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BACADER  
  BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 
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    BACADER BACA ĠMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞĠ 
 
BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca 
uygulamalarının her aĢamasında doğru ve kaliteli imalatlar yapılabilmesi ve bu uygulamaların 
denetlenebilmesi esas alınarak, tüzüğünde yer alan her türlü görevi yerine getirmek amacı ile 
kurulmuĢ bir dernektir.    

 
Tesisat mühendisliğinin önemli bir parçası olması bakımından baca ile ilgili üretim, satıĢ, montaj, 
tasarım, test, kontrol, kabul, eğitim v.b konularında hizmetler sunmak BACADER’in temel amaç ve 
görevleridir.  
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BACADER NEDĠR? 
 
Isıtma sistem tesisatının önemli ve ayrılmaz bir parçası olan bacanın doğru ve kaliteli olarak imalatının ve 
montajının yapılma Ģartlarının belirlenmesi, gerekli eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin verilebilmesi ve de insan 
hayatlarına mal olmaması için baca denetim mekanizmasının hayata geçirilebilmesi amacıyla baca imalatçılarını 
ve uygulayıcılarını bir araya getirmek amacıyla 2006 yılı itibari ile kurulmuĢ bir dernektir.  
 
 
BACADER’ĠN FAALĠYET ALANI VE AMAÇLARI 
 
BACADER, ülkemiz baca sektörüne hizmet veren firma ve kiĢilerin artık tüm dünyada bir endüstri konusu olan 
baca imalat ve uygulamaları alanında profesyonel hizmetler verebilmek, bunun için üyelerini ve ihtiyaç sahibi 
kiĢi-kurumları eğitebilmek amacını gütmektedir. Baca sektörünün mevcut standartlara uygun hale gelebilmesi 
için gerekli alt yapı ve çalıĢmalarını yapmaktır. 
 
BACADER bu amaçlarını gerçekleĢtirmek için ilgili tüm kuruluĢ ve kiĢiler ile ortak çalıĢmalar yapacaktır. 
 
Baca sistemleri alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı, Baca sistemlerini standartlara uygun bir Ģekilde 
üreten veya ithal eden kurum ve kuruluĢlar ile uygulayıcıların mensuplarını bir araya getirerek; sektör içi iĢbirliği 
sağlamak, sistemlerin insan ve çevre sağlığına uygun olarak tasarlanması için çalıĢmalar yapmak, kurulan 
sistemlerde en iyi baca çekiĢi ile enerji tasarrufu sağlamak ve maksimum verim alınmasına yönelik çalıĢmalar 
yapmaktır. 
 
ÇALIġMA KONU VE BĠÇĠMLERĠ 
 
- Baca  sistemleri  konusundaki standartlar ve uygulama kurallarının 
  tanımlanması  ve geliĢtirilmesini sağlayıcı çalıĢmalar yapar. 
 
- Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar.  
 
- ÇalıĢmalarından fayda göreceği kuruluĢ ve dernekler ile iliĢkiye girer, görüĢ belirtir ve    
  ortak çalıĢmalar yapar. 
 
- Yürürlükte olan standartlar, yönetmelikler, kurallar ve Ģartnameler konularında 
  sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalıĢmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya  
  çalıĢır. Bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalıĢır, yol göstericilik yapar. 
 
- Kamu ve özel kuruluĢ iĢlerinde çıkacak baca sistemi ile ilgili teknik ve mesleki 
  anlaĢmazlıklarda, bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkiĢilik, hakemlik, 
  jürilik  ve değerlendirme hizmetleri verir, sahalarında uzman üyeler ile teknik 
  hizmetleri istek halinde organize ederek, müteselsil yükümlülük ve garanti içinde 
  hizmet verir.  
 
- Sektörün geliĢmesini sağlayacak kanun, kararname, Ģartname, yönetmelik, tebliğ, 
  vb. düzenlemeleri izler, değerlendirir ve bu konulardaki dernek görüĢ ve önerilerini 
  ilgili makam ve mercilere duyurur. 
 
- Baca Sistemleri konusunda gerektiğinde, proje, uygulama, yıllık periyodik bakım ve 
  emisyon ölçümleri konusunda kurslar düzenler,sertifika verir. 

 
- Bacadan kaynaklanan kazalar ve yanlıĢ yapılan bacanın insanlara maddi ve manevi    
  açıdan vereceği zararlar konusunda  kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici  
  çalıĢmalar yapar. 
 
- Dernek baca konusunda mesleki eğitim vermek üzere eğitim kurumu kurup iĢletebilir, mesleki yeterlilik  
  çerçevesinde personel belgelendirme için akredite olabilir.  
 
