmut Badem ilk abone olarak imza-
y  a   . Yeni ube abone olmak isteyen 
tüm zmirlilere bölge ayr m  olmaks z n 
hizmet verecek.

Aç l  törenine Ödemi  Belediye Ba ka-
n  A. Mahmut Badem, zmir Do algaz Genel Müdürü 
H. Burçin Yand mata, Genel Müdür Yard mc s  Cebrail 
Özdemir, belediye ve zmir Do algaz çal anlar , iç 
tesisat  rma temsilcileri ve vatanda lar ka  ld .

Törende aç l  konu mas n  yapan Genel Müdür Yan-
d mata, Ödemi lilerin ekim sonu i  bariyle do algaz  
kullanabilece ini söyleyerek, vatanda lar  abone 
olmaya ça rd . Yand mata unlar  söyledi: “Dokuz 
abone merkeziyle zmirlilere hizmet veriyoruz. Ödemi  
abone merkezimizi 10’uncu ubemiz olarak i letmeye 
al yoruz. Bu y l Ödemi ’te önemli bir ya  r m gerçek-

Ödemiş Abone Merkezi Hizmete Girdi
le  rdik. Y lsonuna kadar bu ölçüde 
bir ya  r m  daha tamamlam  olaca z. 
Ba kan m z Say n Mahmut Badem bu 
y l n ba ndan i  baren gaz n gelmesi 
için çok emek verdi, kendisine katk la-
r ndan dolay  te ekkür ediyorum.” dedi

Aç l ta söz alan Ödemi  Belediye 
Ba kan  A. Mahmut Badem ise, Genel 
Müdür Yand mata ve zmir Do algaz 
çal anlar na do algaz  Ödemi ’e ge-

 rdikleri için te ekkür ederek, “Gerçekten çok h zl  
bir çal ma gerçekle  rildi. Halk m z çal madan son 
derece memnun. Say n Genel Müdürün dedi i gibi 
bu k l Ödemi ’te do algaz  kullanmaya ba layaca z. 
Kademeli olarak da hava kirlili inin azalmaya ba lad -

n  hep birlikte görece iz. Bu k tan i  baren merkezi 
sitemli yerlerde baca  ltrelerini daha s k  kontrol etme-
ye ba layaca z. Çünkü bu güne kadar temiz bir enerji 
kayna m z yoktu. Ama ar  k hiç kimsenin Ödemi ’in 
havas n  kirletmeye hakk  yok. Böyle bir merkezi Öde-
mi ’e kazand r ld  için zmir Do algaz yetkililerine 
te ekkür ediyorum” diye konu tu.

 zmir Do algaz ve Ödemi  
Belediyesi i birli iyle ilçede 
çal malar  devam eden 
do algaz çal malar yla il-
gili halka aç k bilgilendirme 
toplan  s  yap ld . Toplan  -
da çal malar hakk nda bil-
giler verilirken, 2016 y l nda 
Ödemi lilerin do algaz kul-
lanmaya ba layaca  belir  ldi.

 Ödemi lilerin büyük bir heyecanla bekledi i do al-
gaz n çal malar , 24 Nisan 2016 tarihinde Ba bakan 
Say n Binali Y ld r m’ n ka  l m yla gerçekle en törenle 
ba la  lm  . O tarihten i  baren Ödemi ’in birçok 
mahallesinde do algaz alt yap  çal malar  ba la  larak 

Ödemişliler 2016’da 
Doğalgaz Kullanmaya Başlayacak 

h zl  bir ekilde sürdürülü-
yor.  lk kez do algaz kul-
lanacak olan ilçede vatan-
da lara, do algaz alt yap  
çal malar , do algaz n 
ekonomik ve çevresel fak-
törleri,  abonelik i lemleri, 
kullan m ekli gibi konu-
larda bilgi verilmek üzere 

Kültür Merkezinde toplant  düzenlendi. Toplant ya; 
lçe Kaymakam  Celil Ate o lu, Belediye Ba kan  A. 

Mahmut Badem, zmir Do algaz Genel Müdürü H. 
Burçin Yand mata, Genel Müdür Yard mc s  Cebrail 
Özdemir, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, 
kamu kurumlar  ve sivil toplum kurulu lar n n tem-
silcileri ve vatanda lar kat ld .
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AGDA ’ n bisikle  n çevreye ve 
sa l m za olan önemini anlatmak 
ve günlük haya  n bir parças  ha-
line ge  rmek için  “Sa l m z ve 
Çevremiz çin Pedal Çeviriyoruz” 
slogan yla düzenledi i AGDA  
Bisfest etkinli i 800’den fazla 
bisiklet severin ka  l m yla gerçekle  .

30 A ustos Sal  günü Sakarya Kent Meydan nda ba la-
yan etkinli e Sakarya Valisi Sn. Hüseyin Avni ÇO , SBB 
Belediye Ba kan  Sn. Zeki TOÇO LU, Sakarya l Emniyet 
Müdürü Sn. Osman BABADA I da ka  ld . 4 km süren 
ehir turunun ard ndan AGDA  binas  otopark alan nda 

yap lan e lenceli yar malarla devam e   . Gün boyu 
yiyecek ve içecek ikram n n oldu u etkinlikte ka  l m-
c lar e lenceli vakit geçirdi.

AGDA , 30 A ustos Zafer Bayram  dolay s yla 10 tane 
ehit ve gazi çocu una bisiklet ve kask hediye e   . Ço-

cuklara hediyelerini Vali Hüseyin Avni ÇO , SBB Ba kan  
Zeki TOÇO LU, l Emniyet Müdürü Osman BABADA I 
ve AGDA  Genel Müdürü Kenan DEM R takdim e   . 
ehit ve Gaziler Derne i tara  ndan belirlenen çocuklar 

hediyelerden dolay  çok mutlu oldu. Etkinlik sonunda 
yap lan çekili le 10 anl  Bisfest ka  l mc s  daha bisiklet 

AGDAŞ Bisfest’e Yoğun İlgi 
kazand . Verilen bisikletlerin d -

ndan etkinlik alan nda yap lan 
yar malara kat l mc lara 200 
bisiklet kask  ve etkinli e ka  lan 
herkese re  ektör yelek hediye 
edildi.
Etkinlik alan nda konu ma ger-

çekle tiren Vali Hüseyin Avni Co , konu mas nda 
ka  l mc lar n 30 A ustos Zafer Bayram ’n  kutlayarak 
askeri, spor, teknolojik ve ekonomik alanda zaferlerin 
gelmesi dile inde bulundu. Vali Co , “Bu organizasyon-
da pay sahibi oldu unuz için özellikle genç sporcular -
m z  ve bu organizasyonu gerçekle  ren AGDA ’  kut-
luyorum. Ayr ca etkinli in örnek olmas n  diliyorum.” 
dedi. Organizasyona ka  larak, yar arak destek veren 
bütün bisiklet sporu sevenlerine te ekkür e    ve böyle 
güzel organizasyonlar n ço almas n  temennisinde 
bulunarak konu mas n  bi  rdi.

Genel Müdür Kenan DEM R yap   konu mada, AGDA  
olarak 2003 y l ndan beri Sakarya’n n hava kalitesini yük-
seltmek ad na var güçleriyle çal maya devam e   klerini, 
irket olarak sadece do al gaz arz  sa lamakla ye  nme-

yip, toplumda çevre bilincinin artmas  için birçok sosyal 
sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belir   . 

Esgaz’ n sürekli e itim 
program  kapsam nda tüm 
çal anlar yla, etkili ile  im 
ve empa  , do ru ve etkin 
konu ma, beden dili e i  m 
çal mas  yap ld .

Ankara’dan gelen Tiyatro 
Nar oyuncular  ile inte-
rak  f olarak, yara  c  drama ve do açlama teknikleri 
kullan larak gerçekle tirilen e itim program nda, 
tüm çal anlar bir yandan günlük i  ya am  s ras nda 
kar la  klar  sorunlara çözüm ararken bir yandan da 

Esgaz Çalışanları Etkili İletişim ve 
Motivasyon Eğitimi Aldı

e lenceli vakit geçirdiler. 
Esgaz Genel  Müdürü 
Engin Ataman, “Belirli 
periyotlarla tüm çal ma 
arkada lar m z n moti-
vasyonlar n n devam , ku-
rumsal aidiyetlerinin yük-
sel  lmesi, abonelerimize 
verilen hizmet kalitesinin 

ar  r lmas  amac yla e i  m çal malar n  yap yoruz. 
Bu sene yap  m z e i  m de oldukça ba ar l  geç   ve 
tüm arkada lar m zdan oldukça olumlu geri dönü ler 
ald k” ifadelerinde bulundu.



ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ  Araştırma

46 Doğal Gaz Dergisi Sayı 198 - Eylül - Ekim 2016

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin 
Abone Miktarları 

Mayıs 2016 İtibariyle 

Hazırlayan: Muhittin Tekman 
Makina Mühendisi - MBA

ehir do algaz da  m irketlerinin abone miktar-
lar  hakk nda EPDK verileri kullan larak bir çal ma 
yap lm  r.

Yap lan bu çal man n sonucunda belirlenen May s 
2016 i  bariyle Türkiye toplam abone miktarlar  BBS 
(Ba ms z Birim Say s ) olarak a a da belir  lmek-
tedir; (Tablo 1)
1.  lgili ehir do algaz da  m irke   ile gaz kulla-

n m sözle mesi yapm , bir ba ka deyi le “anla ma 
yapm , servis kutusu ba lanm ” binalar için 
abone olan toplam yakla k 14,8 milyon abone 
vard r.

2.  Do algaz da  m irketlerinin yap  klar  altyap  
çal malar  sonucunda do algaz kullan m n n 
ba lad  binalarda;

2.1  Konut do algaz kullan c s  abone miktar  11,9 
milyon ve

2.2  Serbest tüke  ci do algaz kullan c s  abone 
miktar  ise 475 bindir.

3.  Toplam gaz kullan m sözle mesi yapm  abone mik-
tar  ile do algaz kullan m na ba lam  abone 
miktar  aras nda 2,4 milyon adet fark vard r.

Bu çal mada A ustos 2016 tarihinde aç k-
lanm  olan ehir do algaz da  m irketleri 
içinden sa    yat tarifesi belirlenmi  irketler 
ile henüz tarifesi belirlenmemi  irketler iki ayr  
grup içinde de erlendirilmi  r.
Çal mada yer alan irketlerin abone bilgileri 
ise yine iki farkl  duruma göre belir  lmektedir. 
lk grup 2016 y l  ubat ay ndan i  baren yay n-

lamakta oldu umuz ara t rma dosyalar nda 
yer alm  olan “anla ma yapm , servis kutusu 
ba lanm ” binalardaki abone miktarlar d r. 
kinci grup ise do algaz kullanmaya ba lanm  

olan binalardaki gerçek do algaz kullan c lar n  
belirten abone miktarlar d r ki bunlar; hem 

TABLO 1.  ehir Do algaz Da t m irketlerinin 
MAYIS 2016 tibariyle BBS (*) olarak Do algaz Abone Miktarlar   (Adet)

Tarife Durumu

Anla ma 
Yapm , 
Servis 
Kutusu 

Ba lanm  
Binalardaki 

Toplam

Do algaz Kullanmaya Ba lam  
Binalardaki 

FarkKonut
Serbest 
Tüketici Toplam

Tarifesi 
Belirlenmi  

irketlerinin 
Toplam

14.461.726 11.529.188 474.619 12.003.807 2.457.919

Tarifesi 
Henüz 

Belirlenmemi  
irketlerinin 
Toplam  

326.047 380.760 293 381.053 -55.006

Toplam 14.787.77311.909.948 474.912 12.384.860 2.402.913

do algaz kullan m  için ba vuru yaparak anla ma imza-
lad ktan sonra konutlarda do algaz kullanmaya ba layan 
aboneler, hem de serbest tüke  ci tesislerinde do algaz 
kullanmaya ba layanlar n abonelerdir. Yap lan çal ma-
lar sonucunda haz rlanan tablolardaki ehir gaz da  m 
irketlerinin s ralamalar  ise “anla ma yapm , servis 

kutusu ba lanm ” binalardaki abone miktarlar  içinden 
en fazla abonesi olanlardan  ba la  larak yap lm  r. 

1. Do algaz Sa   Fiyat Tarifesi Belirlenmi  irketler: 
(Tablo 2)

Bu gruptaki irketlerin toplam  günümüz i  bariyle 55’  r.
ubat - May s 2016 dönemi içinde Türkiye’deki gaz 

da  m irketlerinin ilgili web sitelerinde yay nlan-
m  olan “anla ma yapm , servis kutusu ba lan-
m ” binalardaki do algaz kullan m  için ba vuruda 
bulunmu  olan abone miktar  14,5 milyon adete 
yak n olarak gerçekle mi  r. 
Ancak May s 2016 tarihi i  bariyle EPDK’n n sitesinde 
yay nlanm  olan listedeki ehir do algaz da  m 
irketlerinin sahip olduklar  do algaz kullanan abo-

ne miktarlar na bak ld nda ise 11,5 milyon konut 
abonesi ve yakla k 475 bin serbest tüke  ci olmak 
üzere toplam 12 milyon do algaz kullanan abone 
oldu u görülmektedir.
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TABLO 2. Tarifesi Belirlenmi  ehir Do algaz Da t m irketlerinin May s 2016 itibariyle Do algaz Abone Miktarlar   (S ralama ‘An-
la ma Yapm  Binalardaki Abone Miktar ’ en fazla olandan ba lat larak yap lm t r)

S ra 
No Da t m Bölgesi Da t m irketi Ba l  Oldu u 

Grup irketi

 Do algaz Abone Miktarlar  
BBS (*)olarak (Adet)

Anla ma yapm , 
servis kutusu 

ba lanm  binalardaki

Do algaz kullanmaya ba lam  
binalardaki 

Konut
Serbest 
Tüketici

1 STANBUL GDA BB 6.351.256 4.445.662 209.455
2 ANKARA BA KENTGAZ Torunlar 1.546.064 1.570.488 74.378
3 BURSA BURSAGAZ EWE-Çal k 853.089 620.493 16.454
4 ZM R ZM RGAZ Kolin n aat 656.317 415.950 6.611
5 KAYSER KAYSER GAZ EWE-Çal k 415.000 269.124 8.116
6 ESK EH R ESGAZ Kolin n aat 379.009 239.184 9.278
7 KONYA GAZNET STFA / Enerya 331.926 248.022 9.288
8 KOCAEL ZGAZ GDF-Suez 280.499 288.457 5.638
9 SAMSUN SAMGAZ Cengiz n aat 235.923 144.776 3.799

10 ED RNE-TEK RDA -KIRKLAREL TRAKYAGAZDA Zorlu 201.465 198.814 6.660
11 GEBZE PALGAZ Palmet Grup 177.748 170.084 4.681
12 SAKARYA AGDA Erdem 171.284 151.462 4.648
13 DEN ZL ENERYA DEN ZL STFA / Enerya 135.923 144.070 4.126
14 MALATYA MALATYAGAZ Aksa 128.956 116.104 5.012
15 GAZ ANTEP GAZDA Zorlu 121.709 136.117 3.001
16 TOKAT-AMASYA AKSA TOKAT AMASYA Aksa 111.571 107.969 4.786
17 S VAS AKSA S DA Aksa 99.162 93.532 2.872
18 KIRIKKALE-KIR EH R KIRGAZ K rgaz 96.661 97.227 4.181
19 BALIKES R AKSA BALIKES R Aksa 95.796 85.167 3.276
20 DÜZCE-ERE L AKSA DERGAZ Aksa 94.071 85.732 3.981
21 ERZURUM PALEN Palmet Grup 93.246 87.968 7.773
22 ÇORUM ÇORUMGAZ Enerya-Ahlatç 93.000 78.519 5.982
23 MAN SA AKSA MAN SAGAZ Aksa 92.789 89.456 2.661
24 BOLU-B LEC K AKSA BEYGAZ Aksa 91.416 80.075 4.488
25 ELAZI AKSA ELAZI Aksa 91.350 90.767 4.086
26 KARABÜK-KASTAMONU-ÇANKIRI KARGAZ Kargaz 90.495 70.541 6.355
27 N DE-NEV EH R ENERYA KAPADOKYA STFA / Enerya 89.030 74.987 3.037
28 ÇANAKKALE AKSA ÇANAKKALE Aksa 87.317 78.064 3.638
29 YALOVA-KARAMÜRSEL ARMAGAZ Arsan 86.470 98.171 3047
30 ÇORLU ÇORDA Arsan 79.699 81.647 2.398
31 Ç N GAZ KÜTAHYA Seta  A. . 76.886 87.408 4.421
32 KAHRAMANMARA ARMADA Arsan 74.381 79.630 1.872
33 YOZGAT SÜRMEL GAZ Kargaz 70.000 41.502 3.068
34 TRABZON-  R ZE AKSA KARADEN Z Aksa 61.473 66.652 1.452
35 AKSARAY AKSARAYGAZ STFA / Enerya 61.414 46.923 2.457
36 NEGÖL NGAZ Kalyon Grup 58.351 60.057 2.486
37 ORDU-G RESUN AKSA ORDU G RESUN Aksa 53.141 50.131 1.254
38 ANLIURFA AKSA ANLIURFA Aksa 52.858 54.747 1.295
39 AFYONKARAH SAR AKSA AFYON Aksa 47.235 46.987 1.925
40 U AK UDA Uda 47.052 48.917 2.303
41 BANDIRMA AKSA BANDIRMA Aksa 41.060 37.029 1.385
42 MK.PA A-SUSURLUK-KARACABEY AKSA OVAGAZ Aksa 36.554 33.010 1.088
43 KARS- ARDAHAN KARGAZ DA ITIM Kalemci n aat 35.371 19.663 686
44 VAN AKSA VAN Aksa 35.000 33.861 2.409
45 KARAMAN ENERYA KARAMAN STFA / Enerya 32.639 34.052 1.751
46 KONYA - ERE L ENERYA NETGAZ STFA / Enerya 30.908 24.558 1.337
47 ERZ NCAN ENERYA ERZ NCAN STFA / Enerya 29.245 30.294 1.654
48 POLATLI POLGAZ Polgaz 28.710 28.878 1.284
49 GEML K AKSA GEMDA Aksa 24.382 23.062 611
50 BAHÇE EH R BAGDA Süzer Grup 23.111 16.229 386
51 ANTALYA ENERYA ANTALYA STFA / Enerya 21.360 32.229 412
52 ÇATALCA-HADIMKÖY AKSA TRAKYADA Aksa 20.330 GDA ’a devredildi
53 GÜMÜ HANE BAYBURT AKSA GÜMÜ HANE Aksa 16.000 14.564 1.098
54 D YARBAKIR D YARGAZ FERNAS N AAT 106.024 110.246 2.947
55 ADIYAMAN-KAHTA-BESN -GÖLBA I AKMERCANGAZ AKMERCAN 47.219 49.930 1.332

