
GENEL KURUL SPONSORLARIMIZ 

Sayın Genel Kurul Üyeleri,

Yönetime geldiğimiz süreden bugüne kadar aşağıdaki başlıklarda belirtilen faaliyetler icra edilmiştir.

Sosyal medya adresleri ve web sitesi yönetimi aktif hale getirildi 

Ulusal Baca Montaj Platformu Kuruldu

2021 ve 2022 Yılı Tesisat Birim Fiyatları Tespit Çalışmasına Katılım Sağlandı,

Ulusal Baca Montaj Platformu ile ulaşmak 
istediğimiz amaç, BACADER tarafından sürekli ve 
düzenli olarak eğitim verilen ve kontrol edilen 
Bacacı Seviye-3 ve Seviye 4 mesleki yeterliliğe 
sahip personel ile baca montaj ihtiyacı olan kişi 
ve kurumları aynı ortamda bir araya 
getirmektir. Platforma erişim için Web 
sitemizde gerekli bölüm oluşturuldu. Üye 
kayıtları için çalışmalar başlatıldı

Sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz aktif 
hale getirildi. Lf tasarım firması ile web 
sitemizin sürekli olarak güncellenmesi ve sosyal 
medya adreslerimizin yönetilmesi için kurumsal 
medya yönetimi anlaşması imzalandı. Facebook, 
instegram ve linkedin sosyal medya 
plartformlarında düzenli olarak görseller 
paylaşılmaya başlandı 

01 Ocak 2021  tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanacak olan , 2021  yılı  Tesisat Birim Fiyatlarının 
tespitine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına paslanmaz , seramik ve kompozit baca 
üreten üyelerimizden gelen birim fiyatlar gönderildi

01 Ocak 2022  tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanacak olan , 2022  yılı  Tesisat Birim Fiyatlarının 
tespitine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına paslanmaz , seramik ve kompozit baca 
üreten üyelerimizden gelen birim fiyatlar gönderildi

BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

10. DÖNEM YÖNETİM	KURULU	(2020-2021)	FAALİYET	RAPORU
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Yönetim Kurulu Yetki ve Temsil Değişiklikleri Yapıldı

Yönetim Kurulu Toplantıları Düzenli Olarak Yapıldı

Personelde ve Yönetim Organizasyon Şemasında Değişiklik Yapıldı

Yönetim Kurulunda yer alan tüm üyeler farklı bir faaliyet alanının sorumluluğunu üzerine aldılar
Murat COŞKUN Başkan Piyasa Gözetim ve Denetim, Kurumsal İlişkiler
M. İrfan DURAK Başkan Yrd.Eğitimler ve Teknik Danışmanlık
Mustafa Zekai YALLAGÖZ SAYMAN Üye İlişkileri, Kesa ve Diğer Ekonomik Faaliyetler
Mustafa Ziylan Üye Hukuksal Konular, Kamu ile Olan İlişkiler
Ergün Akın Üye Teknik Danışmanlık 

Web Sitemiz Üzerinden Online Satışları Artırmak için Çalışmalara Başlandı

Ek ürünler olarak ise web sitemizde revizyon
yapılarak baca klapesi ve nötralizasyon ünitesi
ürün gamına dahil edildi. Satışları artırmak 
için sosyal medya üzerinden düzenli paylaşım
yapılmaya başlandı

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği ve Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği İktisadi İşletmesi nezdinde 
imza yetkileri mevcut yönetimin Başkan ve Saymanına verildi. Bankalar nezdinde imza yetkilileri revize edildi. İmza 
sirküleri çıkartıldı

Bacader’in üyesi ya da paydaşı olduğu dernek, STK, kurul gibi oluşumlar listelenerek, buralardaki temsil genel 
sekreterden yönetim kuruluna aktarıldı.