- Baca sektöründe faaliyet gösteren, kiĢi, kurum ve kuruluĢlara sürekli eğitim programları düzenleyebilir.  
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DERNEK ÜYELĠK KOġULLARI VE DERNEĞE ÜYE OLMA 
 
 

BACADER’ E ÜYELĠK 
 

BACADER’ e baca sistemleri konusunda faaliyet gösteren üretici, ithalatçı, satıcı, uygulamacı ve kontrolünü 

yapan konusunda hizmet veren herkes üye olabilir, ancak üyelik çeĢitleri vardır. Tüm üyeler her türlü faaliyete 

katılabilir, fakat Genel Kurul, Asıl Üyelerden oluĢur. 

Asil Üyelik için aĢağıdaki ürünlerin üreticisi, ithalatçısı, satıcısı ve/veya uygulayıcısı, sektör dernekleri olmak 

gerekmektedir;  

- Baca,  

- Baca ekipmanları,  

- Atık gaz filtresi,  

- Baca temizlik sistemleri ,  

- Baca ölçüm sistemleri,  
 

Asıl Üye 

AĢağıda belirtilen Ģartlara sahip olan Tüzel kiĢi ve gerçek kiĢiler BACADER’ e asıl üye olabilirler. 

1. Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına üye olmak, 

2. Baca sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi veya çalıĢanı olmak, 

3. Üyelik baĢvuru formunu eksiksiz doldurmak. 

    Formu doldurmadan önce Dernek tüzüğü okunmalıdır. 

4. Asıl Üyeler için Genel Kurulun tayin ettiği giriĢ ve yıllık “Üye Aidatı”nı ödemek. 

5. BACADER tüzüğü okumuĢ ve baĢta “ĠĢ etiği ilkeleri” ni kabul etmek. 

6. Askerliğini yapmıĢ olmak, 

7. Dernekler Kanunu’nun üyelik Ģartlarına göre herhangi bir engeli olmamak,  

8. 4077 no’lu Tüketiciyi Koruma Kanunu ile 4054 no’lu Rekabeti Koruma Kanunu gereğince herhangi  

    bir cezai müeyyideye maruz kalmamıĢ olmak, 

 

Üye Olmak Ġçin Gerekli Belgeler: 
1. BACADER Yönetim Kuruluna hitaben, Derneğe üye olmak istendiğine dair yazı 
2. Üyelik BaĢvuru Formunun doldurulması. 

 

Tüzel KiĢiler 
3. Sanayi Odası ve/veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi 
4. Ġmalatçı ve Ġthalatçı firmalardan TSE Ġmalata Yeterlilik Belgesi ve/veya uluslararası kabul gören Üretim 

Standartları Sertifikası 
5. Firma taahhütnamesinin yetkili kiĢi tarafından imzalanması 
6. Temsil edecek kiĢinin; 

a. Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler) 
b. 2 adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak) 

7. GiriĢ aidatı ve yıllık üye aidatı yatırdığına dair dekont kopyası (ödeme ve dekont gönderme BACADER 
Yönetim Kurulu’nun üyelik kararından sonra da olabilir) 

Dernekler 
3. BACADER Yönetim Kuruluna hitaben, temsile yetkili kiĢiyi belirten yazı 
4. Üyelik BaĢvurusu için dernek karar yazısı. 
5. Temsil edecek kiĢinin; 

a. Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler) 
b. 2 adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak) 

 

Gerçek KiĢiler 
3. Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler) 
4. 2’Ģer adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak) 
5. GiriĢ aidatı ve yıllık üye aidatı yatırdığına dair dekont kopyası (ödeme ve dekont gönderme BACADER 

Yönetim Kurulu’nun üyelik kararından sonra da olabilir) 
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BACADER BACA ĠMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞĠ 

 
 

ÜYELĠK BAġVURU FORMU   
 
 
1. ġirketin Açık Ünvanı : ……………………………………………….…… 
 
2. ġirketin Açık Adresi  : ……………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
 
3. KuruluĢ Tarihi  : ……………………………………………….…… 
 
4. Ticaret Sicil No  : ……………………………………………….…… 
 
5. Vergi Dairesi, Vergi No : ……………………………………………….…… 
 
6. ĠĢ Tel    : …………………………  ĠĢ Fax : …………………………   
 
7. Web Adresi   : ……………………………………………….……............. 
 
8. E-mail   : ……………………………………………….…….............   
 

GERÇEK KĠġĠ VEYA FĠRMAYI TEMSĠL EDECEK VE GENEL KURULDA OY 
KULLANACAK KĠġĠ 
 
1. Adı soyadı   : ……………………………………………….…… 
 
2. Baba Adı   : ……………………………………………………. 
 
3. Anne Adı   : …………………………………………………….. 
 
4. Cinsiyeti   :         Erkek         Kadın          
 
5. Doğum Tarih / Yeri  : ………………………………………..  Uyruğu:............... 
 

  Yabancı ise Oturma Ġzni Tarih ve No’su :…………………………………. 
 