Toplam 14.461.726 11.529.188 474.619
Not: Bu çal mada kullan lan bilgiler Bahçe ehir Do algaz Da t m A . Genel Müdürü Adil Atabay’ n katk lar yla temin edilmi tir.
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TABLO 3. Tarifesi Henüz Belirlenmemi  ehir Do algaz Da t m irketlerinin 
May s 2016 tibariyle Do algaz Abone Miktarlar  (S ralama ‘Ala ma Yapm  Binalarda-

ki Abone Miktar ’ en fazla olandan ba lat larak yap lm t r)

S ra 
No Da t m Bölgesi Da t m irketi

Ba l  
Oldu u 

Grup irketi

 Do algaz Abone 
Miktarlar  

BBS (*) olarak (Adet)
Anla ma 
yapm , 
servis 
kutusu 

ba lanm  
binalardaki

Do algaz kullan-
maya ba lam  

binalardaki 

Konut
Serbest 
Tüketici

1 Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye Aksa Çukurova Aksa 133.014 159.745

2 Isparta-Burdur Torosgaz Sel-Tan 78.245 79.855
3 Siirt-Batman-Kurtalan Aksa Siirt Batman Aksa 39.566 46.921
4 Havza-Vezirköprü-Bafra Akmercan Delta Akmercan 21.735 24.526

5 Zonguldak - Bart n Akmercan Bat kar Akmercan 15.287 23.762
6 Seydi ehir-Çumra Selçukgaz Cengiz 13.077 13.552
7 Ayd n-Nazilli-Ku adas -Söke Enerya Ayd ngaz Stfa-Enerya 13.060 18.212
8 Geyve-Ali Fuat Pa a-Pamukova Akmercan Gepa Akmercan 7.017 7.409 290
9 K z lcahamam K z lcahamam Do algazKoço lu 4.378 4.736 2

10 Mu la Akmercan Mu la Akmercan 665 1.971

11 Mardin-K z ltepe    (***) Akmercan Mardin Akmercan 3 1
12 Bitlis-Bingöl-Mu   Do ugaz Sel-Tan 71

13 Sinop-Gerze         (**) Sinopgaz Akmercan

14 I d r                      (**) I d r Do al Gaz s-Ka

TOPLAM 326.047 380.760 293
Not: Bu çal mada kullan lan bilgiler Bahçe ehir Do algaz Da t m A . Genel Müdürü Adil Atabay’ n

 katk lar yla temin edilmi tir.
(*) BBS : Ba ms z Birim Say s
(**) Gaz da t m irketi ebekesinde henüz gaz kullan m na ba lanmad .
(***) Gaz da t m irketi ebekesinde henüz konutlarda gaz kullan m na ba lanmad .

Tüm ehirler içinden en fazla 
abonenin stanbul’da faaliye  e 
olan stanbul Büyük ehir Beledi-
yesinin bir irke   olan GDA ’ta 
oldu u ve anla ma yapm  6,35 
milyon aboneye, 4,5 milyon ko-
nut ve 210 bin serbest tüke  ci 
kullan c s na hizmet vermekte ol-
du u görülmektedir. Toplam an-
la mal  abone miktar n n %44’ü, 
toplam konut kullan c lar n n 
%38,5’u, serbest tüke  cilerinin 
ise %44’ü GDA  abonesidir.
kinci s rada Ankara’daki Ba -

kentgaz yer almaktad r. To-
runlar grubun bir irke   olan 
Ba kentgaz; anla ma yapm  
1,55 milyon (%11) aboneye, 
1,57 milyon (%13,6) konut ve 
74 bin (%15,7) serbest tüke  -
ciye hizmet vermektedir.
Üçüncü s radaki EWE-Çal k 
grubunun bir irketi olarak 
Bursa’da hizmet vermekte olan 
Bursagaz’ n abone miktarlar  
ise; anla ma yapm  853 bin 
(%5,9) abone ve gaz kullan c s  olarak da; 620 bin 
(%5,4)  konut ve 16 bin (%3,5) serbest tüketici 
eklindedir.

Dördüncü s radaki zmir’in do algaz da  m irke   
olan zmirgaz, Kolin n aat grubunun bir irke   olup, 
anla ma yapm  656 bin (%4,5) aboneye, 416 bin 
(%3,6) konut ve 6 bin 600 (%1,4) serbest tüke  ciye 
hizmet vermektedir.
S ralamadaki ilk 10 irke   olu turan di er irketler ise; 
2003 (sanayi), 2004(konut) y llar nda do algaz kul-
lan m n n ba lad  Kayseri (EWE-Çal k), 
1996 y l nda do algaz kullan m n ba lad  Eski ehir 
(Kolin n aat), 
2004 y l nda do algaz kullan m n n ba lad  Konya 
(STFA Enerya), 
1996 y l nda do algaz kullan m n n ba lad  zgaz 
(GDF-Suez ), 
2005 y l nda do algaz kullan m n ba lad  Samsun 
(SAMGAZ) ve
2007 y l nda ilk do algaz kullan m n n ba lad  Edir-
ne, Tekirda  ve K rklareli ehirleri ile Lüleburgaz ve 
Çerkezköy ilçeleri ile baz  köyleri de kapsam  içine 
alm  olan Trakyagazda  (Zorlu Do algaz)’d r.

2. Do algaz sa    yat tarifesi henüz belirlenmemi  
olan irketler: (Tablo 3)

Bu gruptaki irketlerin günümüz i  bariyle toplam  
ise 14’tür.
Sinop-Gerze (Sinopgaz- Akmercan) ve I d r (I d r 
Do algaz – s-Ka) ehirlerinde henüz do algaz kul-
lan m  hiç ba lamam  r. 
Ayr ca Mardin-K z ltepe ehirlerinde faaliye  e olan 
Akmercan grubuna ba l  Akmercan Mardin do algaz 
da  m irke  nde serbest tüke  ci kullan m  ba lam  
olup, henüz konut kullan m na ba lanmam  r. 
Di er 11 do algaz da  m irke  nde ise konutlarda 
do algaz kullan m  ba lam  r.
Bu gruptaki irketlerin toplam n n do algaz kullan m 
anla mas  yapm  abone miktar  326 bin ade   r. 
Ancak son resmi kay tlar incelendi inde 380 bin 
ade  en fazla konu  a ve 293 serbest tüke  ci tesisin-
de olmak üzere toplam 381 bin abonenin do algaz 
kullan m na ba land  görülmektedir.
En fazla do algaz kullanan irket ise 160 bin abonesi ile 
Adana - Mersin – Hatay – Osmaniye ehirlerinde faali-
ye  e olan Aksa grubuna ba l , Aksa Çukurova irke  dir. 
Di er irketlerde ise do algaz kullan m  yeni ba la-
d  için abone miktarlar  henüz oldukça dü üktür.
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Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin 
Yeni Doğalgaz Birim Satış Fiyatları

Hazırlayan: Muhittin Tekman 
Makina Mühendisi - MBA

Ekim 2016 tarihi i  bariyle EPDK tara  ndan tarifesi 
belirlenmi  ehir Do algaz Da  m irketlerindeki 
çe itli y ll k do algaz tüke  m miktarlar na göre ha-
z rlanm  olan sistem kullan m bedelleri ile BOTA ’ n 
abone ve serbest tüke  ciler için uygulad  ilk dilimi 
300.000 m³/y l’a kadar olan, ikinci dilimi ise 300.001 
m³/y l’dan 100.000.001 ve üzeri  m³/y l’a kadar olan 
olmak üzere belirledi i birim  yatlar ÖTV eklenerek 
son kullan c lar için Ekim ay nda geçerli olan birim  -
yatlar bulunmu tur. Ocak 2016’dan i  baren her say -
m zda yay nlad m z bu tablolarda 0-10.000 m³/y l’a 

kadar olan kademedeki geçerli olan birim  yatlar baz 
al narak en yüksek olan ehir gaz da  m irke   birim 
 ya  na göre s ralamalar yap lmaktad r.

Ekim 2016 birim  yatlar na göre haz rlanm  olan 
tablolardaki bilgiler ve s ralama öncelikli olarak al n-
m  r.

Ayr ca tarifesi belirlenmemi  ehir do algaz da  m 
irketlerinin birim  yatlar na göre haz rlanm  olan 

tablolarda EPDK tara  ndan ihale edilerek belirlenmi  
olan ihale bedelleri üzerinden y ll k tüke  m kademe-
leri dikkate al nmadan ve EPDK tara  ndan ilan edilen 
ayl k ortalama ABD Dolar  cinsinden belirlenen kura 
göre hesaplan p, ayr  bir tabloda gösterilmi  r.

TABLO 1. Tarifesiz Do algaz Da t m irketlerinin EK M 2016 Ay ndaki 
Do algaz Sat  Fiyatlar  (Do algaz Sat  Fiyatlar  en yükse inden ba lat larak yap lm t r)

S
ra

 N
o

Da t m Bölgesi Da t m irketi Ba l  Oldu u 
Grup irketi

 Al  Fiyat  
+ ÖTV              

(TL/m3)

Sistem Kullan m Bedeli Do algaz 
Sat  

Fiyatlar  
(TL /m3)

(**)

(USD $ cent 
/m3) 
(*)

(TL /m3) 
(*)

1 K z lcahamam K z lcahamam Do algaz Koço lu 0,786615 5,543440 0,163459 0,950074

2 Bitlis-Bingöl-Mu   (***) Do ugaz Sel-Tan 0,786615 5,160400 0,152165 0,938780

3 Sinop-Gerze         (***) Sinopgaz Akmercan 0,786615 4,734800 0,139615 0,926230

4 Mardin-K z ltepe    (****) Akmercan Mardin Akmercan 0,786615 4,351760 0,128320 0,914935

5 Geyve-Ali Fuat Pa a-Pamukova Akmercan Gepa Akmercan 0,786615 2,979200 0,087848 0,874463

6 I d r                     (***) I d r Do al Gaz s-Ka 0,786615 2,521680 0,074357 0,860972

7 Siirt-Batman-Kurtalan Aksa Siirt Batman Aksa 0,786615 2,500400 0,073729 0,860344

8 Havza-Vezirköprü-Bafra Akmercan Delta Akmercan 0,786615 1,478960 0,043610 0,830225

9 Seydi ehir-Çumra Selçukgaz Cengiz 0,786615 0,670320 0,019766 0,806381

10 Zonguldak - Bart n Akmercan Bat kar Akmercan 0,786615 0,532000 0,015687 0,802302

11 Mu la Akmercan Mu la Akmercan 0,786615 0,478800 0,014118 0,800733

12 Isparta-Burdur Torosgaz Sel-Tan 0,786615 0,159600 0,004706 0,791321

13 Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye Aksa Çukurova Aksa 0,786615 0,000000 0,000000 0,786615

14 Ayd n-Nazilli-Ku adas -Söke Enerya Ayd ngaz STFA-Enerya 0,786615 0,000000 0,000000 0,786615

Not: Bu çal mada kullan lan bilgiler Bahçe ehir Do algaz Da t m A . Genel Müdürü Adil Atabay’ n katk lar yla temin edilmi tir.

(*)  TC Merkez Bankas ’n n 2 önceki ay n 20’si ile 1 önceki ay n 19’u aras ndaki kurlar n de erlerine göre hesaplanan ayl k kur ortalamas  baz al n r.  
EK M 2016 için 2,9487 $/TL al nm t r.

(**) hale bedeli üzerinden  yat belirlenmi  olup, y ll k tüketim miktar  kademeleri dikkate al nmamaktad r.

(***) Gaz da t m irketi ebekesinde henüz gaz kullan m na ba lanmad .

(****) Gaz da t m irketi ebekesinde henüz konutlarda gaz kullan m na ba lanmad .



TABLO 2. Tarifesi Belirlenmi  ehir Do algaz Da t m irketlerinin
 2016 Y l  EK M tibariyle Aboneye Do algaz Birim Sat  Fiyatlar  (TL/m3) (KDV Hariç)

S
ra

 N
o

Da t m 
Bölgesi Da t m irketi ANA F RMA

Tüketime Göre Sistem Kullan m Bedeli (*)SKB 
/ 

Al  
Fiyat  
Oran

0-
10.000

10.001-
75.000

75.001-
100.000

100.001-
300.000

300.001-
800.000

800.001-
1.000.000

1.000.001-
10.000.000

10.000.001-
100.000.000

100.000.001
 ve üzeri

1 ANTALYA ENERYA AN-
TALYA

STFA / 
ENERYA 1,090983 1,090983 1,090983 1,090983 1,031513 1,031513 0,841154 0,841154 0,841154 39%

2 GÜMÜ HANE 
BAYBURT

AKSA GÜMÜ -
HANE AKSA 1,079545 1,079545 1,079545 0,949249 0,889779 0,889779 0,889779 0,889779 0,889779 37%

3 POLATLI POLGAZ POLGAZ 1,056960 1,056960 1,056960 0,839877 0,780407 0,780407 0,780407 0,780407 0,780407 34%

4 ÇORLU ÇORDA ARSAN 1,045180 1,045180 1,045180 0,914887 0,855417 0,855417 0,855417 0,769346 0,769346 33%

5 KARS- ARDA-
HAN KARGAZ TURGAY 

KALEMC 1,040095 1,040095 1,040095 1,040095 0,816916 0,816916 0,816916 0,816916 0,816916 32%

6 AFYONKARA-
H SAR AKSA AFYON AKSA 1,033462 1,033462 1,033462 0,900563 0,841093 0,841093 0,841093 0,841093 0,841093 31%

7 GAZ ANTEP GAZDA ZORLU 1,018938 1,018938 1,018938 0,903593 0,844123 0,844123 0,791782 0,791782 0,791782 30%

8 TRABZON-  
R ZE

AKSA KARA-
DEN Z AKSA 1,013424 1,013424 1,013424 0,909201 0,849731 0,849731 0,753145 0,753145 0,753145 29%

9
MK.PA A-SU-

SURLUK-KARA-
CABEY

AKSA OVAGAZ AKSA 1,002271 1,002271 1,002271 0,845774 0,786304 0,786304 0,786304 0,786304 0,786304 27%

10 ERZ NCAN ENERYA 
ERZ NCAN

STFA / 
ENERYA 0,998950 0,998950 0,998950 0,865962 0,806492 0,806492 0,806492 0,806492 0,806492 27%

11
ED RNE-TEK R-
DA -KIRKLA-

REL

TRAKYAGAZ-
DA ZORLU 0,990188 0,990188 0,990188 0,825641 0,766171 0,766171 0,766171 0,766171 0,766171 26%

12
ADIYA-

MAN-KAHTA-
BESN -GÖL-

BA I

AKMERCANGAZ AKMERCAN 0,988412 0,988412 0,988412 0,878871 0,819401 0,819401 0,819401 0,819401 0,819401 26%

13 ORDU-G RE-
SUN

AKSA ORDU 
G RESUN AKSA 0,976705 0,976705 0,976705 0,838248 0,778778 0,778778 0,778778 0,778778 0,731927 24%

14 KAHRAMANMA-
RA ARMADA ARSAN 0,975597 0,975597 0,975597 0,858266 0,798796 0,798796 0,798796 0,784955 0,784955 24%

15 BAHÇE EH R BAGDA SÜZER 
GRUP 0,952628 0,952628 0,952628 0,952628 0,893158 0,893158 0,893158 0,893158 0,893158 21%

16 N DE-NEV-
EH R

ENERYA KAPA-
DOKYA

STFA / 
ENERYA 0,952528 0,952528 0,952528 0,856619 0,797149 0,797149 0,797149 0,797149 0,797149 21%

17 ANKARA BA KENTGAZ TORUNLAR 0,950415 0,950415 0,950415 0,950415 0,890945 0,749850 0,749850 0,749850 0,749850 21%

18 VAN AKSA VAN AKSA 0,944036 0,944036 0,944036 0,875178 0,815708 0,815708 0,815708 0,815708 0,815708 20%

19 TOKAT-AMASYA AKSA TOKAT 
AMASYA AKSA 0,932368 0,932368 0,932368 0,844391 0,784921 0,784921 0,784921 0,784921 0,784921 19%

20 STANBUL GDA BB 0,928449 0,928449 0,928449 0,928449 0,868979 0,760793 0,760793 0,760793 0,760793 18%

21 GEML K AKSA GEMDA AKSA 0,926030 0,818868 0,818868 0,818868 0,759398 0,759398 0,740654 0,740654 0,729751 18%

22 KAYSER KAYSER GAZ EWE-ÇALIK 
HOLD NG 0,924833 0,924833 0,924833 0,849223 0,789753 0,789753 0,771080 0,756399 0,756399 18%

23 YALOVA-KARA-
MÜRSEL ARMAGAZ ARSAN 0,922988 0,922988 0,922988 0,827635 0,768165 0,768165 0,768165 0,768165 0,768165 17%

24 BURSA BURSAGAZ EWE-ÇALIK 
HOLD NG 0,919462 0,919462 0,919462 0,832585 0,773115 0,773115 0,773115 0,773115 0,757202 17%

25 ÇANAKKALE AKSA ÇANAK-
KALE AKSA 0,918929 0,918929 0,918929 0,831219 0,771749 0,771749 0,771749 0,771749 0,771749 17%

26 ELAZI AKSA ELAZI AKSA 0,914002 0,914002 0,914002 0,851625 0,792155 0,792155 0,792155 0,792155 0,792155 16%

27 AKSARAY ENERYA AKSA-
RAY

STFA / 
ENERYA 0,913527 0,913527 0,913527 0,854968 0,795498 0,795498 0,795498 0,745162 0,745162 16%

28 YOZGAT SÜRMEL GAZ ÇORUM 
ELEKTR K 0,912789 0,912789 0,912789 0,847438 0,787968 0,787968 0,787968 0,787968 0,787968 16%

