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Enerji verimliliği kanunu 2 Mayıs 2007 

Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su 

sistemlerinde, ısınma ve sıhhi sıcak su 

giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin 

yönetmelik 

14 Nisan 2008 

 

Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

(BEP) 

5 Aralık 2008 

 

Yasal Durum 
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Enerji verimliliği kanunu 2 Mayıs 2007 

Yasal Durum 

Madde 7-(1).c Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları 

ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. 

Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. 
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Isı Giderleri Paylaşımı Özgürlük Sağlar 

 
• Tüketicilerin kombi kullanma sebeplerinin başında 

“bağımsız olarak ısınma” istekleri gelir. 

• Oysa merkezi ısınma daha verimli ve konforludur. AB’de ve 

Türkiye’de merkezi ısınma teşvik edilmektedir. 

• Isı Giderleri Paylaşım Sistemi, merkezi sistemle ısınan 

konutlarda, kombideki özgürlüğü sağlar. 

• Her dairenin kullandığı ısı miktarı ölçülür. Tüketiciler 

“istedikleri gibi ısınır, ısındıkları kadar öderler”. 
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Bu Sistemle Isı Verimli Kullanılır, çünkü; 
 

• Tüketiciler gereksiz ısıtılan yerlerdeki radyatör sıcaklıklarını 

azaltırlar. 

• Termostatik vana, oda sıcaklığını otomatik olarak istenen 

seviyede tutar. Fazla ısınmayı önler. 

•Apartman panosuna asılacak olan listeden (kanuni 

zorunluluk) komşularının ne kadar ödediklerini de bilirler. 

Kıyas yaparlar. 
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Isı Giderleri Paylaşımının Yararları Çoktur  

 
• Aile bütçesindeki yakıt giderini azaltır. 

• Binaya gelen yakıt faturası adil bölüştürülür. 

• Binanın Emlak değeri ve satılabilirliği artar. 

• Yönetici ile “az yaktın – çok yaktın” tartışmaları biter. 

• Yurt dışına enerji için ödenen milli döviz azalır. 

• Karbon salınımı azalır. 
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İthalatta Doğalgaz Payı 17,8 milyar $’dır 
(TÜİK 2008 Yılı Verileri) 

Petrol

26,9 mia$

13%

Doğalgaz

17,8 mia$

9%

Demir-çelik

15,0 mia$

7%

Motorlu Kara 

Taşıt

12,3 mia$

6%

Diğer

129,8 mia$

65%

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=12&ust_id=4 
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Binalar Doğalgaz’ın %21’ini Kullanır 

Sanayi

5,04 mia$

29%

Bina Isıtması

3,65 mia$

21%

Elektrik Üretimi

8,7 mia$

50%

Kaynak: Enerji Bakanlığı, www.enerji.gov.tr/duyurular/2009_Butce_Konusmasi.pdf 
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Önemli Miktarda Tasarruf Potansiyelimiz 

Vardır 
 

• Isı giderleri paylaşım sistemi, yakıt giderlerinde, ortalamada 

%30’lara varan oranlarda tasarruf sağlamaktadır. 

• Dolayısıyla Türkiye’nin yıllık kazancının 1 milyar $ civarında 

olacağı tahmin edilebilir. 
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Isı Giderleri Paylaşım Yöntemleri 

Bina yönetimi, cihazları 

kendisi okur ve paylaşımı 

kendisi yapar. 

Okuma ve paylaşım 

hizmeti, yetkili ölçüm 

şirketi tarafından verilir. 
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Yetkili Ölçüm Şirketi İle Çalışmak Hizmet 

Devamlılığının Garantisidir 

 
• Bilgisayar, yazılım, kablolama, tadilat vs.. masrafı yoktur. 

• Sistemin işletilememesi gibi bir sorun olmaz. 

• Arızalanan ekipmanlar problem yaratmaz. 

• Yönetim zan altında kalmaz. 
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1. Servis elemanları, RF alıcılı el bilgisayarı ile radyatörlerdeki payölçerlerin 

tüketim değerlerini, binalara girmeden uzaktan okur. 

2. Toplanan değerler internet veya GPRS üzerinden ana işletim sistemine aktarılır. 

3. Ana sistemde hazırlanan gider bildirimlerini, servisler abonelere verir. 

4. Manipülasyon uyarısı veren cihazlar için servislere otomatik iş emri çıkarılır. 

Evlere Girilmeden Uzaktan Okuma Yapılır 

1 
2 

3 

4 
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Gider Paylaştırma Hizmeti Verilmektedir 
 

• Okuma ve paylaştırma hizmeti, Techem altyapısı ile Alarko 

tarafından verilmektedir. 
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ISI GİDER PAYLAŞIM CİHAZLARI  

VE  

UYGULAMASI 
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Çok Kolonlu Sistem 

Kollektörlü (mobil) 

Sistem 

Isı Payölçer 

Isı Sayacı 

veya 

Isı Payölçer 
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İlk Nesil Buharlaşma Prensibiyle Çalışan Payölçer  
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Isı Payölçer Nedir ? 

 

• Isı payölçer bağlı bulunduğu 

radyatörün ortama verdiği ısı 

miktarını hesaplayan ölçüm 

cihazıdır. 

 

• Payölçerin ölçüm değeri, 

ölçülen radyatörün karakteristik 

sıcaklığının ve radyatör yüzeyi 

ile oda sıcaklığı arasındaki 

farkın (minimum 4K) değeridir. * 

 
* TS EN 834 Standartı 
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Radyatör 

sensörü 

Oda 

sensörü 

Pil 

Telsiz 

anteni 

Ekran 

• FHKV Data III radyatör 

ve ortam sıcaklığını çok 

hassas bir şekilde 

ölçebilen, iki adet son 

teknoloji ürünü ısı 

sensörüne sahiptir. Bu 

sensörler aracılığıyla 

tüketimi ölçer.  