 
7. Ev Adresi   : ………………………..………………………………………………………….. 
 
………………………………………..……………………………………… Ev Tel: ……………………………….. 
 
 
8. TC. Kimlik No: ………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
Ġli : …………………………….. Ġlçesi : …………….………….. Mahalle veya Köyü :…….………………………  
 
 
Cilt No : …………….. Aile Sıra No : ……….…….. Kütük Sıra No :……….…… Medeni Hali :………..……… 
 
9. Askerlik durumu:                YapmıĢ                                 YapmamıĢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Adet 

Fotoğraf 
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10. Eğitim Durumu 

Eğitim Kurumun Adı Mezuniyet Tarihi Ġhtisas Konusu 

 
Lise veya Teknik Okul 

   

 
Üniversite 

   

 
Yüksek Lisans ve Üzeri 

   

 
Diğer 

   

 
11. YayınlanmıĢ eserleriniz (kitap, makale, seminer, notu vb.) ve araĢtırmalarınız (projeleriniz) : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Bildiğiniz Yabancı Diller (X Koyunuz) : 
           Ġngilizce             Almanca       Fransızca            Diğer( 
.………………………………………………………... 
 
13. ĠĢ Tecrübe (Bugünkü iĢinizden baĢlayarak geriye doğru yazınız) : 

 
Tarih 

 
ÇalıĢılan Yer 

 
Ünvanınız 

 
ĠĢinizin Açıklaması 

    

    

    

    

    

    
 

15. ġĠRKETĠN FAALĠYET ALANI  CĠNSĠ  MARKASI       BELGESĠ(CE,EN,TSE,GOST vb.) 
 

a) ÜRETĠCĠ / ĠTHALATÇI iseniz: 
* Üretilen/Ġthal edilen  ………..………………………/…………………/………………………….…………… 
             BACA ürünleri 
 (Gerekirse ilave  .………………………..……. /…………………/………………………………….. 
              kağıt kullanınız) 
    …..……………………………/…………………/…………………………………… 
 
    ………..………………………/…………………/…………………………………… 
 
    …..……………………………/…………………/…………………………………… 
 

* Mamullerin üretiminin yapıldığı  
 fabrikaların sahip olduğu kalite belgeleri : 
* Bayi adedi    : 
 
b) SATICI iseniz: 
* SatıĢı yapılan BACA ürünleri ………………………/…………………/………………………………… 
 (Gerekirse ilave  
              kağıt kullanınız)  ………………………/…………………/…………………………………… 
 
     ………………………/…………………/…………………………………… 
 
     ………………………/…………………/…………………………………… 
 

* Bayi adedi    : 
 Toptancı    : 
 Taahhütçü    : 
* SatıĢı yapılan BACA ürünlerine 
 SatıĢ Sonrası Hizmet’i kim veriyor? : 
* Mevcut Yetkili Servis Adedi  : 
* TSE Yeterlilik Belgeli Servis Adedi : 
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c) SATIġ SONRASI HĠZMET: 
* SatıĢ sonrası BACA konusunda 
             verilen hizmetler   ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
* Toplam Yetkili Servis Adedi  : 
* Servis Hizmetleri Ģirketin kendisi   
 tarafından veriliyorsa Teknisyen adedi : 
* TSE hizmet Yeterlik Belgeli 
 Yetkili Servis Adedi   : 
* Eğitim Merkezi Var ise 

BAYĠ YETKĠLĠ SERVĠS   TESĠSATÇI VE DĠĞER 
 

...........yılında eğitim verilen kiĢi adedi :   …………… / …………………… / ………………………… 
 
16.- ġĠRKETĠN PERSONEL BĠLGĠLERĠ 
 

* ÇalıĢan Personel Adedi : 
 

17. ĠĢ konunuzu, öncelik sırasına göre kutulara kodlayınız. Açıklanan konulara girmeyip de ilave etmek 
istediğiniz konuları diğer baĢlığı altında ilave ediniz. 
 
             1.                        2.              3. 