29 KOCAEL ZGAZ GDF-SUEZ 0,910583 0,910583 0,825741 0,825741 0,766271 0,766271 0,766271 0,766271 0,766271 16%

30 BOLU-B LEC K AKSA BEYGAZ AKSA 0,908400 0,908400 0,908400 0,818006 0,758536 0,758536 0,758536 0,758536 0,758536 15%
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31 ANLIURFA AKSA ANLI-
URFA AKSA 0,896433 0,896433 0,896433 0,826674 0,767204 0,767204 0,752410 0,752410 0,752410 14%

32 MALATYA MALATYAGAZ AKSA 0,894643 0,894643 0,894643 0,849602 0,790132 0,790132 0,769674 0,769674 0,769674 14%

33 DÜZCE-ERE L AKSA DERGAZ AKSA 0,894461 0,894461 0,894461 0,823304 0,763834 0,763834 0,751678 0,751678 0,751678 14%

34
KARABÜK-KAS-
TAMONU-ÇAN-

KIRI
KARGAZ ÇORUM 

ELEKTR K 0,891918 0,891918 0,891918 0,834129 0,774659 0,774659 0,774659 0,774659 0,774659 13%

35 U AK UDA UDA 0,891439 0,891439 0,891439 0,843626 0,784156 0,784156 0,784156 0,784156 0,784156 13%

36 Ç N GAZ KÜTAHYA SETA  A. . 0,888611 0,888611 0,888611 0,813061 0,753591 0,753591 0,753591 0,753591 0,753591 13%

37 ZM R ZM RGAZ KOL N 
N AAT 0,887681 0,887681 0,887681 0,821180 0,761710 0,761710 0,761710 0,748525 0,748525 13%

38 KONYA - ERE -
L

ENERYA 
ERE L

STFA / 
ENERYA 0,885030 0,885030 0,885030 0,816978 0,757508 0,757508 0,757508 0,777306 0,777306 13%

39 SAKARYA AGDA ERDEM 
HOLD NG 0,884960 0,884960 0,884960 0,799474 0,740004 0,740004 0,740004 0,740004 0,740004 13%

40 GEBZE PALGAZ PALMET 
GRUP 0,878226 0,878226 0,878226 0,820304 0,760834 0,760834 0,760834 0,753213 0,732405 12%

41 BANDIRMA AKSA BAN-
DIRMA AKSA 0,878118 0,878118 0,878118 0,817108 0,757638 0,757638 0,757638 0,728176 0,728224 12%

42 KARAMAN ENERYA KARA-
MAN

STFA / 
ENERYA 0,877703 0,877703 0,877703 0,831061 0,771591 0,771591 0,771591 0,771591 0,771591 12%

43 S VAS AKSA S DA AKSA 0,876725 0,876725 0,876725 0,852550 0,793080 0,793080 0,767176 0,758240 0,758240 11%

44 MAN SA AKSA MAN SA-
GAZ AKSA 0,874593 0,874593 0,874593 0,810554 0,751084 0,751084 0,751084 0,751084 0,751084 11%

45 ÇORUM ÇORUMGAZ

ENERYA-AH-
LATÇI-

ÇORUM 
ELEKTR K

0,872021 0,872021 0,872021 0,815904 0,756434 0,756434 0,756434 0,744400 0,744400 11%

46 ESK EH R ESGAZ KOL N 
N AAT 0,871541 0,871541 0,871541 0,827545 0,768075 0,768075 0,755539 0,771858 0,744996 11%

47 ERZURUM PALEN PALMET 
GRUP 0,869180 0,869180 0,869180 0,869180 0,809710 0,809710 0,809710 0,809710 0,809710 10%

48 NEGÖL NGAZ KALYON 
GRUP 0,866523 0,866523 0,866523 0,810376 0,750906 0,750906 0,750906 0,750906 0,750906 10%

49 D YARBAKIR D YARGAZ FERNAS 
N AAT 0,863352 0,863352 0,863352 0,836531 0,777061 0,777061 0,777061 0,777061 0,777061 10%

50 BALIKES R AKSA BALI-
KES R AKSA 0,862746 0,862746 0,862746 0,824914 0,765444 0,765444 0,753486 0,753486 0,753486 10%

51 DEN ZL ENERYA DE-
N ZL

STFA / 
ENERYA 0,859885 0,859885 0,859885 0,809671 0,750201 0,750201 0,750201 0,750201 0,750201 9%

52 KONYA ENERYA KONYA STFA / 
ENERYA 0,854508 0,854508 0,854508 0,815298 0,755828 0,755828 0,752286 0,752286 0,752286 9%

53 SAMSUN SAMGAZ CENG Z 
N AAT 0,842450 0,842450 0,842450 0,806016 0,746546 0,746546 0,746546 0,732894 0,732894 7%

54 KIRIKKALE-KIR-
EH R KIRGAZ KIRGAZ 0,838748 0,838748 0,838748 0,811657 0,752187 0,752187 0,752187 0,743137 0,743137 7%

Bu çal mada kullan lan bilgiler Bahçe ehir Do algaz Da t m A . Genel Müdürü Adil Atabay’ n katk lar yla temin edilmi tir.

NOTLAR:
(1) (S ralama 0-10.000 m³ kademesindeki birim  yatlar n en yükse inden ba lat larak yap lm t r)

(2) SKB/ Al  Fiyat  oran  yaln zca 0-10.000 kademesine göre hesaplanm t r.

AÇIKLAMALAR

BOTA  ABONE TÜKET C  F YATI 300 bin m 0,763615

BOTA  SERBEST TÜKET C  F YATI 300 bin m 0,704145

ÖTV 0,023000

 Y ll k Do algaz Tüketimi 300 bin m³‘e kadar olan Aboneler için Sistem Kullan m Bedeli 
Hariç Do algaz Birim Sat  Fiyat  (TL/m³) 0,786615

 Y ll k Do algaz Tüketimi 300 bin m3 ‘ün üzerinde olan Aboneler için Sistem Kullan m Bedeli 
Hariç Do algaz Birim Sat  Fiyat  (TL/m³) 0,727145

TABLO 2. Tarifesi Belirlenmi  ehir Do algaz Da t m irketlerinin
 2016 Y l  EK M tibariyle Aboneye Do algaz Birim Sat  Fiyatlar  (TL/m3) (KDV Hariç) (Devam)

S
ra

 N
o

Da t m 
Bölgesi Da t m irketi ANA F RMA

Tüketime Göre Sistem Kullan m Bedeli (*)SKB 
/ 

Al  
Fiyat  
Oran

0-
10.000

10.001-
75.000

75.001-
100.000

100.001-
300.000

300.001-
800.000

800.001-
1.000.000

1.000.001-
10.000.000

10.000.001-
100.000.000

100.000.001
 ve üzeri
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62 yıldır tüketicilerine kombi, klima, panel radyatör, şofben, termosifon 
ve güneş enerjisi başta olmak üzere geniş ürün gamı sunan DemirDöküm, 

Ar-Ge merkezine son 5 yıldır 55 milyon TL yatırım gerçekleştirdi ve 
2016 yılını da ek olarak 10 milyon TL’lik yatırım ile kapatmayı planlıyor. 

Şirketlerinin faaliyetleri ve büyüme hedefl eri ile ilgili dergimize bilgiler veren 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “2016 yılını bir önceki yıla 
göre %15 büyümeyle kapatmayı ön görüyoruz. DemirDöküm’ün yıllık kombi 
satışının yüzde 35’ini oluşturan yoğuşmalı kategorisindeki yatırımlarımıza 
hızla devam ediyoruz. Büyüme hedefl erimizi de bu alanda gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz” diyor. 

 “Yatırımlarımıza Hızla Devam 
Ediyoruz”

DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna:

Erdem Ertuna
DemirDöküm Yöne  m Kurulu Üyesi

DemirDöküm’ün mevcut durumu ve büyüme 
hede  erinden bahsedebilir misiniz? 
Türkiye s tma ve so utma sektörünün öncü markala-
r ndan DemirDöküm olarak, 62 y ld r tüke  cilerimize 
kombi, klima, panel radyatör, o  en, termosifon ve 
güne  enerjisi ba ta olmak üzere geni  ürün gam  
sunuyoruz. 

Ülke genelinde 200 üzerinde yetkili sa  c m z n yan  
s ra 2500 sa   noktam z ile ürünlerimizi tüke  cilere 
ula  r rken, 200 VIP yetkili servisimiz ve 1.000’in üze-
rinde servis teknikerimiz ile sa   sonras  hizmetlerimizi 
yürütüyoruz. 

DemirDöküm Bozüyük Fabrikas , Vaillant Group’un 
dünyadaki 2. büyük üre  m merkezidir. Bu nedenle Ar-
Ge departman m z  sürekli büyüterek çal malar m za 
devam ediyoruz. 

Türkiye’nin 140’ nc  Ar-Ge Merkezi olarak Ar-Ge merke-
zimize son 5 y ld r 55 milyon TL ya  r m gerçekle  rdik. 
2016 y l n  da ek 10 milyon TL’lik ya  r m ile kapatmay  
planl yoruz.
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Yüksek teknolojili ürünlerimiz, Türkiye’de ve ihracat 
gerçekle  rdi imiz 47 ülkedeki büyümemizi perçinledi. 
Rakamlara bakacak olursak, 2015 y l ndaki 20%’lük 
büyümenin üzerinde ve 2016 y l n  da bir önceki y la 
göre %15 büyümeyle kapatmay  ön görüyoruz.

Bildi iniz üzere Türkiye’de u an sektörün en önemli 
önceli i yo u mal  cihazlara geçi  süreci. DemirDö-
küm’ün y ll k kombi sa  n n yüzde 35’ini olu turan 
yo u mal  kategorisindeki ya  r mlar m za h zla devam 
ediyoruz. Büyüme hede  erimizi de bu alanda gerçek-
le  rmeyi planl yoruz.
 
DemirDöküm’ün öne ç kan ürün ve teknolojileri 
nelerdir, bu y l veya önümüzdeki y l için ne gibi 
yenilikleri sunmay  planl yor?
Is tma, so utma ve yenilenebilir enerji alan nda yeni-
likçi ürünleri tüke  cileri ile bulu turan DemirDöküm 
olarak yüksek teknoloji ile geli  rdi imiz Migo bu y l 
ön plana ç kan ürünlerimiz aras nda yer al yor. Migo 
ile kombiler ar  k istenilen yerde kontrol edilebilecek. 
DemirDöküm’ün yeni ak ll  oda termostat  Migo, 
kullan c n n iste i do rultusunda Apple ve Android 
i le  m sistemine sahip ak ll  telefonlarla uzaktan eri im 
imkân  sa l yor. Birden fazla cihaz n kontrolünü gerçek-
le  rebilen uygulama sayesinde kullan c lar ister oda 
s cakl na, ister su s cakl na anl k olarak müdahale 
edebiliyor. Zamanlay c  programlar  ve tüke  m izleme 
gibi kullan c ya özel deneyimler de sa layan Migo, evin 
s  davran n  belirlemek amac yla interne  en ald  

hava tahmin bilgilerinin yan  s ra daha önce kaydedilen 
tüm verileri de kullanabiliyor. Ürün, çal  r ld ktan iki 
ha  a sonra e-bus ile  imi sayesinde do ru zamanda 
do ru ayara ula mak için kombinin ne zaman ve hangi 
s cakl kta çal  r laca n  belirleyebiliyor. 

Bizim için önemli bir di er ürün kategorisi ise VRF. De-
mirDöküm VRF sistemlerini geçen y l pazara sunmu -
tuk fakat bu y l daha yüksek verimli VRF sistemlerini 

ikinci al   ayda devreye ald k. Bunun d nda geçen 
senenin sonunda Nitron Condense Yo u mal  Kombi-
lerimizi pazara sunduk. 

Di er tara  an her geçen gün enerji verimlili i ön pla-
na ç k yor. Enerji verimlili i denildi inde birden fazla 
ürüne odaklanmak gerekiyor.  Bireysel de yo u mal  
cihazlar, arkas ndan VRF sistemler, inverter sistemler 
ve s  pompalar  geliyor. Türkiye’de s  pompas  pazar  
daha yeni geli iyor, DemirDöküm olarak biz de sektörde 
yeni s  pompalar m z ile yer alaca z. Bu ürün gam nda 
çal malar m za yo un bir ekilde devam ediyoruz.

Son olarak klima tara  nda ise tüke  cilerimizin bu y l 
be enisine sundu umuz A4 Interver Klima ve salon 
 pi klima A 450 F ile ürün gam m z  geni letmeye 

devam ediyor. 

Y lsonuna kadar ürün por  öyümüzdeki yenilikçi ci-
hazlar  tüke  cilerimizin be enisine sunmaya devam 
edece iz.

Sa   sonras  servis hizmetleriniz hakk nda bilgi 
verebilir misiniz? 
DemirDöküm’ün kuvvetli yanlar ndan biri de sa   son-
ras  hizmetler, yani servis a d r. Bu a m z  da sürekli 
dinç ve güncel tutmaya çal yoruz. 2008’den i  baren 
ba la   m z ve VIP servis ad n  verdi imiz bir projemiz 
var. Bu projede tüm servis a m z  tamamen bu günkü 
teknolojiye uygun olarak, elektronik ortamlara adapte 
e   k. Firmalar  ve personelleri, mü teri memnuniye   
odakl  olarak e i   k. Çünkü ürünlerde farkl la  rmaya 
gitmenin öneminin yan nda hizme   farkl la  rmak 
tüke  ci tara  ndan daha kolay anla labiliyor ve daha 
faydas  çok daha h zl  görülebiliyor. Biz DemirDöküm’de 
bunu sa lad k. Ayn  zamanda sa   sonras  hizmetlerde 
VIP i  ortaklar m z n yan nda belli bölgelerde kendi tek-
nikerlerimizle kendi merkez servis yap m z  da kurmu  
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olduk. Ülke genelinde 200 VIP yetkili servis noktam z 
ve 1.000’ yak n servis teknikerimiz bulunuyor ve tüke-
 cilerimize 81 ilde, y lda yakla k 800.000 adet servis 

hizme   veriyoruz. Tüke  cilerimiz ça r  merkezimiz ile 
7 gün 24 saat bize ula abilmektedir. 

Günümüzde dijitalle me gerek marka yönetiminde 
gerekse i  süreçlerinin yönetilmesinde çok önemli 
bir rol oynuyor. Biz de DemirDöküm olarak bu bak  
aç s  ile 200 VIP yetkili servislerimizin web sitesini, 
sunduklar  hizmeti mükemmelle tirmek ad na ye-
niledik. VIP Yetkili Servis Web Sitelerimizde tüketi-
cilerimizin yetkilendirilmemi  servislerden hizmet 
ald klar nda, kendileri ve sevdiklerinin güvenli i için 
risk yaratabilecek konularla alakal  bilgilendirmeler 
yap yoruz.

irke  nizin ihracat alan ndaki mevcut durumu 
ve gelece e yönelik hede  erinize ili kin bilgi 
alabilir miyiz?
Bozüyük fabrikam zdan 47 ülkeye gerçekle  rdi imiz 
ihracat, 2015 y l nda bu alanda yüzde 37 büyümemizi 
sa lad . hraca  m z n önemli bir k sm n  AB pazarlar na 
yönelik gerçekle  rdik. Son 3 y lda en büyük büyümeyi 
ise Çin, Gürcistan ve ngiltere’de gerçekle  rdik. 2015 
y l nda en fazla ihraca   ise talya, Çin, Rusya ve Ukray-
na’da yakalad k. 

DemirDöküm için çi   haneli büyümeyi is  krarl  bir 
ekilde sürdürdü ümüz 2015 y l nda 170 milyon TL’ye 

yak n ihracat gerçekle  rdik. 2016 y l n n ilk 6 ay nda 
ise 90 milyon TL’ye yak n ihracata imza a   k. 

Dünya genelinde yönelmeyi dü ündü ünüz ya 
da faaliyetlerinizi ar   rmay  planlad n z özel 
pazarlar bulunuyor mu?
Vaillant Group’un dünyadaki ikinci büyük üretim 
merkezi ve ayr ca en çok ürün üre  len fabrikas  olan 
DemirDöküm olarak her alandaki yat r mlar m z  
ar  rarak sürdürüyor, pazarlardaki konumumuzu güç-
lendiriyoruz. Panel radyatörde ili’de pazar lideriyiz. 
Yunanistan’da pazar ikincisi, Çin’de ise ilk üç aras nda 
yer al yoruz. Sahip oldu umuz di er markalarla birlikte 
Güney ve Do u Avrupa’da da ilk üç içinde bulunmakta-
y z. Kazand m z bu ba ar y  yeni pazarlar  da katarak 
sürdürülebilir k lmak en önemli hede  miz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
DemirDöküm olarak son 5 y ld r Ar-Ge, marka, yetkili 
sa  c lar m z, sa   sonras  hizmetler, pazarlama alan nda 
önemli ya  r mlara imza a   k. Bu ya  r mlar n meyve-
lerini ise gerek ald m z ödüller, gerekse Türkiye’nin 
en pres  jli listelerinde  rman m z ile sürdürüyoruz. 
DemirDöküm olarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesine katk  sa layan irketlerin listelendi i Capital 
500 ve T M 1000 listesindeki yükseli imizi sürdürüyoruz. 
2015 y l nda ihraca  a yüzde 37 büyüme yakalayan irke-
 miz Capital 500 listesinde 43 s ra, T M 1000 listesinde 

ise 91 s ra birden yükseldi. irketlerin 2015 y l  cirosu 
baz al narak yap lan Capital 500 ara  rmas nda makine 
sektöründe ilk 10 listesinde 7›nci, T M 1000 listesinde 
ise sektörel s ralamada ise 4’üncü s rada yer ald k.  
DemirDöküm olarak sektörde sahip oldu umuz rolün 
bilincindeyiz ve her y l ya  r mlar m z  ve ba ar lar m z  
ar  rarak sürdürmeye devam edece iz. 



SÖYLEŞİ  

56 Doğal Gaz Dergisi Sayı 198 - Eylül - Ekim 2016

Su şartlandırma ile ilgili gelişmiş ve yenilikçi ürünler konusunda uzmanlaşan 
XELEX Global, Türkiye distribütörü Ekonova aracılığı ile ülkemize de ileri 

teknoloji ürünlerini sunuyor. “Su şartlandırma kimyasallarımızın çeşitliliğinin 
fiyat ve performans açısından küresel pazarda en iyi olduğuna inanıyoruz” 

diyen XELEX Global Kurucu Ortağı ve Direktörü Peter Lapczynsky şirket 
faaliyetleri hakkında dergimize bilgiler vererek hedefl erini anlattı.