• Manipülasyon sensörü 

ile hiçbir zaman dış 

müdahalelere izin 

vermez.  

• Her türlü radyatör tipine 
kolayca monte edilebilir. 

Manipülasyon 

sensörü 
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Compact V Elektromekanik Isı Sayacı 

• Mekanik ısı sayacı 

• Nominal debi aralığı:  

• 0,6 m3/h - 1,5 m3/h - 2,5 m3/h - 3,5 m3/h 

- 6 m3/h - 10 m3/h  

• Hesaplama birimi, debimetre ve sensörler 

birleşik 

• 12 ayrı gösterge fonksiyonu 

• 9 yıl ömürlü Lityum pil 

• Entegre radyo anteni sayesinde tüketim 

bilgilerini ve arıza durumlarını radyo 

frekansı (R/F) ile iletebilme özelliği,  

• Manuel, m-bus veya impuls ile okuma 

• Isıtma, soğutma ve ısıtma soğutma 

uygulamalarında kullanılabilme 
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Sık Sorulan Sorular 
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SSS: Evime Girilecek mi? 
 

• Hayır. Eve girilmeyecek. 

• Okuma işi, binanın dışından cihazlara 40 ila 400 metre 

uzaklıktan, radyo frekanslı el bilgisayarı ile yapılacak. 

• Eve sadece, termostatik radyatör vanası ve payölçer 

montajı için ilk başlangıçta girilecek. 
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SSS: Kışın Evde Olmazsam da Para 

Ödeyecek miyim? 
 

• Yönetmeliğe göre odanın sıcaklığı 15 °C’nin altına 

düşürülemez. Amaç daireler arasında haksız ısı transferini 

önlemektir. 

• Dolayısıyla bu miktar her halukarda ödenecektir. Kapatılmış 

radyatör, sistemimizde tüketim miktarlarından saptanır. 

• Ayrıca, yönetmeliğe göre binaya gelen yakıt faturasının 

%70’i kullanım miktarına göre, %30’u ise yine eskisi gibi 

ısınma alanına göre paylaştırılacaktır. 
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SSS: Payölçer (veya sayaç) İle Birlikte 

Başka Cihaz da Kullanacak mıyım? 
 

• Termostatik radyatör vanası, sistemin tamamlayıcı 

parçasıdır. 

• Termostatik vana, radyatöre giren suyu otomatik olarak açıp 

kapatarak, oda sıcaklığını sürekli “üzerinde ayarlanmış” 

seviyede tutar. 
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SSS: Payölçerim hasarlanır veya Kırılırsa 

Ne Olacak? 
 

• Payölçerin devre dışı olduğunu tüketici farketmese bile, 

okuma sırasında sistemimiz bize gösterecektir. 

• Okuma yapılmayan süre içindeki tüketim, bizim 

tarafımızdan, yönetmelik hükümlerine göre kıyas yöntemi ile 

belirlenir ve paylaşım yapılır. 

• Tüketici de, cihaz üzerindeki ekrandan ısı gider 

bildirimindeki miktarların doğruluğunu kontrol edebilir. 
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SSS: Gazı Ön Ödemeli Kullanıyoruz. 

Sistem Burada da Kullanılabilir mi? 
 

• Evet. Örneğin, ön ödemeli gaz sayacı kullanan Ankara’da 

da bu sistem kullanılacaktır. 
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SSS: Gider Paylaşım Bildirimi İçin Para 

Ödeyecek miyim? 
 

• Gider paylaşım bildirim hizmeti için, her daire’ye verilecek 

gider bildirimi başına 1,5 € alınacaktır. 

• Eğer, her gelen fatura için bölüşüm yapılırsa, yılda yaklaşık  

6 defa ödeme yapılacak demektir. 



39 

Tüketici İçin Techem’in Farkı Nedir? 
 

• Almanya’da ve Dünyanın bir çok ülkesinde pazar lideridir. 

• Uzaktan okumalı (radyo frekanslı) cihazlarda dünya 

lideridir. 

• 57 yıllık tecrübesi vardır. 

• 27 ülkede 8 milyon tüketiciye hizmet vermektedir. 

• 2007 cirosu 560 milyon €’dur. 
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Tüketici İçin Alarko’nun Farkı Nedir? 
 

• Biz sadece ısı gider paylaşım sistemi satmıyoruz. Brülör ve 

kazan başta olmak üzere ürettiğimiz bir çok ekipmanla, 

komple kazan daireleri kuruyoruz. Isıtma sisteminin verimli 

çalıştırılması konusunda tecrübeye sahibiz. 

• Isıtma sisteminde verimliliği arttıracak iyileştirmeler 

yapılması, en az adil gider paylaşımı kadar önemlidir. 

• Müşterilerimize, Türkiye çapında güvenilir ve hızlı hizmet 

vermek için gereken kurumsal altyapıya sahibiz. 

• Yarım asırlık geçmişimiz, sürekliliğimizin garantisidir. 
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Sonuç itibariyle... 
 

• Uzaktan okumalı ısı giderleri paylaşım sistemi, herkes için 

yararlı yeni bir teknolojidir. 

• Evlere girilmeden okuma yapılabilmesi, konut sahiplerine 

büyük bir uygulama kolaylığı getirmektedir. 

• Sistem, ülkemize tasarruf sağlayacak, çevreyi koruyacaktır. 

• AB’de ve Türkiye’de kullanımı yasal olarak zorunludur. 

• Alarko – Techem, Türkiye’de bu konuda öncü olmaktan 

mutludur. 
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SUNUŞUMUZ BİTMİŞTİR. 