29.07.2020 tarihinde yapılan Arabuluculuk anlaşması ile o güne kadar Genel Sekreterlik görevini yapan Muammer 
Akgün Beyin iş akti karşılıklı anlaşarak sona erdirildi

Pandemi kısıtlamalarından dolayı yönetim kurulu toplantıları online olarak yapıldı. Kurulan whats App grubu üzerinden 
tüm faaliyetlere eş zamanlı olarak devam edilerek tüm yönetim kurulunun katılımı sağlandı.

Şu an satışını yaptığımız CO detektörü, Siyah 
baret ve Kesa Aladin programı için web 
sitemizde bölümler oluşturuldu. 
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GAZBİR-GAZMER ile Olan İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Çalışmalara Başlandı

Kesa Aladin Başarı Belgesinde Kesa Aladin Logosunun Yer Alması İçin Onay Alındı

Kesa Aladin Programı İçeriğine  Türkiye de ki İl ve İlçe Rakım Bilgileri Eklendi

Kesa Aladin ile Olan Kurumsal İlişkiler Kuvvetlendirildi 

Kesa Aladin ile yapılan görüşmeler sonucunda BACADER'e ayrıcalıklı bayilik hakları verildi 
Türkiye den Kesa Aladin programında yer almak isteyen ister Baca üreticisi, ister yakıcı cihaz üretcisi olsun tüm 
katılım işlemlerinin BACADER tarafından yapılması konusunda anlaşma sağlandı
Kesa Aladin lisans alımı ve ya yazılım bakımı ve güncelleme ödemeleri için 60 gün vade sağlandı
Kesa Aladinden yapmış olduğumuz indirimleri için destek sağlandı
Kesa Aladin ile zoom aplikasyonu üzerinden her ay düzenli toplantı yapıldı
Kesa Aladin kullanıcılarına yazılım bakımı ve güncelleme zamanlarını hatırlatmak için düzenli proforma faturalar 
gönderildi. Bu sayede 2020 yılında 12 olan güncelleme sayısı 2021 yılında 50 ye çıkartıldı
2022 yılı içinde tüm kullanıcılara kesa yazılımı bakımı ve güncelleme faturaları gönderildi 

Dernek Avukatı ile sözleşme fesh edildi 

Dernek Avukatımız Taner Yıldız ile karşılıklı mutabık kalınarak karşılıklı hizmet sözleşmesi fesh edildi. Birikmiş cari borç 
karşılıklı mutabakat ile 10.392,00TL yerine 4.000,00TL 'ye indirilerek karşı tarafa ödendi. 

GAZMER ile MYK Seviye 3 ve Seviye 4 Eğitimleri ile Sınavların Koordineli Yapılmasına Karar 
Verildi

Derneğimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu tüm il ve ilçe merkezlerinin rakım bilgileri KESA Aladin baca kesit 
hesabı programı içeriğine dahil edildi.

GAZBİR-GAZMER  ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları ile ilişkilerin hızla iyileştirilmesi için GAZBİR-   GAZMER  Genel Müdürü 
Mustafa Ali Akman ile 2020 yılında pek çok defa görüş alışverişinde bulunuldu.

Sınav yapıcı olarak GAZMER’le anlaşma yapıldı. GAZMER ile eğitim müfredatı ve sınav sorularının uyumlu hale 
getirilmesi için ortak bir çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde farklı sınav merkezleri oluşturulması konusunda 
mutabakata varıldı.

Kesa Aladin ile yapılan görüşmeler sonucunda kesa eğitimi ve sonrasında yapılan sınav sonucu verilen kesa eğitim 
başarı belgesinde Kesa Aladin logosunun yer almasına karar verildi. KESA eğitiminin ve sınav müfredatının geliştirilmesi 
için Almanya ile ortak çalışma başlatıldı.