 
01. Baca Sistemleri imalatı     02. Baca Sistemleri SatıĢı                         

03. Baca Sistemleri ithalatı    04. Baca  Ekipmanları SatıĢı 

05. Baca Temizliği  06. Isıtma Sistemleri Kazanlar (Sıcak Su, Kızgın Su) 

07. Doğalgaz ve Tesisatı    08. Buhar Kazanları 

09. Atık Gaz Filtreleme Sistemi    10. Yakıcılar (Brülörler) 

11. Yerden Isıtma     12. Isıtma Cihazları 

13. Buhar Sistemleri     14. Klima / Havalandırma Cihazları 

15. Ġzolasyon      16. Endüstriyel Klima / Havalandırma  

17. Diğer…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18-Üyesi olduğumuz diğer organizasyonlar (Statü, süre, alınan görevler, vb.): 
 
 
19. A. Firma Üyelik GiriĢ Aidatı  : Her firma için bir kez ( Ġmalatçılar için 5.000 TL / Uygulayıcılar 2.000 TL) 
           Üyeliğimin kabulü halinde Genel Kurul’un belirleyeceği giriĢ aidatını ödemeyi kabul ediyorum. 
 
           Adı, Soyadı    : …….……………………….………………..…… Ġmza: 
 
       B. Firma Üyelik Yıllık Aidatı          :…….. ( Ġmalatçılar için 5.000 TL / Uygulayıcılar 2.000 TL) (2018 yılı) 
           Üyeliğimin kabulü halinde Genel Kurul’un belirleyeceği yıllık aidatlarımı ödemeyi kabul ediyorum. 
 
           Adı, Soyadı    : …….……………………….………………..…… Ġmza: 
       
       C. ġahıs Üyelik Yıllık Aidatı          :……..250 YTL (2018 yılı) 
           Üyeliğimin kabulü halinde Genel Kurul’un belirleyeceği yıllık aidatlarımı ödemeyi kabul ediyorum. 
 
           Adı, Soyadı    : …….……………………….………………..…… Ġmza: 
 

Bankaya yapılacak ödemeler için hesap numarası aĢağıda verilmiĢtir. Ödemenin yapıldığına dair dekont 
baĢvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. 
Türkiye ĠĢBankası ġerifali ġubesi (1359) / ĠSTANBUL  

BACADER Hesabı= IBAN: TR37 0006 4000 0011 3590 0917 57 
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21. Dernek yıllık aidatı dıĢında, Ġmalatçı ve Ġthalatçı Firma Tüzel KiĢilerin GiriĢ ve yıllık aidatlarının haricinde 
yıllık olarak da belirlenen masraflara katılım payını ödemeyi kabul ediyorum. 
 
           Adı, Soyadı    : …….……………………….………………..…… Ġmza: 
 

 
22. Derneğimizdeki gönüllü olarak yapabileceğiniz hizmetler olabilecekse nelerdir? (Kutuları kodlayınız) 
Derneğimiz ve yapılması gereken faaliyetler hakkındaki öneri ve görüĢleriniz nelerdir? (Sayfa ilave edebilirsiniz). 

 
   1.     2.   
   

01. Komitelerde üye olarak görev almak   04. Yayınlarda görev almak 
02. Sosyal iliĢkilerde görev almak   05. Yurt dıĢı iliĢkilerde görev almak 
03. Resmi iliĢkilerde görev almak   06. Diğer.........................................  

 
23. REFERANSLAR  
(Dernek üyelerinden tanıdıklarınız varsa öncelikle bunlardan, yoksa Baca Sistemleri konularında çalıĢan iki 
kiĢiyi referans göstermeniz rica olunur.) 

 
 
 
 

1. ..............................................            ...............................................            ..........................................    
 

2. ..............................................            ...............................................            ..........................................     
 
 

Baca Ġmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneğine Asil / Onursal Üye olmak istiyorum. Dernek Tüzüğüne uygun 
hareket edeceğimi ve Derneğin tayin edeceği aidatları zamanında ödeyeceğimi taahhüt eder, gereğini arz 
ederim. 

 

Aday Üyenin   ÇalıĢtığı ġirketin 

Adı ve Soyadı :   Yetkili Ġsmi : 

Ünvanı : 

 

Ġmzası :     KaĢe ve Ġmza : 

 

Tarih  :     Tarih  : 

 
 

YÖNETĠM KURULU ONAYI 
 

Kabul Tarihi:       Yönetim Kurulu Adına BaĢkan 
Üye No:  
Aday Asıl / Fahri olarak derneğe kabul edilmiĢtir. 
 

NOTLAR: 

1) ġirket bilgileri faaliyet alanına göre doldurulacaktır. 

2) SatıĢ ġirketlerinin bayi listesini, SatıĢ Sonrası Hizmet ġirketlerinin Yetkili Servis Listesini forma eklemeleri rica olunur. 

3) Forma ait bilgiler gizli tutulacaktır.      

Adı - Soyadı 
SSSSSSSOY
ADISOYADI 

Adres Tel/Faks 