“Su Şartlandırma Ürünlerimizin 
Küresel Pazarda En İyi Olduğuna 
İnanıyoruz”

XELEX Global Kurucu Ortağı ve Direktörü 
Peter Lapczynsky:

Peter Lapczynsky
XELEX Global Kurucu Orta  ve Direktörü

irke  niz hakk nda tan  c  bilgi vererek, mevcut 
durumu ve gelece e yönelik hede  erinden bah-
sedebilir misiniz? 
XELEX Global , su artland rma ile ilg ili geli mi  ve 
yenilikçi ürünler konusunda uzmanla m  r. Kimya 
mühendislerinden olu an ekibimiz 60 y l  a k n bir 
deneyimle su artland rma sektöründe öncüdür. 
Kimyasal ürün yelpazemiz eski ve yeni sistemler göz 
önünde tutulurken en son üre  m teknikleri kullan la-
rak ve güncel bilimsel bulu lar uygulanarak formüle 
edilmi  r. Su artland rma kimyasallar m z n çe itli-
li inin  yat ve performans aç s ndan küresel pazarda  
en iyi oldu una inan yoruz. Her çe it su bazl  s tma 
sistemlerinin temizlenmesi ve korunmas  için do ru 
yöntemler kullan lmas na çok önem veriyoruz. Labo-
ratuar ve saha deneylerimiz de önerdi imiz uygulama 
yöntemini takip etmenin daha verimli ve sa l kl  bir 
sistem ile sonuçlanaca n  gösteriyor. Gelecek dönem-
de de ürünlerimiz ile ilgili olarak sektörle bilgilerimizi 
payla maya ve piyasay  desteklemeye istekliyiz. Sektör 
içindeki ara  rmalar m z, merkezi s tma sistemlerinin 
kullan m süresini azaltan ve sistemin genel verimini 



SÖYLEŞİ 

57Doğal Gaz Dergisi Sayı 198 - Eylül - Ekim 2016

dü üren a r ihmal oldu u-
nu gösteriyor. Biz bu e ilimi 
durdurmay  ve bu alanda 
do ru yöntem uygulanma 
konusunda sektör lideri 
olmay  planl yoruz.

irke  nizin ürün, hizmet yelpazesinden bahse-
derek, bu y l veya önümüzdeki y l için ne gibi 
yenilikler sunmay  planl yor anla  r m s n z?
Mevcut ürünlerimizin sektörde en ileri oldu undan 
eminiz ve önümüzdeki 12 ay ise ürünümüzü do ru 
kanallar arac l yla piyasaya sürmek için tan  m, 
e i  m ve ortakl k ile ilgili olacak. lerleme ve geli  r-
me kimya mühendislerimizin DNA’s nda vard r. Asla 
durmuyoruz!  u anda klima sistemi içinde verimlili i 
ar   racak ve maliye   azaltacak yeni kimyasallar üze-
rinde çal yoruz. Ayn  zamanda yenilenebilir enerji 
sistemleri için bir dizi ürün geli  rmekteyiz ve çevre 
dostu dezenfektantlar n geli mi  bir yelpazesine 
sahibiz.

Sa   sonras  servis hizmetleriniz hakk nda bilgi 
verebilir misiniz?
T pk  Türkiye distribütörümüz Ekonova ile oldu u gibi, 
tüm distribütörlerimizle kurdu umuz yak n ili kiler, 
devam eden sürekli e i  m ve desteklerimiz sayesinde, 
distribütörlerimizin bayiilere ve mü terilere verdi i hiz-
met ve destek en yüksek kalitede tutmay  hede  iyoruz. 
Bilgi bankam z, her daim haz r mühendislerimiz ve sa   
ekibimiz ürünlerimiz son kullan c ya ula ncaya kadarki 
bütün ekiplerle çal arak sa   sonras  en iyi hizme  n 
sunulmas n  sa lamaktad r.

Türkiye pazar  için hede  eriniz nelerdir?
Türkiye pazar  mükemmel bir potansiyele sahip. Sis-
temleri korozyondan korumak için yenilikçi ürünleri-
mizin tan  m  ve sa  lar na Türkiye distribütörümüz 
Ekonova’n n öncülük ediyor olmas ndan dolay  gurur 
duyuyoruz. Kombinin ve radyatörün içinde dola an 
sudaki oksijen, kireç ve çamurla ma, Türkiye’deki mer-
kezi s tma sistemlerinin büyük bir k sm  için çok aç k ve 
mevcut bir tehdit olu turmakta ve sistem içinde hem 

maddi hem de çevresel 
çok say da probleme sebep 
olmaktad r.

Etkinli inizi artt rmay  
planlad n z özel alanlar, ürün grubu veya pa-
zarlar bulunuyor mu?
Ürünlerimizin performans n  ar   rmak için, özellikle de 
enerji tasarrufu konusunda, sürekli çal yoruz ve çaba-
l yoruz. Nihai tüke  ci için enerji maliyetleri artmas na 
ra men, ürünlerimizin gereken enerji miktar n  azal  p 
bu sayede son kullan c n n  tasarruf sa layaca ndan 
eminiz. Bunlara ek olarak, güne  enerjisi üre  mini 
ar   rmak için nano-teknoloji ürünlerimizi kullanarak 
fotovoltaik panellerinin temiz tutulmas  konusunda 
tan  ma ba lamay  planl yoruz. 

Sektör ile ilgili sizin dü üncenizi ö renebilir 
miyiz?
Merkezi s tma sistemlerinde enerji verimlili i ve siste-
min suyun y pra  c  etkisinden korunmas  birbirinden 
ayr lamaz. Faaliye  e bulundu umuz pek çok ülkede 
sektör bu sorunlar n fark nda ve çözümlere önem 
veriyor. Türkiye bu sürecin çok ba nda ve ilerleme 
kaydedebilmesi için önünde uzun bir yol var. Biz bu 
sürecin bir parças  oldu umuz için gurur duyuyoruz ve 
XELEX Global’in Türkiye’deki distribütörü olan Ekonova 
gibi bizimle ayn  dü üncedeki irketlerle çal maktan 
daima memnuniyet duyuyoruz.

Sosyal sorumluluk alan ndaki faaliyetlerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Temiz ve güvenli su; endüstri, tar m, sa l k hizmetleri 
ve günlük haya   idame için olmazsa olmazd r. XELEX 
Global’de sosyal sorumluluk, yap  m z her eyin 
merkezindedir ve de erlerimiz bunun üzerine in a 
edilmi  r. Ürünlerimiz, suyu temiz tutmam za ve 
suyun a  ks z ve bakterisiz olmas na yard mc  olur. 
Enerji tasarrufu yoluyla karbon ayak izini azaltma 
ba l ca hede  mizdir. 
ngiltere’de, sert k  aylar nda geçim s k n  s ndan 

dolay  evlerini s tmakta zorlanan ailelere yard mc  
olmak için baz  derneklerle çal malar yürütmekteyiz.
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Enerji verimlili i konusunda yenilikçili i destekliyoruz 
ve Eylül ay nda ngiltere’de enerji verimlili i konu-
sunda düzenlenen ödül törenine (Energy E   ciency 
Awards) XELEX Global olarak sponsor olduk. Bu 
törende enerji verimlili ine ve karbon ayak izininin 
azal  lmas na en çok katk da bulunan üre  cilere dik-
kat çekilmekte ve ödüllendirmektedir.   

nternet sitenizde bahse   iniz “En yi Uygulama 
Yöntemi”ni biraz aç klayabilir misiniz?
XELEX “En yi Uygulama Yöntemi” su s tma sistemlerini 
temiz tutmak ve çamur, kireç ve korozyondan ar n-
d rmak ile ilgilidir. Üç kelime kullan yoruz: Engelleme, 
Koruma, Performans. Kazandaki ve s tma sistemindeki 
suyu XELEX yöntemi ve ürünleriyle artland rd n z 
takdirde; çamur, kireç ve korozyon birikimi yüzünden 
meydana gelebilecek sistem ar zalar  nedeniyle ma -
dur olma ih  malinizin ortadan kalkacak ve sisteminiz 
uzun vadede daha iyi çal acak  r. 

Temizleyicilerimiz ve inhibitörlerimiz sa l kl  bir sis-
temin anahtar d r. Sisteminiz XELEX XP3 veya XP4 
ürünleri ile temizlenip, XELEX XP2  ile korumaya al-
d ktan sonra sistem performans  artar. XP2’nin di er 
bir özelli i sistemdeki suyun daha h zl  s nmas na ve 

daha uzun süre s cak kalmas na olanak verir. Bu kazan 
yükünü azal  r ve faturalarda %15’e kadar tasarruf 
edilmesini sa lar. 

Ürünleriniz sistem verimlili ini ar   rma ve kar-
bon emisyonlar n  azaltma konusunda nas l katk  
sa lamaktad r? 
Kireç ve metalik korozyon birikimi, hem domes  k hem 
de endüstriyel kazan s tma sistemlerinin i letme ve 
bak m n  etkileyen önemli sorunlard r. XELEX ürünleri 
korozyona kar  korur, kireç ve çamur olu umunu 
giderir ve yokeder. 

XELEX XP2, e anjör yüzeyleri ile termal temas  ar  rarak 
s  transfer oran n  yüksel  r. Ürünlerimizi kullanan sis-

temler temizdir, korunur ve daha verimli çal r. Sa l kl  
ve temiz i leyen bir sistem karbon emisyonlar n  ola-
bilecek en dü ük seviyede tutar. yi korunmu  ve olas  
en yüksek rand manda çal an sistemler için do ru su 
ko ullar n n sürekli olarak muhafaza edilmesi esas  r. 
Özellikle domes  k ve endüstriyel kazan sistemleri 
için geli  rdi imiz Build Cert onayl  ürünlerimizi su 
sisteminizde güvenle kullanabilirsiniz.
 
Ürünleriniz için BuildCert onay ndan bahsedili-
yor. Bunu aç klayabilir misiniz?
XELEX Global  ngiltere merkezli bir irkettir ve 
ürünlerini de ngiltere’de üretmektedir. BuildCert 
oturmu  bir piyasa olan ngiltere’de, korozyon inhi-
bitörleri için tesisat sektörü taraf ndan kabul edilmi  
bir standartt r. BuildCert taraf ndan onaylanan tüm 
kimyasallar, merkezi s tma sisteminde uygulamak 
için güvenlidir.  Bizim de ürünlerimiz BuildCert 
onayl d r ve yap  yönetmeli inin gereksinimlerini 
kar lamaktad r.

Test Laboratuvar

Korozyon Test Ekipman
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Silindirik Alev Duman Borulu Kazanlar ile 
Su Borulu Kazanların Karşılaştırılması

Bosch
Endüstriyel buhar üre  mi, 200 y ldan uzun bir geçmi-
e sahip  r. 1875 y l nda, James Wa   buhar kazan n  

ve buhar makinesini icat e   kten tam 106 y l sonra, 
Steinmuller  rmas  ilk su borulu kazan  tasarlam  r. 
1927’de ilk Benson kazan  180 bar bas nçta ve 450 C 
s cakl kta 30t/h kapasiteyle i le  me al nm  r. 1960’l  
y llarda, 350 bar üzerinde bas nçlara ve 600 C° s cak-
l klara sahip kazanlar tasarlanm  r. 1970’li y llarda 
kapasite s n r  1000 t/h seviyesine kadar ula m  r. 
Bundan sadece 5 y l sonra, 2000t/h’in üzerinde buhar 
kapasitesine sahip su borulu kazanlar n üre  lmesi 
mümkün hale gelmi  r.

Böylesine muazzam kapasiteler ve ekstrem buhar 
parametreleri, tasar m ilkeleri nedeniyle silindirik 
alev duman borulu kazanlardan elde edilemez. Ancak 
silindirik alev duman borulu kazanlar hala geli  rilme-
ye devam etmektedir. u anda Bosch Industriekessel 
GmbH tara  ndan üre  len silindirik alev duman borulu 
kazanlar ile 55t/h buhar kapasitesi emniyetli ve eko-
nomik bir ekilde sa lanabilir. Boyuta ba l  olarak, 30 
bar seviyesine kadar buhar bas nc  ve 300 C’ ye kadar 
k zg n buhar s cakl  elde edilebilir.

Bu rapordaki amaç, her iki kazan tasar m n n var ola-
ca  durumlarda; güvenlik, i le  m,  ziksel karakteris  k 
ve maliyet gibi kriterleri kar la  rmak  r.

Güvenlik
Baz  geli mekte olan ülkelerde alev duman borulu 
silindirik kazanlar n kullan m  yayg n de ildir. Yerel si-
lindirik kazan üre  cilerinin ürünleri gerekli standartlar  
kar layamaz. Ayn  durum, a r  bas nç ve su seviye 
kontrolü için gerekli olan emniyet donan mlar nda da 
geçerlidir. Bu nedenle emniyet standard  da dü üktür. 

Buhar kazan n n y k c  sonuçlar ndan duyulan korku ve 
su borulu kazanlar n, silindirik kazanlara nazaran daha 
az su içeri ine sahip olmalar  nedeniyle, su borulu ta-
sar m tercih edilir. Güvenlik konusunun d nda, yerel 
olarak üre  len alev duman borulu silindirik kazanlar n 
kullan m ömürlerinin k sa olmas  da tercih için belir-
leyici bir etkendir.

Son 20 y lda, alev duman borulu kazanlar n bulundu u 
tesislerde meydana gelen kazalarda ciddi oranda azal-
ma gözlenir. A r  bas nç kontrolü, su seviye kontrolü 
ve s n rlanmas  için geli  rilen emniyet ekipmanlar , 
bu kazalar n minimuma indirilmesini sa layan en 
önemli etkenlerdir. Önemli olan bir ba ka etken ise 
yüksel  lmi  test bas nç de erleri ile kazan hidrosta  k 
testlerinin uygulanmas  olmu tur. Bu, alev duman bo-
rulu silindirik kazanlar n durumunu ve emniye  ni çok 
basit ve çok güvenilir bir ekilde de erlendirme yönte-
midir. malat ve tasar mda kaliteye önem verildi inde 
ve gerekli emniyet tedbirleri al nd nda, silindirik alev 
duman borulu kazanlar daha yüksek güvenirli e ve 
sa laml a sahip  r. Dolay s yla mühendislik  rmalar  
ve kullan c lar, yaln zca güvenli ekilde çal makta olan 
ve y llar boyunca hasar görmemi  çok say da referans 
tesis gösterebilecek durumda olan imalatç lar  tercih 
etmelidir.

le  m
Kazan suyunun ve besleme suyunun kalitesi, tüm bu-
har kazan  tasar mlar nda çok önemli bir kriter olarak 
görülmelidir. Ama her iki kazan dizayn  aras nda, su ka-
litesi gereksinim seviyesi ile alakal  farkl l klar bulunur.
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Su borulu kazanlarda, ço u konstrüksiyon türünde 
tuzlu su kullan lmas  önerilmez. Su borulu kazanlar için 
tuzluluk 2000 S /cm’ in al  nda bir iletkenlik demek  r. 
Genellikle, 250 kW/m² ‘den büyük lokal s  ak lar n-
da, borular n  kanmas n  önlemek ve s  transferinin 
engellenmemesini sa lamak için kazanda yumu ak su 
kullan lmas  gerekir. Su borulu kazanlar n i le  mi için 
ih  yaç duyulan bu su kalitesi gereksinimleri yaln zca 
karma k ve yüksek maliyetli su i leme sistemlerinin 
kurulmas yla kar lanabilir.

Prensipte, alev duman borulu silindirik kazanlar tuzlu 
su ile çal  r labilir (iletkenlik< 6 000 S/cm). Kazan 
s tma yüzeylerinin tuz birikmesi nedeniyle olumsuz 

etkilenmesi görülmez. Suyun i lenmesi için basit su 
yumu atma tesislerinin kullan lmas  yeterli olabilir.
Alev duman borulu silindirik kazanlar ile su borulu 
kazanlar n bir ba ka i le  m farkl l  ise, boyut ve 
s l kapasite farkl l d r. Benzer kapasiteler için alev 

duman borulu silindirik kazanlar, su borulu kazanlara 
nazaran daha az yerle im alan na ih  yaç duyar.

Bak m i lemleri, su borulu kazanlarda oldu u gibi alev 
duman borulu silindirik kazanlarda kolay bir ekilde 
gerçekle  rilebilir. Bunu sa layan ana etkenler ise 
kazan  çal  rma ve kapatma i lemlerinin daha az 
zahmetli olmas  ve s tma yüzeylerine eri imin kolay 
olmas d r.

Fiziksek Karakteris  k
Üre  len s l kapasiteyle ili kili olarak, alev duman bo-
rulu silindirik  pte bir kazan, su borulu bir kazana göre 
çok daha yüksek su içeri ine sahip  r. Dolay s yla alev 
duman borulu silindirik  pte bir kazan, geçici olarak 
kazan n anma kapasitesini a an yük dalgalanmalar -
na veya yük taleplerine kar  daha dirençlidir. Buna 
kar n, alev duman borulu silindirik  pte bir kazanda, 
so uk çal t rma durumunda kazandaki yüksek su 
hacmi sebebiyle istenilen özelliklerdeki buhar n elde 
edilmesine kadar ki geçen süre, su borulu kazanlara 
nazaran daha uzundur. 

Kazan n ve sistemin uygun bir ekilde tasarlanmas -
n n d nda brülör tara  ndan üre  len dü ük s l yük 
de kazanlar için belirleyici bir faktördür. Su borulu 
kazanlarda, e er brülör dü ük s l yükte çal yorsa, 
bu s l yük kazana tedarik edilemez, bunun sebebi ise 
su tara  ndaki debinin azalmas  s l transferini nega  f 
olarak etkiler. 

Maliyet ve Zaman
Belirli gereksinimler alev duman borulu silindirik kazan 
 pi tara  ndan kar lanabildi i sürece, imalat maliyetleri 

ve kalitenin uygunlu u ile ilgili herhangi bir eksiklik de 
yoksa,  alev duman borulu silindirik kazanlar n tercih 
edilmesi daha ekonomik bir alterna  f olarak görülür. Ay-
r ca bu kazanlarda teslimat süreleri ve tesisin kurulumu 
için gerekli olan süreler daha k sad r. Genellikle n m 
kay plar n n ve hat üzerinde s  kayb n n daha dü ük 
olmas  sebebiyle alev duman borulu silindirik kazanlar 
benzer a  k gaz s cakl  ve a  k gaz bile imine sahip su 
borulu kazanlara göre daha yüksek verim sa lar.