GAZBİR-GAZMER’in kendi bünyesinde oluşturduğu çekirdek kadro ile BACADER  Yönetim Kurulunun bir araya gelerek 
karşılıklı beklentilerini anlatmak için 23-28 mart tarihleri arasında bir toplantı yapılmasına karar verildi ama pandemi 
nedeni ile bu toplantı ertelendi. Pandemi kısıtlamalarına ara verildiği dönemde tekrar bir araya gelinerek eğitim ve 
personel belgelendirme konuları başta olmak üzere sektörü ilgilendiren diğer konularda bundan sonra daha güçlü bir 
işbirliği içinde olunmasına karşılıklı olarak karar verildi
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Dernekten Ayrılan Üyeler ile Derneğe Geri Katılımları İçin Görüşmeler Yapıldı

Yeni Üye Katılımı Sağlandı 

BACADER Üye Ziyaretleri Gerçekleştirildi

WEBINAR ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Üyelerimizden 

Rotek : Oğuz Altıparmak
Falken : Neslihan Özel
Bacamarket: Ethem Şenol Gök 
Tübader : Recep Cingitaş katılım sağladılar

Yapmayı planladığımız işler üyeler tarafından beğeni ile karşılandı başarı dilediler

MÜCBİR SEBEP BAŞVURUSU YAPILDI 

Derneğimize yeni üye katılımını sağlamak için görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda Muhittin SELÇUK & 3S 
MEKANİK HAVALANDIRMA VE BACA SİSTEMLERİ uygulayıcı üye olarak derneğimize katıldı

Yönetim Kurulu olarak üyelerimiz ile olan ikili ilişkileri kuvvetlendirmek ve aidiyet hissini arttırmak için düzenli üye 
ziyaretleri planlandı. Üyelerimize verilmek üzere BACADER rozeti, üye firmamızın logosunun, BACADER logosunun ve 
TÜRK Bayrağından oluşan 3lü bayrak seti ve üzerinde üye firmamızın logosunun yer aldığı teşekkür plaketi yaptırıldı 

19.05.2020 tarihinde saat 14:00 de tüm 
üyelerimizin davetli olduğu webinar 
organizasyonu yapıldı.

Ant Kalıp : Ufuk Topaç, Burak 
Sümer, Muratcan. Arıoğlu

Muammer Akgün, KESA logosu kullanımı ve KESA da Türkiye’ye ilişkin rakım ve sıcaklık verilerinin 1 ay sonra otomatik 
olarak çıkacağı bilgisini verdi 
Webinar sonrası yönetim kurulu kendi arasında yaptığı değerlendirme de fiziksel olarak ziyaretlerin yapılamadığı bu 
günlerde üyeye özel zoom toplantı yapılmasına karar verdi.

Tüm üyelerimize ait nace kodlarının yer aldığı bir dilekçe ile nace kodları nedeni mücbir sebep kapsamı dışında kalan 
üyelerimizin de pandemi kaynaklı mücbir sebep kapsamına alınması için 15.05.2020 tarihinde T.C. HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI GELİRLER İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’na dilekçe verildi.

Daha önceki dönemlerde dernek üyeliğimizden ayrılan ama derneğimizden gönül bağını koparmayan Aktif Doğalgaz Isı 
Sistemleri Endüstriyel Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.(BACCA) firmasının sahibi Onur Pişiren Bey ve Marmara 
Mekanik Makine Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (MEBA) firmasının sahibi Sadık Sönmez Bey ile Mart ve Nisan 
aylarında görüşmeler yapıldı her iki firmada sahibi de derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini gelecek 
dönemlerde yeniden üye olabileceklerini dile getirdiler.

Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı  ve 
Muammer Akgün dernek adına katıldı
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Ortak Baca Şartnamesi Oluşturulması İçin Çalışmalara Başlandı

Baca Temel Bilgileri Soru - Cevap Çalışması İçin çalışma Başlatıldı 

Üyelerimizden Yılmaz Ülker'in önerisi ve liderliğinde Baca Sistemlerine ilişkin sık sorulan soruların ve bilinmeyenlerin
cevaplandırılması için, ülkemizde faaliyet gösteren Baca üreticilerine ulaşılarak karşılaştıkları sorunları tarafımıza 
gönderilmesi istendi. Gelen sorular kurulacak Teknik Komite tarafından cevaplandırılması için tasniflendi. Fakat ülke 
genelinde katılım istenilen düzeyde gerçekleşmedi 

İzmir Depremi Sonucu Hafif ve Orta Hasarlı Binalarda Baca Kontrolleri Yapıldı

15 bina da yapılan kontrollerde bacalarda 
meydana gelen hasarlar, çoğunlukla baca 
şafttınıın yıkılıp bacaya zarar vermesinden 
kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Yüksek katlı binalarda deprem sırasında 
meydana gelen salınımdan kaynaklı baca 
birleşim yerlerinde bir ayrılma, kopma 
olup olmadığı kontrol edilmiş. Böyle bir duruma 
rastlanılmamıştır.

Yapılan çalışmalara ait tüm bilgiler görselleri ile
birlikte İzmirGaz ile paylaşılmıştır.

Türkiye genelinde resmi ve özel kurumlar tarafından ihale ve proje şartnamelerinde kullanılmak üzere standartlara 
uygun imal edilmiş , kesit hesaplaması ve montajı yapılmış bacayı tarif etmek adına ortak bir baca şartnamesi 
hazırlanması çalışmalarına başlandı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 
deprem sonrasında,İZMİRGAZ ve MMO işbirliğiyle 
hafif ve orta hasarlı binalarda yer alan bacaların 
kontrolü Başkanımız Mıurat Coşkun ve başkan 
Yardımcımız İrfan Durak tarafından yapıldı.
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Kesa Aladin başarı Belgesi ve MYK Seviye 3 ve Seviye 4 Eğitimleri Online Olarak verildi 

Eğitim Eğitim MYK MYK Kesa 
Tarihi Adı Seviye 4 Seviye 3 Aladin Toplam

2.03.2020 Kesa Aladin 2 2
29.06.2020 Kesa Aladin 2 2
16.03.2021 MYK Sev. 3-4 4 5 9
13.04.2021 MYK Sev. 3-4 2 5 7
28.06.2021 Kesa Aladin 4 4
24.09.2021 Kesa Aladin 4 4
19.10.2021 MYK Sev. 3-4 4 4

KBSB ONLİNE BACA EĞİTİMİ VERİLDİ

Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri 

İlk saha kontrolü Denizli de gerçekleştirilmiştir. Kontrol edilen 6 bacada bulunan bulgular aşağıda belirtilmiştir.

1.  6 baca dan 1 tanesinin TS7363’ aykırı olarak 304 malzemeden üretildiği

2. 6 bacadan 2 tanesinde montaj hatası ve yanlış akredite baca kontrol raporu tespit edilmiştir.

2.1. 2 bacada bulununan montaj ve akredite baca kontrol raporuna ilişkin hatalar aşağıda listelenmiştir

* Dikey baca hattında standartlara aykırı olarak 6 adet 45°dirsek ile aks kayması yapılmıştır 

* Yukarıda bahsi geçen aynı baca da taşıyıcı sehpa kullanılmamış, baca direkt olarak yere oturtulmuştur

* Baca birleşim yerlerinde vida ve alüminyum folyo bant kullanıldığı tespit edilmiştir.

* Baca birleştirme yerlerinde ciddi hasarlar ve açıklıklar tespit edilmiştir 

Ülkemizde son dönemde doğalgaz baca sektöründe meydana gelen hatalı ve yanlış uygulamaların sayısında meydana 
gelen kritik artış ve müşteri şikayetlerindeki artış sonucu seçilen bölgeler de Gazbir - Gazmer ve yetkili Doğalgaz 
dağıtım kuruluşları ile koordineli olarak  saha kontrolü yapılmasına karar verilmiştir.

