
- Bazı komşu binalarımız mer-
kezi ısıtma olan binalarında ısı pay-
ölçer sistemine geçtiler. Sorduğu-
muzda çok faydasını gördüklerini
söylüyorlar. Bu sistem nedir?

- Bu sistemde amaç, merkezi ola-
rak JsJnan binalarda her dairenin met-
rekareye göre değil, harcadJğJ yakJt
miktarJna göre fatura ödemesini sağ-
lamaktJr. Radyatörlere klasik vanalar
yerine sJcaklJk ayarJ yapabilen ter-
mostatik vanalar takJlmaktadJr. Pete-
ğin üzerine de payölçer monte edilir.
Bu pay ölçer, uzaktan okuma sistemi
ile okunarak faturalandJrJlJr. Bu, mer-
kezi sistem JsJtmalarda bağJmsJz JsJn-
ma demektir. IsJ payölçerler sistemi
ile istediğiniz kadar JsJnJr, JsJndJğJnJz
kadar öder, tasarrufunuzu kendiniz
belirlersiniz. Yani, JsJ pay ölçerli sis-
tem ile merkezi JsJtma sistemli ko-
nutunuzda kombi kullanJcJsJ
gibi oluyorsunuz.

- Isı payölçer nedir?

- IsJ payölçer, bir radyatö-
rün ortama yaydJğJ JsJ mikta-
rJnJn tespit edilmesini sağla-
yan cihazdJr. Elektronik IsJ
Payölçerler, radyatör ve ortam
sJcaklJğJnJn denetlenmesi için
iki adet son derece hassas sJ-
caklJk algJlayJcJsJna sahip olan
cihazlardJr. Cihazlar, program-
lanmJş olan okuma tarihindeki
tüketim değerini hafJzasJna alJr
ve bu bilgileri telsiz frekansJ yo-
luyla okuyucuya aktarJr. Bu sa-
yede tüketim değerlerinin okun-
masJ için hiçbir zaman eve giril-
mesi gerekmez.

- Isı Payölçer Sistemi ile ta-
sarruf nasıl sağlanır?

- Her radyatöre takJlan termos-
tatik vanalar sayesinde, daire saki-
nine her odayJ istediği sJcaklJğa
ayarlama imkanJ sağlanJr. Bu saye-
de kullanJlmayan odalarda radyatör
sJcaklJğJnJn düşürülmesi ile önemli
derecede JsJ enerjisi tasarrufu sağlanJr.
Genel kural olarak, her 1 °C oda sJ-
caklJğJnJn düşürülmesi yüzde 6 ora-
nJnda JsJ enerjisi tasarrufu sağlandJğJ
bilinmektedir. Eğer evinizde uzun sü-
re oturmuyorsanJz, vanayJ en düşük
kademede tutarak sadece apartmanJn
genel JsJtmasJnJn bedelini ödeyebilir-
siniz.

- Isı payölçer sisteminin
bireysel ısınma sistemlerinden
(kombiden) farkı nedir?

- Kombi sistemlerinde mer-
kezi sistemin sağladJğJ JsJnma
avantajlarJndan faydalanamazsJ-
nJz. EtrafJnJzdaki konutlar kom-
bilerini kapattJklarJnda JsJnma
için çok daha fazla enerji harca-
manJz gerekir. IsJ payölçer siste-
mi ise merkezi sistemin JsJnma
avantajJ ile kombinin yaktJğJ ka-
dar ödeme avantajlarJnJ birleştirir.
Kolonlu sistemlerde uygulanan
termostatik vanalar ortam sJcaklJ-
ğJnJn minimum 15 °C'nin altJna
düşmesine müsaade etmez ve
merkezi sistemle JsJnan binanJzJn
JsJl dengesinin korunmasJna ola-
nak sağlar. AyrJca istenilen oda is-

tenilen sJcaklJkta
tutulabileceğin-
den JsJnma kon-
foru ve tasarruf
sağlar.

- Sistemin
parasal boyutu
nedir?

- FirmasJna
ve markasJna gö-
re değişse de JsJ
payölçer cihazJ-
nJn fiyatJ 100
TL civarJndadJr.
Bu cihazJn bi-
nadaki ve evde-
ki tüm radya-
törlere takJlma-
sJ gerekmekte-
dir. AyrJca fir-
malar okuma
ve faturalama
başJna 4 TL

civarJnda bir bedel almaktadJr. Bu
cihazlarJ kiralayan firmalar da bulun-
maktadJr. Bu durumda daire başJna
ayda 4-6 TL bedelle hem cihaz kira-
lanmakta, hem de raporlama hizmeti
alJnmaktadJr.

- Sistemin yasal altyapısı nedir?

- İlgili mevzuata girmeden önce
söz konusu sistemin binalara takJlma-
sJndan ilk etapta site-apartman yö-
neticilerinin sorumlu olduğunu söy-
leyelim. IsJ payölçer taktJrmayan yö-
neticilerin kendisine 1.600 TL’yi bu-
lan ceza geleceğini belirtelim.