Kriterler Alev duman borulu 
silindirik kazan Su borulu kazan

Su kalitesi Dü ük gereklilik ve 
tuzlu su kullan labilir. 

Yüksek gereklilik ve 
dü ük tuz seviyesi 

gerekli

Bak m Kolay Daha maliyetli

Testler 

Basit, hidrosta  k 
test ve ard ndan 
inceleme, ultrason 
tes   nadiren 
gerekebilir. 

Hidrosta  k test 
ve ultrason tes   

gereklidir.

Verim Yüksek Dü ük

K smi yük 
özellikleri 

Minimum yük elde 
edilemedi inde, 
brülör sorunsuz 
ekilde kapa  labilir. 

Belirli tasar mlarda 
k smi yük s n rl  
olmal d r, brülör 
manuel olarak 
kapa  lamaz.

Su içeri i Yüksek Dü ük

Akümülasyon 
kapasitesi 

Bas nç ve yük 
dalgalanmalar ndan 
etkilenmez 

Prosesten 
kaynaklanan 
bas nç ve yük 

dalgalanmalar na 
duyarl

Teslimat süresi Daha k sa Daha uzun

Gerekli alan Az Fazla

Montaj ve 
devreye alma 
süresi 

K sa Daha uzun
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Dergimizin sorularını yanıtlayan Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu, 
Türkiye’de CNG pazarını yarattıklarını belirtirken, amaçlarının müşterilerine 
enerji tüketimini düşüren, güvenli, temiz, çevreye saygılı, karbon emisyonu 

düşük yakıt sunmak olduğunu vurguladı.

“Türkiye’de CNG Pazarını Yarattık”
Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu: 

Kanat Emiro lu
Naturelgaz CEO’su 

Öncelikle kendinizden ve irke  nizden k saca 
bahsedebilir misiniz? 
2015 y l ndan bu yana Naturelgaz’ n CEO’suyum. Ayn  

zamanda Boston Consul  ng Group’un enerji konusun-

da Amerika, Avrupa ve Asya için k demli dan man y m. 

Türkiye’ye geri dönmeden önce uzun y llar ngiltere’de 

Bri  sh Gas Business Yöne  m Kurulu Ba kanl  görevini 

sürdürdüm. Görevim süresince irke  n piyasa de erini 

iki ka  ndan fazlas na ç kard m. irket ngiltere’de hem 

kamu sektörü hem de özel sektör için önde gelen gaz, 

elektrik ve enerji hizmetleri tedarikçisi konumuna 

geldi. Naturelgaz olarak, Global Ya  r m Holding bün-

yesinde faaliyet gösteriyoruz. Boru ha    d nda (LNG/

CNG) dökme gaz sa  nda %27 pay ile piyasa lideri 

konumunday z. 

Türkiye’de CNG pazar n  yara   k. Birçok alanda ilk 

ad m  atan, uluslararas  teknolojiyi ve i  modellerini 

izleyen, seçen, uygulayan ve ülkemize ge  ren irket 

konumunday z. 

Bununla beraber, Türkiye’deki en yüksek CNG dolum 

kapasiteli tesis a na, en geni  CNG da  m  losu-

na ve en büyük CNG stoklama alt yap s na sahibiz. 

Naturelgaz olarak amac m z, mü terilerimize enerji 

tüke  mlerini dü üren (yak t tasarrufu sa layan) gü-

venli, temiz, çevreye sayg l , karbon emisyonu dü ük 

yak t sunmak  r.

CNG’nin kullan m alanlar ndan ve di er yak tlara 
göre sa lam  oldu u avantajlardan bahsedebilir 
misiniz? Faaliyetlerinizi daha çok oto CNG mi 
yoksa dökme CNG mi olu turuyor?
Naturelgaz olarak faaliyetlerimizde a rl k dökme 

CNG’de. Faaliyetlerimizin %97’sini Dökme CNG, 

%3’ünü Oto CNG olu turuyor. Tüm enerji kullan m 

alanlar nda rahatl kla uygulanan CNG sistemi; büyük 
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sanayi kurulu lar ndan küçük i letmelere ve oto-ga-

za, toplu konutlardan villalara, otellerden dinlenme 

tesislerine, jeneratörlerden forkliftlere kadar geni  

bir yelpazede do algaz tüketim ihtiyaçlar na cevap 

verir. 

CNG ile kömür ve fuel-oilin yaratt  sorunlar ya-

anmaz. Eleman tahsisi ve kirlilik gibi problemler 

görülmez. CNG’nin tutu turma derdi yoktur, kül 

ve at k b rakmaz. Koku yapmaz. CNG, petrol türev-

lerine göre daha güvenlidir. CNG için özel üretilen 

stok ünitelerine dolum yap l r. Kaçak halinde s v  

yak tlar yere yay l rken, CNG havadan hafif oldu u 

için uçar gider. 

Türkiye genelinde kaç adet CNG istasyonunuz 
bulunuyor? Bu alanda gelece e yönelik ya  r m 
planlar n z  ö renebilir miyiz?
Türkiye genelinde 12 CNG Dökme istasyonu ve 2 Oto 

CNG istasyonu ile hizmet sunuyoruz.

CNG Dökme stasyonlar : Adapazar , Antalya, Ayd n, 

Bursa, zmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Rize, Çay rova, 

Tekirda ,K r kkale. OTO CNG Tesisleri, Bolu, stanbul 

Alibeyköy.

Dünya’daki CNG tüke  mi ile Türkiye’deki CNG 
kullan m n  k yaslad n z zaman ne gibi farkl -
l klar gözlemlemektesiniz? 
Dökme CNG’yi dünyada ucuz ve kolay ula labilirli i 

nedeniyle en çok Amerikan Birle ik Devletleri, Çin 

ve Güney Amerika ülkeleri kullan yor. Türkiye’de de 

kullan m y ldan y la artarak, 2014 ve 2015 y llar nda 

%80 oran nda ar   gösterdi.

Oto CNG dünya genelinde birçok ülkede devletler 

taraf ndan te vik ediliyor. Çevre etkisi ve karbon 

emisyonlar  de erlendirildi inde akaryak ta göre daha 

çevreci olan CNG’yi birçok belediye ve özel irket kulla-

n yor. Türkiye’de ise hem CNG altyap s n n halen k s tl  

olmas  hem de ÖTV’nin yüksek olmas  nedeniyle CNG 

pazar n n büyüme h z  dünya geneline göre daha yava .

Türkiye’de CNG kullan m n n yayg nla mas  için 
ne gibi ad mlar n a  lmas  gerekiyor?
Devle  n CNG pazar n n daha h zl  geli mesi için öncü 

ve te vik edici olmas  gerekir. Birçok ülkede oldu u 

gibi Türkiye’nin de karbon emisyon azal m  etkilerini 

gözeterek araçlar n CNG ye dönü ümü için katk  pay n-

da bulunmas , CNG tesislerinin kurulmas  için ya  r m 

deste i sa lamas  ve CNG’nin araçlarda kullan m  için 

belirlenmi  olan ÖTV’nin azal  lmas  gerekmektedir.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Enerji sektöründe öncülü ü ve sayg nl yla tan nan 

i  barl  bir dünya irke   olma vizyonuyla faaliyetlerimizi 

sürdürüyoruz. 2016 y lsonu için kendimize iddial  he-

de  er koyduk. Yüzde 20’nin üzerinde büyüme oran yla 

pazar liderli imizi güçlendirmeyi hede  iyoruz.  2017 

y l  için hede  miz ise, boru ha   na ba lanamayan 

do algaz kuyular n n CNG yoluyla ekonomiye kazan-

d r lmas d r. 

Türkiye’de do algaz üre  m lisans  sahibi irketler, 

2014 ve 2015 y llar nda s ras yla 479 ve 381 milyon 

metreküp do algaz üre  mi gerçekle  rdi. Üre  min 

yakla k yar s  devlet irke   olan TPAO tara  ndan ger-

çekle  riliyor. Bununla beraber Türkiye’de boru ha   na 

ba lanamad  veya düzenli üre  m kapasitesi olmayan 

baz  kuyulardaki do algaz de erlendirilemiyor. Biz de, 

CNG sistemi ile a  l kalan bu kuyular  hayata geçirerek 

Türkiye ekonomisine kazand rmay  planl yoruz.

2017 y l na ili kin büyüme alanlar m z  da belirledik. 

Dökme CNG’de, Türkiye’deki büyümeye ek olarak, 

öncelik Balkan ülkeleri olmak üzere, kom u ülkelerde 

de faaliyet göstererek büyümeyi hede  iyoruz. 2016 

y l nda ba la  lan endüstriyel boru gaz  sa  n n geli -

 rilmesi ve Oto CNG sa  lar nda proje geli  rerek i  

birlikleriyle büyüme de di er önceliklerimiz.
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PNQ Teknoloji Sistemleri Türkiye İş Geliştirme Direktörü 
Murat Erden:

“Kojenerasyon Sistemleri  
Yüksek Enerji Verimliliği Sağlar”

 Kojenerasyon sistemlerinin yüksek enerji verimliliğinin yanında 
kurumlara hem güç, hem ısı sağladığını dile getiren PNQ Teknoloji 

Sistemleri Türkiye İş Geliştirme Direktörü Murat Erden, sistemlerin sayısız 
pozitif finansal ve çevresel faydaları olduğunu da belirtti.

Öncelikli olarak  rman zdan bahsedebilir misi-
niz?
PNQ Teknoloji Sistemleri A. ., Uluslararas  bir grup 
 rmas  olup, ENER-G Combined Ltd’in Türkiye ve bölge 

distribütörü olarak en iyi hizme   vermek üzere, geli en 
i  hacmi do rultusunda stanbul’daki Genel Merkezin-
de uzman ekibi ile hizmet vermektedir.

PNQ olarak sa   ve sa   sonras  destek hizmetlerimiz 
ile mü terilerimize verimli ve tasarru  u kullan m ola-
na  sa layan ve Türkiye’de benzeri olmayan ENER-G 
Kojenerasyon Modüllerini hizmete sunuyoruz. ehir 
içi kojenerasyon tesisi uygulamalar m zda verdi imiz 
hizme  n verimlili i ve kalitesi aç s ndan çok önemli 
olan “Avrupa Bak  Aç s ” ile mü teri memnuniye  ni 
ar  r yoruz. Anahtar teslim kojenerasyon tesislerini ku-
rarak, hem mü terilere tek bir noktadan hizmet veriyo-
ruz, hem de uygulaman n daha h zl  tamamlanmas n  
sa l yoruz. Farkl   nansman seçeneklerimiz ile mü te-
rilerimize ürünlerin yan  s ra ih  yaçlar do rultusunda 
çözümler de sunuyoruz. PNQ Teknoloji Sistemleri A. . 
olarak bünyemizde bar nd rd m z güçlü mekanik ürün 
grubu ile mü terilerin mekanik ekipman seçimlerinde 
destek veriyoruz.

Türkiye gibi enerjide d a ba ml  ülkeler için 
enerji verimlili i büyük önem arz ediyor. Koje-

Murat Erden
PNQ Teknoloji Sistemleri Türkiye  Geli  rme Direktörü

narasyon sistemlerinin enerji verimlili ine kat-
k lar ndan bahsedebilir misiniz?
Bir yandan enerji  yatlar  artarken, enerjiye olan talep 
de sürekli olarak artmaktad r. irketler ve ah slar, 
masra  ar n  ve karbon ayak izlerini azaltman n aray  
içerisine girdiler.
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Enerjinin yerinde üre  minin verimlili inden dolay , 
kojenerasyon yak n zamanlarda ngiltere ve dünya ça-
p nda çok popüler oldu. Kojenerasyon veya Birle ik Is  
ve Elektrik Teknolojisi, do algaz gibi tek bir ana yak  an 
elektri in ve genellikle s cak su veya buhar eklindeki 
yararl  s n n e  zamanl  olarak üre  midir. Kojenerasyon 
yüksek enerji verimli oldu u kadar, kurumlara hem 
güç, hem s  sa lar. Bunlar n yan nda say s z pozi  f 
 nansal ve çevresel faydalar da sa lamaktad r.

Ayr ca trijenerasyon ile, kojenerasyon bir ad m öteye 
ta nabilmektedir. Trijenerasyon, ad ndan da anla -
laca  üzere 3 enerjinin üre  mini ifade etmektedir: 
Elektrik, s tma ve so utma. So utma, kojenerasyon 
sistemine ABS so utucunun dâhil edilmesi yoluyla 
elde edilmektedir. ABS so utucular bir kojenerasyon 
tesisinden a  k s y  alarak bir binan n so utulmas na 
yönelik so utulma ihtiyac n  kar layabilmektedir. 
Bir kojenerasyon sistemine ABS bir so utucunun 
dâhil edilmesi; sahan n özellikle yaz dönemlerinde 
s  ih  yac n n azalmas  sebebiyle verimlili i ar   rmak 

için kojenerasyondan üre  len s n n ABS so utucuda 
kullan lmas yla tesisin sürekli verimli çal ma saa  ni 
artt rarak, tesisin sürdürülebilir bir tesis olmas n  
sa lamaktad r.

PNQ olarak pazara sunmu  oldu unuz ürünlerin 
özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Ürünlerinizi 
piyasadaki benzerlerine göre ne tür avantajlar  
bulunuyor?
Çe itli boylardaki kompakt kojenerasyon paket sis-
temlerinden olu an ürün yelpazemiz, tesislerin enerji 
ih  yaçlar n  tek bir modülde 35 kW’tan 2 MW’a kar -
layabilmektedir. Bu modüller bir araya ge  rilip daha 
büyük güç ih  yaçlar  da kar lanabilmektedir. Ki isel-
le  rilmi  spesi  k ih  yaçlar da kar lanabilmektedir. 
Asl nda ürünümüzün piyasada benzeri bulunmuyor 
diyebiliriz. Ürünlerimizin tamam  Manchester - ngilte-
re fabrikam zda üre  liyor, paket olarak mü terilerimize 
sunuluyor. Kombi misali, benzerlerine göre fazla yere 
ih  yaç duyulmuyor. Mü terilerimize yerinde, fabrika-
m zda sa  n alaca  kojenerasyon paket sistemini test 
etme imkân  sa l yoruz. Mü teri sa  n alm  oldu u 
ürünün performans n  onayl yor. Bir nevi test sürü ü 
diyebiliriz.

Bunun ötesinde, tasarrufun yani kazanc n hesap 
edilebilmesini sa layan E-POWER & E-VISION sistem 
yaz l mlar m z mevcut. Sistem performans  sürekli 
izlendi i için elde edilen kazanç da güvendedir. Bu 
yaz l mlar sayesinde, üniteler ayr ca 7/24 her daim 
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uzman servis mühendislerimiz tara  ndan uzaktan 
online izlenmektedir. Böylece, herhangi bir müdahale 
gerek  inde, ekiplerimiz an nda üniteye yönlendiril-
mektedir. Önemli di er bir nokta ise ; kojenerasyon 
sürekli çal r, sürekli kazanç sa lar. Kojenerasyonun bu 
verimlili inin devaml l , servis bak mlar yla sa lan r. 
Türkiye’de bu hizme   deneyimli “bak m mühendis 
a m z” ile sa l yoruz. 

Kojenerasyon sitemlerine yönelik mevzuatta 
eksik görmü  oldu unuz ya da eklenmesini dü-
ündü ünüz hususular nelerdir?

Türkiye COP21’de vermi  oldu u sözler ne  cesince 
görünüyor ki kojenerasyon ve ENER-G modüllerine 
büyük önem verecek. Zaten Avrupa mevzuatlar  ve 
verimlilik kriterlerini de göz önüne ald m zda Avrupa 
ile enerji fasl n n da aç lmas  sonucu gelinecek nokta 
bu  p sistemlerin yay nlanacak ve uygulanacak verim-
lilik mevzuatlar nda 1 numaral  sistemler olaca d r. 
Türkiye u an i in ba nda ve gerekli verimlilik dene  m 
mekanizmalar n n olu turulmas  sürecinde ufak da 
olsa ad mlar atmaktad r. Büyük eksik ise, özellikle de 
lisans almaks z n kurulan kojenerasyon sistemlerinin 
verimlilik ölçümlerinin bir standarda ba lanamam  
olmas d r. Bu verimlilik de erleri alt s n rlar yla birlikte 
aç klanmal  ve ölçümlerinin nas l yap laca  detaylar y-
la tarif edilmelidir.

Enerji sektörü aç s ndan görmü  oldu unuz so-
runlar ve çözüm önerileriniz nelerdir?
Enerji sektörü Türkiye için komple yeniden tasarlan-
mas  ve verimlilik üzerine denetlenmesi gereken bir 

sektördür. Finans kurulu lar n n da enerji sektörüne 
yeterince destek vermesi ve altyap lar n h zla verimlilik 
üzerine dönü türülmesi gereklidir. Türkiye elektrik ke-
sin  lerinde Marmara Bölgesi ehir içi için ortalama 20 
saat gibi bir de ere yakla maktad r. Bu de er Avrupa 
da 1-2 dakikad r. Böyle bir yap da enerjinin verimli ve 
s k n  s z kullan labilmesi çok önem arz etmektedir. 
Enerjinin kesintisiz ekilde sunulmas  hayat m z n 
devaml l  ve sürdürülebilirlik için çok önemlidir.  Bu-
radaki en büyük ve en önemli sorun son kullan c n n 
ih  yaçlar n n do ru analiz edilememesinden kaynak-
lanan yanl  ya  r mlard r. Özellikle “daha büyük, daha 
iyidir” bak  aç s , birçok ya  r mc y  verimsiz ya  r mlar 
yapmaya sürüklemektedir. Tesisin sadece elektrik 
tüke  mlerini de erlendirerek yap lan ya  r mlarda, 
üre  len s  verimli bir ekilde kullan lamamakta, bu da 
kojenerasyon sistemini verimsiz  k lmaktad r.  
Bu  p yanl  ya  r mlar  önlemek için öncelikle son 
kullan c n n tüke  mleri çok iyi analiz edilmeli ve ürün 
seçimi tesisin mevsimsel minimum ve maksimum s  
yükleri referans al narak gerçekle  rilmelidir. 