* Verilen ve onaylanan baca projesine aykırı olarak dikey baca da çap farklılıkları tespit edilmiştir. Baca çapı 300 olarak 
beyan edilmesine rağmen yerinde kontrolde bacanın bir kısmının 280mm olduğu, imalatçı ve montajcı bilgilerinin baca 
plakasından farklı olduğu tespit edilmiştir.

* Fabrika Üretim Kontrol Belgesi (CE) ye göre her bir ürünün CE işaretlendirilmesinin ayrı ayrı yapılması 
gerekmektedir. Kaskad baca uygulamalarında, cihaz bağlantılarının Kaskad Tee kullanılması yerine 1metrelik modüle 
kaynak yapılarak yatay baca kollektörünün imal edildiği tespit edilmiştir. Bu CE işaretlemesine tamamen aykırı bir 

KBSB AKADEMİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI kapsamında 7 Ocak 2021 tarihinde; standartlar, basınç sınıflarına göre 
bacalar, endüstriyel bacalar, baca kontrol ve montaj konu başlıkları altında Başkan Yardımcımız İrfan Durak tarafından 
baca eğitimi verildi. Eğitime 75 kişilik bir katılım sağlandı. KBSB tarafından eğitimlerin düzenli olarak verilmesine dair 
tarafımıza teklif ilettiler. 

Ülkemiz ve tüm dünya da yaşanan Covid 19 salgını nedeni ile yaşanılan zorluklar ve kısıtlamalardan kaynaklı  
derneğimizin faaliyetlerini ara vermeden devam ettirmesi için her türlü çaba yönetimimiz tarafından gösterilmiştir. 
Kesa Aladin Başarı Belgesi eğitimleri ile MYK BACACI Seviye 3 ve Seviye 4 Eğitimleri Zoom Aplikasyonu üzerinden online 
olarak verilmeye devam edilmiştir. Aşağıdaki tabloda verilen eğitimler ve katılımcı sayıları yer almaktadır. 
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Tespitlere ilgili görseller 

4.     Dikey baca da 1 den fazla aks kayması 3.     Baca birleştirme yerlerinde 
tespit edilen hasar ve açıklıklar

1.     CE işaretlemesine aykırı olarak 
yapılmış yatay baca imalatı 

2.     304 kalite paslanmaz çelikten imal edildiği tespit 
edilen baca sistemi
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5. Birleştirme yerlerinde vida ve folyo bant kullanımı 

İkinci saha kontrolü Ankara da gerçekleştirilmiştir. Kontrol edilen 9 bacada bulunan bulgular aşağıda belirtilmiştir.

 1. 9 baca dan 4 tanesinin TS7363’ aykırı olarak 304 malzemeden üretildiği

2.1. 8 bacada bulununan montaj ve akredite baca kontrol raporuna ilişkin hatalar aşağıda listelenmiştir

* Duvara sabitleme ve birleştirme kelepçeleri standarta uygun imal edilmemiş ve kullanılmamıştır

* Baca birleşim yerlerinde vida ve alüminyum folyo bant kullanıldığı tespit edilmiştir.

* Baca birleştirme yerlerinde ciddi hasarlar ve açıklıklar tespit edilmiştir 

* İç cidar modül imalatında standartlara aykırı olarak punta kaynak kullanılması 

2. 9 bacadan 8 tanesinde montaj hatası, baca kesit hesabı hatası ve yanlış akredite baca kontrol raporu tespit 
edilmiştir.

* Taşıyıcı baca sehpaları standartlara uygun imal edilmemiş ve ya sehpa kullanılmamıştır. Taşıyıcı unsurun bacayı 
taşıması gerekmektedir 

* Baca birleştirme yerlerinde ciddi hasarlar ve açıklıklar tespit edilmiştir. Ürünlerin sızdırmazlığı sağlamak amacı ile 
muflu ve kelepçeli geçme sistemi kullanılması gerekirken ürünler büzülerek birbiri içine geçirilmeye çalışılmıştır 