2 MayJs 2007 tarihinde yürürlü-
ğe giren Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamJnda, merkezi JsJtma siste-

mine sahip binalarda, merkezi veya
lokal JsJ kontrol cihazlarJ ile JsJnma
maliyetlerinin JsJ kullanJm miktarJna
bağlJ olarak paylaşJmJnJ sağlayan sis-
temlerin kullanJlmasJ esasJ getirilmiş
olup; buna uygun olmayan projelerin
onaylanmamasJ gerekmektedir. Kat
Mülkiyeti Kanunu'nda yapJlan deği-
şiklik gereği BayJndJrlJk ve İskan Ba-
kanlJğJ, merkezi sistemdeki JsJnma gi-
derlerinin paylaştJrJlmasJna ilişkin ola-

rak 14 Nisan 2008 ta-
rihli mükerrer Resmi
Gazete'de “Merkezi
IsJtma Ve SJhhi SJcak
Su Sistemlerinde IsJn-
ma Ve SJhhi SJcak Su
Giderlerinin PaylaştJ-
rJlmasJna İlişkin Yö-
netmeliği” yayJmla-
mJştJr. Bu yönetme-
likle paylaştJrmanJn
nasJl yapJlacağJ ay-
rJntJlJ bir şekilde dü-
zenlenmiştir. Payla-
şJm hesabJ, toplam
JsJtma giderlerinin
yüzde 70'inin bağJm-
sJz bölümlerin ölçü-
len JsJ tüketimlerine
göre paylaştJrJlmasJ,
yüzde 30'unun da
ortak kullanJm ma-
halleri, sistem ka-
yJplarJ, asgari JsJn-
ma ve işletme gider-
lerinden kaynaklJ JsJ

giderleri olarak ba-
ğJmsJz bölümlerin kullanJm alanJna
göre paylaştJrJlmasJ esasJna dayandJ-
rJlmJştJr. Söz konusu yönetmelik hü-
kümleri merkezi JsJtma sistemine sa-
hip mevcut binalarJ da kapsamakta
olup; hem mevcut binalar hem henüz
yapJ kullanJm izni almamJş binalar
için 5 yJllJk geçiş süresi öngörülmüş-
tür. Enerji Verimliliği Kanunu gere-
ğince bu geçiş süresi 2 MayJs 2012 ta-
rihinde sona erecektir.
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- Dünyada ve ülkemiz-
deki örnekler nasıl? Bu sistem

genel olarak ne gibi faydalar sağlayacaktır?

- Türkiye’de merkezi sistemle JsJnan yakla-
şJk 1 milyon konut bulunuyor. Uzun vadede ya-
sa dikkate alJnJrsa, 5 yJl içinde tüm merkezi sis-
teme sahip olan binalarJn IsJ Payölçer Sistemle-
ri’ni kullanmaya başlamalarJ halinde Türkiye’nin
yJllJk kazancJnJn yaklaşJk 1 milyar dolar olacağJ
söylenebilir. Özellikle Avrupa’da 30 yJldJr kul-
lanJlan bu sistemin diğer koşullarJn da sağlanmasJ
ile birlikte yüzde 40'lara varan bir tasarruf sağla-
dJğJ resmi kayJtlara geçmiştir. Ülkemizde yeni
yeni uygulanan sistemde tasarruf oranJ yüzde
30'lar dolayJndadJr. Avrupa ülkelerinde merkezi
sistemlerde kullanJlmak zorunda olan pay ölçer-
ler ilk donanJm ve sonraki bakJm işlem masraf-
larJ bakJmJndan oldukça ekonomiktir. KJsaca
sistemin faydalarJnJ şöyle sayabiliriz:

� Kalorifer enerji tüketiminde yüzde 30 ka-
dar tasarruf sağlar. Daha iyi JsJnJp daha az bedel
ödemek mümkündür.

� Kalorifer sisteminin de daha verimli çalJş-
masJ ve daha az yJpranmasJ sağlanmaktadJr.

� Binada eşit JsJnmaya eşit ücret ödenmesi
sağlanmaktadJr.

� Boş duran evlerin sahipleri veya sJk sJk se-
yahat eden daire malikleri kaloriferlerinde vana-

larJnJ kJsarak tasar-
ruf gayreti içinde
olacaklardJr. Hava
sJcak olduğunda
pencere açmak ye-
rine kaloriferlerde
vana kJsJlmasJ veya
kapatJlmasJ teşvik
edilmiş olacaktJr.

� Dairenin ku-
zeye bakmasJ, çatJ
katJ veya bodrum
katJ olmasJ, izolas-
yonunun tam ol-
mamasJ faktörleri he-
saplama işlemlerinde dikkate alJnabilecektir.

� Kalorifer petek sayJsJ, kalorifer petekleri-
nin cinsi ve ölçüleri hesaplamalarda dikkate
alJndJğJndan herhangi bir haksJzlJğa imkan tanJ-
mamaktadJr.

� IsJ payölçer sayesinde avantajlJ olan mer-
kezi tip JsJnma artJk daha fazla tercih edilir bir hale

gelecek ve kombi sistemine ihtiyaç kalmadJğJn-
dan yurt ekonomisine ve binanJzJn ekonomisine
katkJ sağlanacaktJr.

� HesaplarJn yöneticiye bilgisayar çJktJsJ
olarak verilmesi ile yöneticinin işlem yapma yükü
kalmamaktadJr. Daireler arasJ mahsup işlemleri
ise yönetici tarafJndan yürütülecektir.
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