Eklemek istedikleriniz?
Enerji konusunda ye  mi  insan gücünün ar   r lmas , 
profesyonel yakla mlar n ço al  lmas  ve iyi örneklerin 
incelenmesi Türkiye’nin gelece i için çok önemlidir. Bu 
konuda üniversitelerimize çok büyük i  dü mektedir. 
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Yeni Viessmann Yoğuşmalı Cihazlar ile 
Renkli Dokunmatik Ekran Konforunu

Yeni Viessmann Vitodens 200-W serisi yo u mal  
cihazlar 5” renkli dokunmatik ekran sayesinde üs-
tün kullan m konforu sunmaktad rlar. Geni letilmi  
modülasyon aral  (% 5 -100), korozyona dayan kl  
Inox-Radial paslanmaz çelik s tma yüzeyi, MatriX-si-
lindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro Control 
Plus yanma kalitesi kontrol sistemi sayesinde enerji 
tasarruflu, çevreci ve uzun ömürlü i letme sa la-
maktad rlar. Vitodens 200-W gaz yak tl  yo u mal  
kombi, oturma mekanlar na kolayca entegre edile-
bilir. Küçük boyutlar  sayesinde mutfaklarda tezgah 
üstü dolaplar  hizas na ya da çama r y kama veya 
kurutma makinesi üzerindeki bo luklara sorunsuz 
bir ekilde yerle tirilebilir. 150 kW’a kadar s tma 
kapasitelerine sahip duvar tipi yo u mal  kazanlar 
ve kaskad sistemler ise merkezi sistem uygulamalar  
için tasarlanm t r.  

Vitodens 200-W, paslanmaz çelik Inox-Radial s tma 
yüzeyi ile dona  lm  r ve bu sayede gerekli i letme 
emniye  ni güvence al  na almakta ve cihaz ömrü bo-
yunca sürekli olarak yo u madan maksimum seviyede 
faydalanmay  sa lamaktad r. Viessmann tara  ndan 
geli  rilen ve üre  len MatriX-silindirik brülör, pas-

lanmaz çelik MatriX-yüzey sayesinde uzun kullan m 
ömrüne sahip  r. 

Vitodens 200-W, duman gazlar n n içerisindeki su 
buhar n n gizli s s ndan da faydaland  için daha az 
enerji tüketmektedir. Bunun sonucunda %109’a varan 
verime ula labilmekte, s tma harcamalar  azalmakta 
ve çevreye daha az zarar verilmektedir. Vitodens 200-
W, Lambda Pro Control Plus otoma  k yanma kalitesi 
kontrol sistemine sahip  r. MatriX-silindirik brülör ve 
Lambda Pro Control Plus sistemi, gaz  pini kendili-

inden tan yarak de i ken gaz niteliklerine ve i letme 
artlar na en uygun yanma ko ullar n  otoma  k olarak 

ayarlar. Bu sayede sürekli yüksek bir verim elde edilir 
ve yak t tüke  mi azal r. Gaz  pi de i imlerinde cihaz 
kendini yeni gaz  pine göre otoma  k olarak ayarla-
d ndan, dönü üm ki   kullan lmas na gerek kalmaz. 
Dijital Vitotronic kontrol paneli ile oda s cakl na ba l  
veya d  hava kompanzasyonlu i letme yap labilmek-
tedir. Yeni 5” renkli dokunma  k ekran çok sa  rl  aç k 
me  nlerin, gra  klerin ve yard m me  nlerinin gösteri-
mine imkan vermektedir. Kolay anla labilir menüler 
ve yard m fonksiyonu sayesinde hem son kullan c lar 
hem de yetkili servis personeli için kullan m kolayl  



YAPILARDA DOĞALGAZ  Teknik Tanıtım 

Viessmann

sunar. Enerji kokpi   üzerinden cihaz n gaz ve elektrik 
tüke  mi gösterilebilmektedir. Bir Viessmann güne  
enerjisi sistemi ile kombine edildi inde, güne  enerjisi 
kazanc  ve boyler s cakl k seviyesi gibi parametreler de 
renkli ekranda gösterilebilmektedir.  Vitodens 200-W, 
bak m ve servis sürelerinden tasarruf sa layacak ekil-
de tasarlanm  r. Tüm yap  elemanlar na ön tara  an 
ula labilmektedir, cihaz n yanlar nda servis bo lu u 
b rakmaya gerek yoktur.  Vitodens 200-W, 35 kW’ a 
kadar yo u mal  kombi veya s  c  olarak ve 49 ila 
150 kW aral nda duvar  pi kazan olarak mevcu  ur. 
Kaskad sistemler ile 2700 kW’a kadar merkezi s tma 
çözümleri üre  lebilmektedir.

Avantajlar:
• %109’ a varan verim ile enerji tasarrufu
• Paslanmaz çelik Inox-Radial s tma yüzeyi sayesinde 

uzun ömür ve yüksek verim
• Paslanmaz çelik MatriX-yüzey yap s  sayesinde uzun 

kullan m ömrüne sahip modülasyonlu MatriX-brülör 
– yüksek s cakl klardan etkilenmez

• Geni  modülasyon aral  (% 5 – 100)
• 5” renkli dokunma  k ekranl , kullan m  kolay Vitot-

ronic kontrol paneli
• Yüksek verimli pompa sayesinde elektrik enerjisi 

tasarrufu
• Ak ll  Lambda Pro Control Plus sistemi sayesinde, 

gaz tipini kendili inden tan yarak de i ken gaz 
niteliklerine ve i letme artlar na en uygun yanma 
ko ullar n  otoma  k olarak ayarlar

• Modülasyonlu fan sayesinde dü ük ses seviyesi
• Kompakt ölçüler, 35 kW cihaz yaln zca 450 mm 

geni li e sahip  r
• Yo u mal  kombi, s  c  ve duvar  pi kazan modelleri 

mevcu  ur
• S cak su konfor fonksiyonu sayesinde hemen s cak 

su elde edilebilir
• Tek cihazda 150 kW kapasiteye kadar yer tasarrufu 

sa layan çözümler
• 2700 kW’ a kadar kaskad sistemler 
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Honeywell Enterprise Buildings 
Integrator

Honeywell

Honeywell EBI R500 sürümü günümüzün ak ll  bina-
lar na daha fazla ba lan   kapasitesi ve zeka ka  yor. 
Honeywell, öncü bina yönetim sistemi Enterprise 
Buildings Integrator’ n (EBI) yeni sürümünü duyurdu.  
EBI R500, günümüz binalar n n ba lan   kapasitele-
rini ar  rarak, ak ll  binalar n stratejik varl klar haline 
gelmelerine yard mc  oluyor.  Yeni özellikler, bina 
yöne  cilerinin idare ve karar verme sürecini daha iyi 
kontrol etmelerine yard m ederek, i  verimlili inin 
ar  r lmas n  destekliyor ve operasyonlar üzerinde daha 
iyi kontrol sa l yor.

EBI R500, gerçek zamanl  sonuçlar elde etmek üzere 
bina yöne  cilerinin bina verilerini kullan labilir öngö-
rülere dönü türmelerine yard mc  oluyor. Yenilikler 
aras nda özellikle a a daki noktalar öne ç k yor:
• Yüksek veri noktas  kapasitesi – EBI performans iyi-

le  rmeleri, nokta kapasitesini yüzde 200 ar  rarak, 
daha az EBI sunucusu gereksinimiyle IT maliyetlerini 
azal  rken binan n genel ba lan   kapasitesini ar  rma-
ya yard mc  oluyor. Bina yöne  cileri, oda s cakl klar , 
nem düzeyleri, hava kalitesi, eri im kontrol noktalar  
ve görüntülü izleme yay nlar  gibi bina verilerinin 
daha detayl  sonuçlar n  elde edebiliyorlar.

• yile  rilmi  IT Uyumu – EBI en son Microso   Win-
dows® i le  m sistemi ve Windows 2012 Server ile 
uyumlu olup, güncel IT uyumlulu unu ve güvenli ini 
desteklemektedir.

• Bulut ve Mobil Ba lan   Uygulamalar  – EBI, bina 
yöne  cilerine bina performans  ve operasyonlar  
hakk nda daha yüksek durum fark ndal  sa layan 
yeni bir mobil uygulamaya sahip. Bina yöne  cileri 
ar  k, sistem ar zalar n n veya kurumun operasyon 
aksamalar n n öncesinde, ak ll  telefonlar na ve 
tablet cihazlar na olas  bina sistemi ve ekipman 
sorunlar  hakk nda anl k bildirimler alabiliyorlar.  
Mobil uygulama ayn  zamanda bina sistemlerinin 

ve verilerin uzaktan eri imine ve yöne  mine imkân 
veriyor. 

Buna ek olarak, EBI, bulut-etkin olup, bina verilerini 
analiz ederek bina performans n  iyile  rme ve enerji 
maliyetlerini azaltma ile ilgili kararlar  destekleyen bir 
dizi Honeywell bulut hizme  ne ba lanabiliyor.

Honeywell Bina Çözümleri ba kan  John Rajchert, 
“Binalar de er dü üklü üne u rayan varl klar olmak 
zorunda de il. Do ru bina yöne  m sisteminin uygu-
lanmas yla, kurumlar binalar n  kurum misyonlar na 
katk da bulunan ak ll  ö elere dönü türebilirler.” diye 
konu tu. “Son EBI özellikleri, kurumlar , karma k ve-
rileri, gerçek zamanl  i  sonuçlar na dönü türmelerine 
yard mc  olacak araçlarla dona  yor; bu da operasyon 
maliyetlerinin azalmas , daha iyi kullan c  deneyimi ve 
bina sakini güvenli i anlam na gelmektedir.”

Honeywell EBI; di er i levlerin yan nda, güvenlik, konfor, 
yang n alg lama ve enerji verimlili i ile ilgili sistemlerin 
entegrasyonunu sa layan ödüllü bir bina yöne  m siste-
midir. Kullan c n n bir tesisi, yerle keyi ve çok sahal  ope-
rasyonu izleme, yönetme ve koruma kabiliye  ni ar  ran 
kusursuz “Nesnelerin Entegrasyonu” özelli i sayesinde, 
kullan c lara tek bir eri im noktas  üzerinden bilgi ve 
kaynaklar n sürekli görüntülenmesini sa lar. Ayr ca EBI, 
mü terilerin üçüncü taraf yaz l mlar ve donan mlar ile 
entegre olarak kar l kl  i le  lebilir bir mimariyle gelen 
ölçeklenebilirlik ve esneklikten faydalanmalar na yar-
d mc  olan BACNet®, OPC® ve LonWorks® gibi sektör 
lideri aç k protokoller ile ile  im kurabilmektedir. Son 
on y lda 160’tan fazla ülkede 25.000’den fazla EBI sis-
temi kurulmu tur. Mevcut mü teriler, kendilerine yeni 
i levler ve sürekli ya  r m ge  rileri sa layan son sürüme 
kolayca geçebilirler.
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Özet
Enerjide %92 oran nda d a ba ml  olan Türkiye 
kendi yerli kaynaklar ndan yeterli oranda faydalan-
mas  gerekmektedir. Ekonomi üzerinde büyük bas-
k  yaratan bu yükün ha   e  lmesi amac yla nükleer 
enerji, güne  enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik 
enerji, jeotermal enerji gibi alterna  f enerji kaynak-
lar  üzerine ciddi bir çal ma temposunun yakaland -

 kabul edilebilir. Bu kapsamda ülkemizde mevzuat 
aç dan önemli yap lanmalar sa lanm  olup üre  m 
santralleri kurulmas  yönünde dikkate de er te vik 
uygulamalar  ba la  larak özel sektörün bu alana 
ya  r m yapmas  kolayla  r lm  r. Kaya gaz  da al-
terna  f enerji kaynaklar ndan biridir. Kaya gaz  daha 
önceden petrol türetmi  kaynak kayalar n petrolün 
göçünden arta kalan %0,5-25 oranlar ndaki organik 
bile enlerin yüksek s cakl k ve bas nç etkisiyle olu an 
do algazd r. Hidrolik çatlatma ve yatay sondaj tek-
nolojilerinin geli imiyle beraber kaya gaz  üre  mi 
h zl  bir ar   yakalam  r. Yatay sondaj kuyular n n 
uzunlu u 1000-3000 m iken derinlik ise 150-3600 m 
aras nda de i mektedir. Son literatür verilerine göre 
Türkiye’nin kaya gaz  potansiyeli 1.8 trilyon m3 ola-
rak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin yakla k 40 y ll k 
do algaz talebine kar l k gelen bu rezerv küçümsenme-
melidir. Dolay s yla Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklar n n ekonomiye kazand r lmas  çal malar na 
kaya gaz  da eklenmi  r. Kaya gaz  k sa vadede Türki-
ye’nin enerji aç n  kapatmada bir çözüm sa lamayabi-
lir. Uzun vadedeki planlamalara göre kaya gaz  stratejik 
bir enerji kayna  olarak de erlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Kaya Gaz , eyl Gaz , Do algaz, 
Fosil Kökenli Yak tlar, Alterna  f Enerji Kaynaklar , 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

Giri
Dünyada h zla artan enerji talebi alterna  f ve yenile-
nebilir enerji kaynaklar n n önemini ar  rm  r. Temiz 
ve güvenilir bir enerji kayna  dünyada ülkelerin enerji 
planlamalar n n önemli bir bile enini olu turmaktad r. 
Kayaç formasyonlar n n gözeneklerinde depolanan 
kaya gaz  önemli alterna  f bir enerji kayna  olarak 
gündemdeki yerini korumaktad r. Farkl  ve yeni son-
daj teknolojileriyle üre  mi yap lan kaya gaz  üre  mi 
2000’li y llar n ba ndan itibaren ivme kazanm , 
beraberinde sondaj teknolojilerinde önemli geli me-
ler kaydedilmi  r. Kaya gaz  kullan m  yayg nla   
takdirde küresel bazda enerji dengelerinde önemli 
de i iklikler olaca  ve bunun ekonomik ve jeopoli  k 
sonuçlar do uraca  kaç n lmazd r. Dünya enerji piya-
sas nda yap lan öngörülere göre 2035’e kadar do algaz 



LNG  Makale

70 Doğal Gaz Dergisi Sayı 198 - Eylül - Ekim 2016

üre  minde tahmin edilen ar  n yakla k yar s n n 
kaya gaz  gibi klasik olmayan kaynaklardan sa lanaca  
beklenmektedir [1, 2, 3]. 

Dünyada toplam do algaz rezervinin 790 trilyon m3 
oldu u tahmin edilmektedir. Bu rezervin yakla k 200 
trilyon m3’ünü kaya gaz  olu turmaktad r. Sondaj ve 
ke if teknolojilerinin geli imiyle beraber bu rezerv ra-
kamlar nda ar   yönünde önemli de i ikler olacak  r. 
Tablo 1’de 2011 verilerine göre dünyada toplam gaz 
rezervleri verilmi  r [4, 5, 6].  

beklenmektedir. ABD d nda kaya gaz  üre  minde 
dikey art  beklenen ülke Çin’dir. Çin’in kaya gaz  
rezervleri ABD’den daha fazlad r. Çin’de bu sektörde 
yap lan planlamalara göre 2020 y l nda 100 milyar m3 
civar nda kaya gaz  üre  mi gerçekle ecek ve bunun 
sa lanmas  için Çin’de bu sektöre 6 milyar $’  a acak 
bir ya  r m n yap laca  bildirilmektedir. Avrupa’da ise 
kaya gaz  konusunda özellikle baz  poli  k belirsizlikler 
söz konusu.  Avrupa’da kaya gaz  rezervlerinin önemli 
miktarda oldu u bilinmekte ve yak n zamanda bu sek-
törde hareketlenmelerin olaca  tahmin edilmektedir.  
Türkiye’de kaya gaz  potansiyeli ABD Enerji Bilgi daresi 
(U.S. Energy Informa  on Administra  on) tara  ndan 
yay nlanan rapora göre 424 milyar m3 düzeyindedir.  
Bu rakam n yeni sismik ve jeolojik ara  rmalar ne-
 cesinde arataca  raporda beyan edilmi  r. TPAO 

Türkiye’deki kaya gaz  çal malar n  koordine etmek-
tedir. TPAO bu kapsamda ABD Translan  c Petroleum 
ve Shell Firmalar  ile arama ve üre  m anla malar  
yapm  r. Ayr ca TPAO kendi arama sahalar nda kaya 
gaz  üre  m çal malar  yapmak için çal malar na de-
vam etmektedir.  

Kaya Gaz  Nedir? Üre  mi Nas l Yap l r? Ekonomik 
Boyutu Nedir?
Yeral  nda olu an petrol ve do algaz gibi hidrokar-
bonlar bulunduklar  kaya formasyonlar n n gözenek-
lerinden geçerek yüzeye do ru yükselmektedir. Bu 
esnada geçirimsiz kaya tabakalar yla kar la an gazlar 
yeral  ndaki bo luklarda veya rezervuar kayalar  olarak 
adland r lan kayalar n içinde hapsolmaktad r.  Bu tarz 
tespit edilen do algaz kütleleri eyl ya da kaya gaz  ola-
rak adland r lmaktad r.  Kaya gaz n  tutan kaya tabaka-
lar  yakla k 1500 ile 5000 m derinlikte bulunmaktad r. 
Kaya gaz n  bu tabakalardan ç karmak için klasik ve yeni 
yöntemler uygulanarak ç kar lmaktad r. Klasik yöntem-
lerde kaya gaz n n bulundu u kaya tabakalar n n al  na 
kadar kuyu aç lmakta iken hidrolik çatlatma ad  verilen 
yeni yöntemlerde ise kaya tabakalar na kadar dikey 
inilmekte daha sonra 3000 m’ye kadar yatay sondaj 
yap larak hidrolik su bas nc yla kayalarda çatlaklar 
olu turulmaktad r. Her bir çatlatma kal nl  40 m 
civar ndad r. K r lma süreci 40 gün devam etmekte ve 

Tablo 1. 2011  bar yla ke fedilmi  trilyon m3 cinsinden 
Dünya toplam gaz rezervleri [9]

Rezerv Yeri
Klasik Gaz 
Kaynaklar

Klasik Olmayan Gaz 
Kaynaklar

ToplamS k  
Kumta  

Gaz

Kaya 
Gaz

Kömür 
Yatakl  
Metan

Do u Avrupa/
Avrasya 144 11 12 20 187

Ortado u 125 9 4 - 137
Asya-Pasi  k 43 21 57 16 137
Amerika 
(OECD) 47 11 47 9 114

Afrika 49 10 30 - 88
La  n Amerika 32 15 33 - 80
Avrupa 
(OECD) 24 4 16 2 46

TOPLAM 462 81 200 47 790

Dünyada ke fedilmi  ve do algaz muhtevas  yüksek 
kaya gaz  rezervleri olmas na ra men bu kaynaklar n i -
le  lmesi konusunda ABD’de ciddi ya  r mlar yap lm  r. 
Di er ülkelerde bu kapsamda yap lan çal malar hala 
ABD’ye göre oldukça dü üktür. ABD’de 2000 y l nda 
9 milyar m3 olan kaya gaz  üre  mi 2012 y l nda 230 
milyar m3’e ula m  r. ABD’de yap lan ön görülere göre 
bu ar   trendinin artarak devam etmesi, 2015’te 251 
milyar m3’e, 2020’de 313 milyar m3’e, 2035’te ise 434 
milyar m3’ ç kmas  hede  enmi  r. Bu öngörüler esas 
al nd nda kaya gaz  üre  minin 2035’te toplam bazda 
%70’i a aca  beklenmektedir [6, 7, 8]. 