* Fabrika Üretim Kontrol Belgesi (CE) ye göre her bir ürünün CE işaretlendirilmesinin ayrı ayrı yapılması 
gerekmektedir. Buna aykırı olarak kaskad baca uygulamalarında 1metrelik modüle kaynak yapılarak yatay baca 
kollektörünün imal edildiği tespit edilmiştir. Bu uygulama CE işaretlemesine tamamen aykırı bir uygulamadır.
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Tespitler ile ilgili görseller 
1-    CE işaretlendirilmesine aykırı standart dışı imalatlar.
Atık gaza direkt olarak temas eden baca bileşenlerinde hiçbir şekilde puntalı imalat yapılamaz. Sürekli kaynak 
yöntemi ile yapılmalıdır.
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2. Yanlış ana taşıyıcı uygulamaları 
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3- Baca birleştirme yerlerinde ciddi hasarlar ve açıklıklar tespit edilmiştir. Ürünlerin sızdırmazlığı sağlamak amacı ile 
muflu ve kelepçeli geçme sistemi kullanılması gerekirken ürünler büzülerek birbiri içine geçirilmeye çalışılmıştır . 
ürünlerin birleştirme yerlerinde yırtıklar tespit edilmiştir.
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4. Tespit edilen 304 bacalara ait tespitler 

Sonuç :

1-    Kontrolü yapılan 15 bacanın 5 tanesinde AISI 316L kalite dışında paslanmaz çelik kullanıldığı tespit edilmiştir. %33 

Saygılarımızla,

Murat COŞKUN
BACADER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2-    Kontrolü yapılan 15 bacadan 10 tanesinde akredite ( onaylanmış muayene kuruluşu ) raporlarında kesit 
hesaplamalarında ve saha kontrol raporlarında kritik hatalar tespit edilmiştir. %66

3-    Kontrolü yapılan 15 bacadan 10 tanesinde fabrika üretim kontrol standartlarına uygun olmayan ürün kullanıldığı 
tespit edilmiştir %66
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INTERWOOL İZOLASYON İNŞ. MİM. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

İletişim 
Saray Mh. Keresteciler San. Sit. 22 Cd. 
No:3 Kahramankazan / Ankara

Telefon  + 90 312 815 13 65
gsm  + 90 414 06 04
E-mail info@rockpipe.com.tr
web www.rockpipe.com.tr

SBKK KROM METAL HIRDAVAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

İletişim 
Seyitnizam Mah. Demirciler Sit. 8 Cad. No:48 
Zeytinburnu – İstanbul

Telefon  + 90 212 558 12 12 - 416 12 18
Fax  + 90 212 416 12 19
E-mail info@sbkkrom.com
web www.sbkkrom.com

GENEL KURUL SPONSORLARIMIZ

2016 yılında kurulmuş olan firma, 20 yıllık sektör tecrübesi ile özellikle tesisat yalıtımlarında sınırsız çözümler 
üretebilme imkanına sahiptir. Baca sektöründe ise uzun yıllardır ithan edilen ürünleri üretmeyi başararak, baca 
sektörünün bu anlamda dışa bağımlılıktan kurtulmasına büyük bir katkıda bulunmuşlardır. izolasyon maliyetlerinden 
sağlanan azalma ile baca sektöründeki pek çok firma çok hem yurt için hem de yurt dışı pazarlarda daha rekabetçi 
fiyat verme imkanına sahip olmuştur.

2004 yılında kurulmuş olan firma, demir metal sektöründe faaliyet göstermektedir.Kurumsal bir yapı ve profesyonel 
çalışma arkadaşlarımız ile firmamız önemli bir büyüme göstermiş ve sektörde öncü firmalar arasındaki yerini almıştır.

SBK KROM METAL ailesi olarak, hassas dilinmiş rulo ve levha sacların satış ve pazarlamasında,siz sayın müşterilerimizin 
bize verdiği önem ve duyduğu güven ile ;sizlere uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz. Genç ve dinamik 
kadromuz ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmeti sizlere sunmak için varolduğumuzu bilmenizi isteriz.
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