Uluslararas  Enerji Ajans  IEA’n n 2010-2035 y llar  için 
yap   öngörülere göre küresel bazda gaz üre  minin 
800 milyar m3’ü a aca  tahmin edilmektedir. Küre-
sel üre  mdeki bu ar   oran n n önemli miktar n n 
ABD, Çin, Kanada ve Avusturalya’da gerçekle ece i 
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sonuçta kayaçlardaki gaz küçük yüzey toplay c lar n n 
ve da  m ünitelerinin içerisine akmaya ba lamaktad r. 
Kuyular aras  mesafe çok k sa olmal , her 0.5 km2’ye 
bir kuyu aç lmal d r. Olu turulan bu çatlaklardan s zan 
kaya gaz  sondaj borusunda birik  rilerek yüzeye ç ka-
r lmaktad r. ekil 1’de hidrolik çatlatma ile kaya gaz  
ç kar m  gösterilmektedir. 

Kaya gaz  ç kar l rken kullan lan yöntem ve teknolojiler 
sürekli de i im göstermektedir. Genel olarak kaya gaz  
üre  minde ilk a amada jeolojik ve sismik ara  rmalar 
yap lmakta ve elde edilen verilere nda kuyuyla 
alakal  kaya formasyonlar , derinlik, kullan lacak kuyu 
say lar  ile bunlara ait lokasyonlar tespit edilmektedir. 
Daha sonra pla  orm in as na ba lanmakta, dikey ve 
yatay sondaj planlamas  yap lmakta, perforasyon, 
çatlatma, a  klar n yöne  mi ve üre  me ba lanmas  
a amalar  olarak özetlenebilir [9, 10, 11]. 

Kaya gaz  üre  m maliyetleri ülkeden ülkeye ve co ra  k 
artlara ba l  olarak farkl l k arz etmektedir. Kaya gaz  

üre  mi için belki onlarca kuyu aç lmas  ve bu kuyular n 
boru hatlar yla birbirine ba lanmas  klasik gaz üre  m 
yöntemlerine göre süreci daha karma k ve pahal  
yapmaktad r.    Dolay s yla ilk ya  r mdan i letme süre-
cine kadar ortalama 10 y ll k bir zamana ih  yaç has l 
olmaktad r. Toplam maliye  e kuyu maliye   en önemli 
k sm  olu turmaktad r. Kaya gaz n n ç kar ld  kaya 
tabakalar n n derinli ine, yatay sondaj uzunlu una ve 

di er faktörlere ba l  olarak ABD’de bir kaya gaz  kuyu-
sunun maliye   4-10 milyon $ aras nda de i mektedir. 
Her kuyuda gerçekle  rilen hidrolik çatlatma maliye   
200.000-500.000$ dolar aras nda de i mektedir. Her 
bir kuyu ba na elde edilen gaz miktar  ise 8-300 milyon 
m3 aras nda olabilmektedir. Orta derinli e sahip kuyular 
için kuyu ba na ç kar lan gaz miktar  yakla k 30 milyon 
m3’tür. Yap lan ekonomik analizlere göre bir kaya gaz  
kuyusunun ekonomik aç dan yeterli olmas  için piyasada 
do algaz  ya  n n en az 5 $/MBtu olmas  gerekmektedir. 
Özellikle ABD’de h zl  üre  m sonucu do algaz  yatlar  2 
$/MBtu seviyelerine kadar inmi  olup bu durum sektörü 
büyük bask  al  na alm  r [10, 11, 12, 13, 14]. 

Kaya gaz  üre  minde çevresel kriterler aç s ndan baz  
sak ncalar ortaya ç kmaktad r. Özellikle hidrolik çatlatma 
esnas nda kullan lan s v , yeral   su kaynaklar n  kirletecek 
tehlikeli kimyasallar ih  va etmektedir. Bu nedenle kuyu-
lar n çelik ve beton kaplamalar n n standartlara uygun 
yap lmas  gerekmektedir.  Hidrolik çatlatma için kullan lan 
s v n n %94’ü su, %5’i kum ve %1’e yak n  ise sürtünme 
azal  c , an  mikrobiyal ile ar  k birikimini önleyen kimya-
sallar içermektedir. Kimyasal olarak polikrilamid, bromin, 
metanol, na  alin, hidroklorik asit, e  len glikol, bütanol 
gibi maddeler seyrel  lmi  olarak kullan lmaktad r.  Bir 
kuyuda çatlatma i inde kullan lan su yakla k 4 milyon 
galondur. Kaya gaz  üre  minde kuyu ba na 4000-18000 
m3 su kullan lmaktad r. Bu suyun %25-75’i geri gelmekte, 
çevreyi kirletmesini önlemek için standartlara uygun 

ekil 1. Kaya gaz n n hidrolik çatlatma yöntemiyle ç kar l  [9] 
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izole edilmi  havuzda depolanmakta, burada ar  larak 
enjeksiyon kuyular na tekrar gönderilmektedir. Üre  m 
esnas nda kuyudan gaz ç kar l rken muhtemel kaçaklar 
sonucu sera potansiyeli yüksek metan n atmosfere yay l-
mas na neden olmaktad r. Kaçak metan oran  %4 olup bu 
klasik termik santral emisyonlar na e it bir rakamd r. Yine 
hidrolik çatlatma sonras  yüzeye dönen a  k sular, tuz ve 
radyoak  f içerdi inden yerüstü su kaynaklar  için tehlike 
arz etmektedir.  2012 y l nda yay nlanan genelge ile bu 
kapsamda faaliyet yapacak irketlerin hidrolik çatlatma 
i lemlerinde faaliyet öncesi ilgili makama bilgi verilmesi 
ve al nacak izne göre sondaja ba lamalar  gerekmektedir. 
Ayr ca DS  Genel Müdürlü ü ile yap lacak ortak çal ma 
ile hidrolik çatlatma i lemi öncesi ve sonras  bölgedeki 
su kaynaklar n n tahlillerinin yap lmas  sa lanmal d r 
[15, 16, 17, 18].  

Kaya gaz n n di er fosil kökenli yak tlara göre temiz ve 
yüksek kalori de erine sahip olmas , verimli bir yanma 
ortam  sa lamas  nedeniyle üre  minde çevresel kri-
terlere uyuldu u takdirde alterna  f bir enerji kayna  
oldu u görülmektedir. Kaya gaz  üre  minin yayg nla -
mas  sonucu özellikle kombine çevrim santrallerinin 

artmas na neden olacak ve sonuçta enerji sektöründe 
pozi  f bir rekabet ortam  do mu  olacak  r. 

Türkiye çin Kaya Gaz n n Önemi Ve Jeopoli  k 
Sonuçlar
Enerji talebinin büyük bir bölümünü ithal e   i do-

algazdan kar layan ülkemiz için kaya gaz  yeni bir 
 rsat olarak de erlendirilebilir. Türkiye’nin kaya gaz  

potansiyeli 1.8 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir. 
Türkiye’nin yakla k 40 y ll k do algaz talebine kar -
l k gelen bu rezerv küçümsenmemelidir. Ülkemizde 
yap lacak yeni sismik ve jeolojik çal malarla bu ra-
kamlar n önemli oranlarda artaca , ülke ekonomisine 
büyük katma de er sa layaca  ve enerji arz/güvenli i 
bak m ndan Türkiye’nin elini güçlendirece i aç k  r.  
Türkiye’de kaya gaz  üre  mini düzenleyen mevzuat 
6326 say l  petrol kanunu ile kaya gaz  üre  mi ve 
buna ili kin hidrolik çatlatma, a  k yöne  mi konular  
bir tak m tamim ve genelgelerle kay t al  na al nm  r. 
Türkiye’de kaya gaz na ili kin rezerv verileri daha ziyade 
Güneydo u Anadolu havzas yla ilgilidir. Jeolojik baz  
ön görülere göre özellikle ç Anadolu ve Trakya havza-
s nda ileride bu kapsamda önemli rezerv ke i  erinin 

 ekil 2. Türkiye’de muhtemel kaya gaz  havzalar  [13]
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olaca  beklenmektedir. ekil 2’de Türkiye’deki kaya 
gaz n n bulundu u havzalar görülmektedir [16, 17, 
18, 19, 20, 21]. 

Endüstriyel bak mdan h zla geli mekte olan ülkemizde 
birincil enerji talep ar   bak m ndan OECD ve Avru-
pa’n n çok üzerinde olan Türkiye’de enerji sektörü 
stratejik alanlardan biri olarak kabul edilmektedir. 
Ülke ekonomisi aç s ndan güvenilir ve süründürülebilir 
enerji arz n n sa lanabilmesi is  krarl  bir ekonomik 
yap  için ar   r.  1999-2010 y llar  aras nda Türkiye’de 
enerji tüke  mi %47 artarken AB’de bu oran %3,3’da 
kalm  r. 2010 y l  verilerine göre birincil enerji kay-
nak arz nda ithal kaynak oran  %80’i geçmi  r. 2011 
verilerine göre ülkemizde kullan lan yakla k 44 milyar 
m3 do algaz n %98,3’ü boru hatlar  ve LNG olarak 
ithal edilmektedir. Enerjide d a ba ml l ktaki bu 
yüksek oran cari aç  olumsuz yönde etkilemektedir. 
Sektördeki bu olumsuzluklar  minimize etmek için 
rüzgâr, güne , biokütle gibi yenilenebilir enerji kay-
naklar n n yans ra kaya gaz n n bu sektörün yeni aktörü 
olaca  görülmektedir. Türkiye’de enerji arz nda d a 
ba ml l ktan ba ka di er önemli bir sorunda enerji 
yo unlu unun yüksek olu u yani enerjinin verimli ve 
etkin kullan lmamas d r. Bu olumsuzlu un giderilmesi 
modern A  pi mühendislik sistemlerinin sektörde 
yayg nla  r lmas  gerekmektedir. 

60-80 y ll k ortalama rezerve sahip dünya do algaz 
rezervlerinin kaya gaz n n devreye girmesiyle 160-200 
y l aral na yükselece i öngörülmektedir. Enerji tale-
binde mevcut ar   h z n n devam etmesi durumunda 
2035 y l na kadar 38 trilyon dolarl k enerji sektörüne 
ya  r m yap laca  tahmin edilmektedir. 60-80 y ll k 
2030’larda dünya günlük petrol talebinin 105 milyon 
varile yükselmesi beklenmektedir. ABD’de kaya gaz  
üre  minde 2010 y l ndan 2014 y l na kadar %25’lik 
bir ar   sa lanm  r. Bu oranla ABD gaz üre  minde 
Rusya’y  geçmi tir [22]. Gaz üretimindeki bu art  
ABD petrol ithalat n  önemli ölçüde dü ürmü tür. 
Örne in 2005’te ABD’de ithalatla kar lanan yak t 
tüke  m oran  %60 iken bu rakam 2013’te %33’lere 
gerilemi  r. ABD’de öngörülen planlamalara göre bu 

oran n %22’lere çekilmesi hede  enmi  r. Bu amaçla 
toplam tutar  200 milyar dolarl k ya  r m yap lacak  r 
[23]. Bu rakamlara bak ld nda enerji piyasas nda 
yak n gelecekte en önemli iki aktörün ABD ve Kana-
da’n n olaca  tahmin edilmektedir. Özellikle ABD’nin 
petrolle beraber kaya gaz na endeksli yeni stratejile-
rinin sektörde belirgin dönü ümlerin ya anaca n n 
bir habercisi olarak kabul edilebilir. Ancak özellikle 
ABD d nda OPEC ülkelerindeki siyasi geli imeler ve 
is  krars zl k vb. jeopoli  k artlar planlanan seviyenin 
gerçekle tirilmesinde önemli engeller oldu u da 
unutulmamal d r [24]. Bu astronomik rakamlara ba-
k ld nda kaya gaz n n günümüzde enerji sektöründe 
önemli bir aktör olaca  aç k  r.  

2023 y l na kadar ülkemizin petrol ve do algaz öde-
yece i faturan n 500 milyar dolar olaca  tahmin edil-
mektedir. Dünya toplam nda 1456 trilyon m3 kaya gaz  
rezervinin bulundu u, bunun 187 trilyon m3 ’ünün üre-
 lebilir nitelikte oldu u ve bu rezervlerin 1,8 trilyonun 

m3’ü ülkemizde, 36,1 trilyon m3 ’ünün ise Çin’de oldu u 
öne sürülmektedir.  Do algaz n tamam na yak n n  ithal 
eden ülkemiz için 1,8 trilyon m3 ‘lük kaya gaz  rezervinin 
anlam  yakla k 40 y ll k gaz ih  yac na kar l k geldi i-
dir.  Hal böyle iken Türkiye’de bu kapsamda yap lan 
çal malar iki bölgede devam etti i bilinmektedir. 
Çal malar  TPAO ve Shell Upstream Turkey Firmas  
ortakla a yürütmektedir. Diyarbak r’da aç lan 3 adet 
kaya gaz  kuyusundan elde sonuçlar n teknik analizleri 
devam etmektedir. Dolay s yla ülkemizde kaya gaz  
rezervine ili kin kesinle mi  veriler henüz haz r de il. 
Bu kapsamdaki veriler daha ziyade ABD Enerji Bilgi 
daresi tara  ndan sa lanan verilere dayanmaktad r. 

Ayr ca kaya gaz   yatlar  bölgeden bölgeye de i iklik 
arz e   inden ülkemizden ç kar lacak gaz n maliye   
konusunda tar  malar yap lmaktad r. Bu sektörde 
Avrupa’n n ABD’nin çok gerisinde kalmas n n nedeni 
yüksek  yatlar. Avrupa’daki karma k jeolojik yap  ve 
rezerv derinli inin yüksek olu u maliyetlerin önemli öl-
çüde artmas na neden olmaktad r. Türkiye’nin co ra   
yap s  ve ekipman ih  yac  dü ünüldü ünde  yatlar n 
ABD’den çok Avrupa’ya yak n olaca  tahmine edilmek-
tedir. Kaya gaz  üre  minde kuyu ba na ortalama 30 
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milyon litre su tüke  mi su fakiri ülkemiz için dezavan-
tajl  bir durumu ortaya koymaktad r (Türkiye’de kaya 
gaz : Çok bilinmeyenli denklem 24 Mart 2015 yazan 
Özgür Gürbüz Heinrich Böll S   ug Derne i Türkiye 
Temsilcili i]. Bunun yan  s ra kaya gaz n  da kapsayan 
ülkemizdeki mevcut petrol yasas  yat r mc lar için 
%60’lara varan kar oran yla cazip  rsatlar sunmaktad r. 
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Buderus yo u mal  kombiler, yo-
u ma teknolojisinin ge  rdi i 

yüksek verim, hassas oda s cakl  
kontrolü ve ak ll  kumanda paneli 
sayesinde so uk günlerde çok daha 
tasarru  u s nma sa l yor. Buderus 
öncü teknolojisi ve gelecekten il-
ham alan yenilikçi ürün yelpazesiy-
le ‘s cak bir k ’ n müjdesini imdi-
den veriyor. Avrupa’n n önde gelen termoteknoloji 
markas  Buderus, önümüzdeki k  için kombisini ye-
nilemek isteyenlere son teknoloji ürünü yo u mal  
kombilerini öneriyor.

Is tma sektöründe, konvansiyonel kombilerin yeri-
ni alan yo u mal  kombilerin pazar pay  her geçen 
y l ar  yor. Yo u mal  kombiler, s tma yaparken ba-
cadaki buhar n yo u mas n  sa layarak, elde e   i 
enerjiyi s tma sistemine aktar yor. Böylece klasik 
s tma cihazlar na göre iklim, i letme ve bina artla-

r na ba l  olarak önemli oranda tasarruf sa lan yor.
Buderus yo u mal  kombilerde bulunan tam modü-
lasyonlu fan, mekân n s  ih  yac na göre h z n  oto-
ma  k olarak ar  r yor ya da azal  yor. Bu sayede yan-

Mirahea  ng’den bir yenilik daha. 
Do algazl  s  cihazlar  üre  cisi 
M RA ISI Bursa’daki tesislerinde 
aç k alan s tma sektörüne nova  v 
yeni nesil bir ürün kazand rd . 

Dünya’da bir ilk olan kompakt bo-
rulu radyant s  c . k tasar m , üç 
kademeli s  otomasyonu, uzaktan kumanda kont-
rolü ile özellikle alçak tavanl  kafe, restaurant, vb 
mekanlarda yakmadan, rahats z etmeden s tmak 
üzere tasarland .2-2.5 m yüksekliklere güvenle 
monte edilebilen M RA kompakt borulu radyant 
ile ar  k konforlu s nmak mümkün. Kapal  kasa içe-
risindeki krom re  ektörü, kapal  kasa içerisindeki 
brülörü ve homojen s  da l m  sa layan Alumüni-

ma verimi ile birlikte cihaz verimi de ar  yor. Böylece 
Buderus, kullan c lar na daha dü ük faturalarla daha 
iyi s nma  rsa   sunuyor.

Yüksek enerji verimlili ine sahip ürünler geli  ren Bu-
derus’un kombileri, atmosfere daha az karbondioksit 
sal m  yap   için ‘çevre dostu’ olarak tan mlan yor. 
Hem konfor hem ekonomi için; Buderus yo u mal  
kombileri tercih edin. Yeni teknolojiye sahip cihazlar 
sayesinde yak t tüke  minin azald n  vurgulayan Bu-
derus yetkilileri, “Hem konfor hem ekonomi için; Bu-
derus yo u mal  kombileri tercih edin…” diyor. Yet-
kililer, eskiyen kombilerin yeni yo u mal  kombilerle 
de i  rilmesinin güvenlik aç s ndan önemli oldu una 
ve servis masra  ar n n en aza indirilmesi nedeniyle 
de ciddi kazan mlar sa lad na dikkat çekiyor..

ze edilmi  çi   borulu patentli sistemi ve  ltre edil-
mi  ma sa layan ön paneli ile özel tasar ml  ve 
Dünyada benzeri olmayan bir s  c . 10 ve 16 kW 
iki ayr  s  kapasitesinde üre  len kompakt s  c lar 

k mekanlara çok yak acak ve sektörde çok be e-
nilece e benziyor.

Buderus’tan Hem Bütçe Hem Çevre Dostu Kombiler

MİRA Kompakt Borulu Doğalgazlı Radyant Isıtıcı 

Bilgi için; Mira ilan sayfa no: 35
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Alarko panel radyatörleri, yüksek i letme bas nc  
gerek  ren çok katl  binalarda, uygun boyutlar y-
la ve zengin seçenekleriyle ise küçük ve s k k 
ortamlarda rahatl kla kullan labiliyor. Opsi-
yonel olarak tak labilen termosta  k va-
nalar  sayesinde, her radyatör için ayr  
s cakl k kontrolü yap lmas , verimli 
ve ekonomik s nma elde edil-
mesi mümkün oluyor. 

k ve dekora  f tasar mlar yla 
be eni toplayan Alarko panel 
radyatörleri, hassas boyutlar , ha   i i ve am-
balaj ndan ç kar lmadan monte edilme özelli iyle ko-
lay kurulum imkân  sa l yor. Korozyona, kimyasal et-
kilere, hava ko ullar na, darbelere ve çizilmelere kar  
dayan kl  radyatörler, yüksek verimlili iyle dikkat çe-
kiyor. Pürüzsüz yüzeyi toz tutmayan ürün, özel panjur 
kapak sistemi sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

klimlendirme sektörünün li-
der markas  Alarko Carrier, 
Türkiye’de ilk ve tek çi   yo-

u ma teknolojili kombisinin 
tan  m  için özel bir reklam  l-
mi haz rlad . Alarko Carrier’ n 
reklam  lminde anons e   i 
yeni ürünü Seradens Super 
Plus çi   yo u mal  kombiler, 
Türkiye’de ilk defa hem s tma hem de kullan m su-
yunda yo u ma teknolojisiyle, %100’ün üzerinde 
verim sa l yor. Haz rlanan reklam  lminde de kon-
foruna dü kün kedi, bu kombilerdeki çi   yo u ma 
teknolojisiyle çi  e kazanç sa lanaca n  e lenceli bir 
dille anla  yor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Reklam ve 
Halkla li kiler Müdürü Hüdai Öztürk unlar  söyle-

Alarko panel radyatörleri 300-
900 mm aras nda 5 farkl  yük-

seklikte, 400-3000 mm aras nda 
21 farkl  uzunlukta (400-1.800 mm 
boyutlarda 100 mm aral klarla, 
2.000-3.000 mm boyutlarda 200 
mm aral klarla artan uzunluklarda) 
üre  len modelleriyle, ortam n s  

ih  yac na, mimari ve dekora  f 
tasar ma en uygun boyutlarda-

ki radyatörlerin seçilmesine olanak 
sa l yor. Standart olarak beyaz (RAL 9010) 

renkte boyan r ancak özel toplu sipari lerde iste-
nilen renklerde boyama yap labiliyor. Alarko panel 
radyatörleri, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
18.000 m²’lik alanda kurulu, 12.000 m² kapal  alan  
bulunan Alarko Radyatör Üre  m Tesisi’nde, bilgisa-
yar kontrolündeki bantlarda üre  liyor, yur  çi ve yurt-
d  pazarlara sunuluyor.

di: “Türkiye’de ilk ve tek olma 
özelli ini ta yan ve bu özelli-

iyle çok yüksek verim sunan 
Seradens Super Plus tam yo-

u mal  kombiler için e len-
celi bir reklam  lmi haz rlad k. 
Filmde raha  na dü kün kedi-
miz; Alarko’nun gerçek kon-
forun adresi oldu unu, çok iyi 

bilinen slogan ve reklam müzi imiz e li inde anla  -
yor. Sevgi, e  at, dostluk gibi kavramlarla özde le en 
ve çok evcimen olan kediler, evini benimser ve dü-
zeninin bozulmas n  istemez, raha  na ve konforuna 
dü kün olur. Dolay s yla güvenilir, kaliteli, verimli ve 
tasarru  u Alarko kombinin sa lad  yüksek konfor 
ortam n  anlatmak için kedinin do ru bir seçim oldu-

unu dü ünüyoruz.”

Alarko Carrier Panel Radyatörleri 
Zengin Seçenekleriyle Tercih Ediliyor 

Alarko Carrier’ın Konforuna Düşkün Kedisi 
Ekranlardaki Yerini Alıyor

Bilgi için; Alarko Carrier ilan sayfa no: 7-15
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De i en trendleri üre  m tek-
nolojisiyle bir arada sunarak 
çevreci ve yenilikçi yakla m  be-
nimseyen COPA, Dikey ve Yatay 
Dekora  f Radyatör modelleriyle 
ya am alanlar n zda k, zarif, sade ve modern bir 
görünüm yaratmay  hede  iyor. Este  k tasar m n n 
yan nda konforlu s nma imkan  da sa layan COPA 
Dekora  f Radyatörler iç mekanlar için dikkat çekici 
bir alterna  f.

h  yaca uygun, çe itli  p ve ölçü seçenekleri bulu-
nan COPA Dekora  f Radyatörler otel, restoran, okul, 
o  s ve ev gibi kapal  alanlarda kullan labilir. Kalite 
standartlar , yüksek s l verimlili i ve verim kayb n  
en aza indirerek ortam  k sa sürede s tan tasar m-
lar yla yak  an maksimum tasarruf sa lar. Güvenle 

dokunma imkan  sa layan ön 
yüzeyi ve s n n büyük bir k s-
m n  üst yüzeyden ortama ve-
ren teknolojisi sayesinde, küçük 
çocuklar n oldu u yerlerde de 

kullanmak için oldukça konforludur. Özellikle mut-
fak ve antre gibi dar fakat yüksek s l güç gerek  ren 
iç mekanlarda COPA Dikey Dekora  f Radyatörler 
op  mum çözümler yara  r.  COPA Dekora  f Radya-
törler, standart  düzlem yüzeyin yan  s ra modern 
çizgili premium düzlem yüzey alterna   eriyle 10 y l 
garan  li olarak sa  a sunuluyor. Ürünlerini mü teri-
lerine hem marka hem de ürün kalitesiyle sunmay , 
h zl  teslimat özelli iyle de en k sa sürede ula  rma-
y  ilke edinen COPA, Dekora  f Radyatör modelleri 
ile ya am alanlar na s cakl k katarken ayn  zamanda 
farkl  ve etkili bir görünüm sa lar.

COPA Dekoratif Radyatörler ile 
Sade, Modern ve Estetik Bir Görünüm 

ngiliz i  dünyas n n pres  jli “Kraliçe Ödü-
lü-The Queen’s Award” sahibi, premix yo-

u mal  kombisi LOGIC’i Türkiye’ye sunan 
Termo Teknik, “5 y l garan   kampanyas -
n ” duyurdu. Kampanya çerçevesinde, 1 
A ustos - 31 Aral k 2016 tarihleri aras nda 
LOGIC Kombi aç l n  yap  ranlar 2 y ll k 
standart garan   süresine ek olarak, +3 y l 
bedelsiz garan   hakk ndan faydalan yor; 
böylece LOGIC’in standart garan   süresi 
5 y la ç k yor. Sa   ve servis deste i Termo 
Teknik tara  ndan sa lanan Türkiye’nin IDEAL kombi-
si LOGIC’in 26 kW s tma, 35 kW s cak su kapasite-
li 26/35 ve 31 kW s tma, 35 kW s cak su kapasiteli 
31/35 model seçene i bulunuyor. 31/35 kW kapasi-
tesi ile 2015 Mart ay nda tüke  cilere sunulan LOGIC 
31/35’in yüzde 24 modülasyon oran  benzerlerinden 
çok daha ba ar l . Modülasyon oran , kombinizin ken-
disini s  ih  yac n za göre minimum yak t tüketecek 
ekilde ayarlamas n  ve böylece gereksiz yak t sar-
 ya  n  önlemesini sa l yor. LOGIC kombinin üstün 

kalitesinden ve 5 y ll k garan   hediyesin-
den yararlanmak isteyenlerin, kombileri-
nin aç l n  31 Aral k’a kadar Termo Teknik 
yetkili servislerine yap  rarak servisten “+3 
y l garan   belgesi” almalar  yeterli oluyor. 
Detayl  bilgi ”www.termoteknik.com“ web 
sayfas ndan veya yetkili Termo Teknik ser-
vislerinden al nabiliyor. ngiltere’de IDEAL 
Boilers üre  m tesislerinde 6 Sigma ka-
litesiyle üre  len LOGIC 26/35 ve 31/35 
premix yo u mal  Kombiler, s n  n n en 

yüksek enerji verimlili ine ve en kompakt boyut-
lar na sahip kombileri olarak biliniyor.  ngiltere’de 
bir milyon ade  en fazla kullan ma sahip; Türkiye’de 
ise 2011 y l nda piyasaya sunulan ve k sa zamanda 
son kullan c n n be enisini kazanan LOGIC Yo u -
mal  Kombi, ayn  anda iki muslukta yeterli s cak su 
sa layabilen, yüksek performansl , tasarru  u, az yer 
kaplayan ve sessiz çal an yap s  ile dikkat çekiyor.

Termo Teknik LOGIC Kombi 5 yıl Garantili

Bilgi için; Termo Teknik ilan sayfa no: Ö.K.
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Kaloriferiniz ‘Sudan Sebeplerle’ 
Çürümesin, Verimliliği Azalmasın

Sudaki oksijen ve kireç, kalorifer sisteminizin verimini 
ve ömrünü azaltan en önemli etkenlerdir. Kalorifer sis-
teminde bulunan suyun içinde, oksijen de bulunmak-
tad r. Oksijen, özellikle metal yüzeylerde korozyona 
yol açar. Kaloriferiniz s nd kça korozyon reaksiyonu 
h zlan r. Bu da sistemin h zla paslanmas na, ömrünün 
k salmas na ve enerji kayb na neden olur. Kombinizin 
veya kazan n z n e anjör yüzeyinde olu an 1mm pas 
tabakas , s tma sisteminizin verimlili ini %7.5 dü ü-
rebilir.

E er muslu unuzdan akan su kireçli ise, do al olarak 
sistemin de kireçlenmesine sebep olur. Bunun sonu-
cunda sistem, verimlili ini kaybeder.  Bu da do al gaz 
faturan z n yükselmesine ve kombi sistemlerinin zarar 
görmesine neden olur. 

Kalorifer petekleriniz alüminyum ise, özelikle kireçli su 
bölgelerinde çok h zl  korozyona u rar ve ekonomik 
ömrünü tüketmeden çok önce delinebilir. A nmay  
önleme ve verimlilik için dünyan n çözümü: nhibitör 
kullanmak!

Bu olumsuzluklar  önlemenin en ekonomik ve güvenli 
yolu, inhibitör kullan m d r. Dünyan n geli mi  ülke-

lerinin vazgeçilmezi olan inhibitör; merkezi s tma 
sisteminizdeki suya eklenen çok dü ük maliyetli bir 
katk  maddesidir. Yap sal özelli iyle suyun sisteme 
verdi i zararl  etkilerini ortadan kald rarak korozyonu 
ve kireçlenmeyi engeller, sisteminizin ömrünü uza  r, 
verimlili inin dü mesini önler. K saca; inhibitör kul-
lan m yla çok dü ük bir maliyetle s tma sisteminizi 
korumak mümkündür. 

nhibitör sadece apartman daireleri için de il; villalar, 
plazalar, merkezi s tmal  binalar, hastaneler, AVM’ler 
ve büyük ölçekli üre  m tesisleri gibi her büyüklükte 
kombi ve kazanl  s tma sistemleri için idealdir.

Hangi nhibitör?
nhibitörünüzü seçerken dikkat etmeniz gereken en 

önemli konu; kalorifer sistemini olu turan demir, ba-
k r, alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik gibi metaller 
yan nda; plas  k, kauçuk, yap  r c  ve conta gibi metal 
olmayan di er bütün parçalarla da uyumlu olmas d r. 
nhibitörünüzün bu özellikleri ta d ndan emin 

olabilmeniz için tek bilmeniz gereken, merkezi ngil-
tere’de bulunan ba ms z kurulu  BuiltCert* onay na 
sahip olup olmad d r. Ambalaj  üzerinde BuildCert 
logosu bulunan bir inhibitörün, sisteminizi sorunsuz 

bir ekilde koruyaca ndan emin 
olabilirsiniz!

A nmay  ve ü ümeyi 
önlemek için XELEX 
XP0!
XELEX XP0; sahip oldu-

u özel formülüyle n-
giltere’de genel stan-
dart olarak kabul edilen 
BuiltCert de erlerinin 
bile çok üstünde yüksek 

performans gösteren 
mükemmel bir üründür. 
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• Is tma sisteminde korozyon ve kireç olu umunu 
engeller

• Kazan sesini ve kabarc k olu umunu azal  r
• Sitemin ekonomik ömrünü uza  r
• Sert veya yumu ak suda kullan labilir
• Alüminyum yüzeylerle uyumludur

Is nma faturalar n zda %15’e varan tasarruf için: 
XELEX XP2! 
XELEX ürün ailesinin di er bir üyesi olan XELEX XP2, 
yap s nda yer alan BuildCert onayl  inhibitör ile bir 
yandan sisteminizi korozyona ve kireçlenmeye kar  
korurken, formülündeki özel katk  maddesi ile suyun 
yüzey gerilimini azaltarak e anjör ve radyatör yüzeyleri 
ile termal temas n artmas n  sa lar.

Sonuç olarak XELEX XP2 hem sisteminizi korur hem 
de s nma giderlerinizde %15’e kadar tasarruf sa lar. 
XELEX XP0’ n bütün özelliklerine ek olarak:
• Termal temas  ar  rarak peteklerde daha çabuk ve 

uzun süreli s nma sa lar
• Is nma giderlerinde %15’e varan tasarruf sa lar
• Karbon ayak izini azal  r

Sistem temizli i: XELEX XP3 ve XP4!
Yeni binalarda, in aat ortam ndan sisteme s zan toz ve 
parçac lar n temizlenmesi için veya uzunca bir süredir 
kullan lmakta olan ve korozyona ve kireçlenmeye 
maruz kalm  sistemlerdeki pas ve kireci sökmek için 
bir s nma sisteminin devreye al nmadan önce bas nçl  
suyla y kanmas  (  ushing) çok önemlidir. 

Bu i lem s ras nda tesisa  n ve tesisa  a bulunan metal, 
plas  k ve kauçuk parçalar n n zarar görmemesi için 
nötr bazl , asidik veya alkalik olmayan sistem temiz-
leyicileri kullanman z, sorunsuz ve yüksek verimini 
kaybetmeyen ideal bir s nma sa layacak  r.  Yeni te-
sisatlar için XELEX XP3, eski tesisatlar için XELEX XP4 
sistem temizleyicileri hizme  nizde!

* BuildCert nhibitör Onay Program , kireç olu umu-
nu engellemek, metalik korozyonu azaltmak ve  pik 
merkezi s tma sistemleri içinde bulunan metalik olma-
yan bile enler ile uyumlulu u sa lamak için s cak su 
merkezi s tma sistemlerinde kullan lan inhibitörlerin 
yetene ini ve performans n  de erlendirir.

2016 YILI FUAR TAKVİMİ 2016 YILI FUAR TAKVİMİ 2016 YILI FUAR TAKVİMİ 

BA LAMA B T FUARIN ADI KONUSU   YER EH R

9 Ekim 2016 13 Ekim 2016
23.Dünya Enerji 
Kongresi 

Enerji Sektörünün 
Bulu mas

stanbul stanbul

2 Kas m 2016 4 Kas m 2016 EIF 2016 - 9.Uluslararas  
Enerji Kongresi ve Fuar

Enerji Sektörünün 
Bulu mas

ATO Kongre ve 
Sergi Saray Ankara

16 Kas m 2016 18 Kas m 2016
Piltech Pil Akü 
Elektro-Mobile Fuar

Elektrik Üre  cileri, Sa   
ve Bak m Firmalar , 
Dan manl k Firmalar , 
Ara  rma Geli  rme 
Ens  tüleri, Finans 

irketleri Dernekler 

stanbul Fuar 
Merkezi Ye ilköy stanbul

17 Kas m 2016 19 Kas m 2016
Rensef  4.Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri ve 
Enerji Verimlili i Fuar

Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Enerji 
Verimlili i

Cam Piramit 
Sabanc  Kongre 
ve Fuar Merkezi

Antalya





www.askaynak.com.tr 0850 2 288 288 +90 535 945 11 84

Propan/Doğalgaz/LPG gazları ile
yüksek performans elde etmek için
özel olarak geliştirilmiş
sert lehimleme ekipmanları

Özel olarak tasarlanan Askaynak by Harris Model 555,
Propan/Doğalgaz/LPG gazları ile sert lehimleme 
yapabilme olanağı sunar.
Asetilen lülelerinden farklı olarak konik formlu ağız 
tasarımına sahip Model 555 Propan/Doğalgaz/LPG 
lüleleri hem küçük ve ince parçaların lehimlenmesinde 
hem de hava akımından olumsuz yönde etkilenmeden 
yüksek verimli alevle çalışma olanağı sağlar.

Askaynak by Harris Model 555

Oksi-Propan/Doğalgaz/LPG  
Sert Lehimleme Lülesi

Ağız Detayı




