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HFC Alternatifleri



F-GAZ KULLANIM ALANLARI

HFC’LER;

➢ Soğutucularda

➢ İklimlendirme Cihazlarında

➢ Isı Pompası

➢ Köpük şişirme ajanı olarak,

➢ Yangın söndürücülerde,

➢ Aerosollerde

Kullanılmaktadır.



PFC’ler;

➢ Tipik olarak elektronik sektöründe

➢ İlaç

➢ Kozmetik

➢ Geçmişte yangın söndürücülerde

kullanılmıştır.



SF6 (Kükürthegzaflorür)

➢ Elektrik şalt sektörü

➢ Magnezyum

➢ Alüminyum üretimi



Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum süreci

kapsamında uyumlaştırma şartı bulunan 27. Çevre Faslı altında

yer alan F-Gaz direktifi ve komisyon tüzüklerini uyumlaştırma

çalışmalarını yürütmektedir.

4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de «Florlu Sera 

Gazlarına İlişkin Yönetmelik» yayımlanmıştır. 
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YÖNETMELİK

ELEKTRONİK 

KAYIT

ETİKETLEME RAPORLAMA

SIZINTI 

KONTROLLERİ

PİYASAYA ARZ 

VE KULLANIM 

USULLERİ

EĞİTİM VE 

BELGELENDİRME



FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK

Yönetmelik;

➢ Etiketleme, (Yönetmeliğin
yayımından itibaren)

➢ Sızıntı kontrolleri, (Merkezi veri tabanı
kurulumu ile birlikte)

➢ Raporlama, (Merkezi veri tabanı
kurulumu ile birlikte)

➢ Elektronik kayıt, (Merkezi veri tabanı
kurulumu ile birlikte)
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Yönetmelik ile; 

F-Gazların atmosfere salımı yasaklanmıştır.

Bazı ürün ve ekipmanların içinde belirli Küresel Isınma Potansiyeline 
sahip gazların kullanımı yasaklanmıştır.

Kayıt yükümlülükleri getirilmiştir.

Etiketleme yükümlülükleri getirilmiştir.

Zorunlu sızıntı kontrolleri başlamıştır.

F-Gazlar ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için belgelenme 
zorunluluğu getirilmiştir.

Tek kullanımlık basınçlı kaplar için ithalat ve piyasaya arz yasağı 
uygulamaya geçirilmiştir.



ETİKETLEME 

 «Florlu sera gazlarını içermektedir.» ifadesini,

 Florlu sera gazlarının endüstriyel veya kimyasal adını

ve kilogram olarak miktarını,

 Florlu sera gazının CO2 eşdeğeri cinsinden miktarını,

 Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ürün veya

ekipman ise “Hermetik olarak sızdırmazlığı

sağlanmıştır” ifadesini,

 Sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı ve ısı

pompası, piyasaya arz edilmeden önce izole edilirken,

florlu sera gazları şişirme ajanı olarak kullanılmış ise

“Florlu sera gazları ile şişirilen köpük” ifadesini

içermelidir.
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F- gaz içeren ürünler ve ekipmanlar doğru 

etiketlenmedikleri ve işaretlenmedikleri sürece piyasaya 

arz edilemezler ve ithal edilemezler.

Doğru etiketleme 



EĞİTİM VE BELGELENDİRME

➢ Florlu Sera Gazı İçeren ve Çalışması Bu Gazlara
Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve
Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ
çalışmaları devam ediyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu; Florlu sera gazları içeren
ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri
yürüten gerçek kişilerin sertifikasyonu için;

«19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik 
Personeli»  isimli bir ULUSAL YETERLİLİK yayımladı.

Tüzel Kişi Belgelendirmesi – TSE 



1/1/2019 tarihi itibariyle;

 Soğutucu madde olarak HFC ve PFC 
içeren direkt buharlaştırma 
sistemlerinin,

 F-gaz içeren evsel pencere, ayakkabı 
ve araç lastiklerinin,

 KIP 150 ve üzere f-gaz içeren tek 
bileşenli köpüklerin,

 KIP 150 ve üzere HFC içeren eğlence 
ve dekoratif amaçlı pazarlanan 
aerosol jeneratör ve işaret 
düdüklerinin,

1/1/2019 tarihi itibariyle;

 KIP 150 ve üzere HFC’li soğutucu
madde veya köpük şişirme ajanı
içeren evsel buzdolapları ve
evsel dondurucuların,

 Magnezyum kalıp dökümünde
ve magnezyum kalıp döküm
alaşımlarının geri dönüşümünde
kükürt hekzaflorürün kullanımı,
(kükürt hekzaflorür miktarı 850
(sekiz yüz elli) kilogram/yıldan
fazla ise)
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Piyasaya arzı yasaktır.

PİYASAYA ARZ YASAKLARI 



• GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAMAYAN SİLİNDİRLER

• TEK KULLANIMLIK KAPLAR YASAKLANDI

• UYGUN OLMAYAN YA DA ETİKETLENMEYEN SİLİNDİRLER

• UYUMLAŞTIRMA GEREKLİLİKLERİNE UYMAYAN SİLİNDİRLER

YASAKLAR!



Sızıntı kontrollerinin ekipmanın içerisindeki kilograma bağlı olarak

belirli aralıklar yapılması zorunludur.

Kontrollerin yapıldığına dair bilgiler

Merkezi Veri Tabanı

Sızıntı kontrolleri yetkili, belgeli teknik personel tarafından yapılmalı

ve kayıtları işletmeciler tarafından tutulmalıdır.

SIZINTI KONTROLLERİ



MERKEZİ VERİ TABANI

Merkezi Ekipman Operatörü Kaydı (CREO)

 Web Tabanlı

 5 ton veya daha fazla CO2 ye

eşdeğer F-gazlar içeren RAC & HP,

yangın koruma, elektrik şalt

sektörleri ,

 Sabit Ekipmanlar için,

 Ekipman tipi, işletme adresi,

içerdiği F-gazının türü ve miktarı,

 Ekipman üzerinde gerçekleştirdiği

herhangi bir faaliyet hakkında

bilgi,

 Sızıntı kontrolleri,

 Bakım, kurulum, devreden

çıkarma bilgileri.
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Merkezi Ekipman Operatörü Kaydı (CREO)

CREO

Sabit

RAC&HP 

ekipmanı

Sabit 

yangından 

korunma 

ekipmanı

Elektrikli 

Şalt 

Ekipmanı

Organik Rankin

Çevrimi

Soğutmalı kamyonlar 

(toplam>3.5t) ve 

treylerlerde soğutma 

üniteleri



F-GAZ İTHALAT-İHRACAT RAPORLARI VERİ 

TABANI 

 Web tabanlı, 

 F-gazları ithal/ihraç eden,

 F-gazları içeren ekipmanı ithal/ihraç eden,

 Herhangi bir amaç için F-gaz kullanan,

 F-gaz geri kazanım/geri dönüşüm/ıslah/bertaraf eden, 

tüzel ve gerçek kişiler kayıt yaptırmakla yükümlü olacaktır.
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F-Gaz İthalat-İhracat Raporları Veri 

Tabanı 

 İletişim bilgileri 

 Raporun sunulduğu yıl

 F-gazların isimleri, her bir F-gaz için;

✓ İthal edilen/ihraç edilen ekipmanın veya ithal edilen/ihraç 

edilen/üretilen ürünlerin kütlesi ve her bir ekipman parçasında bulunan F-

gazının miktarı,

✓ Geri kazanılan/geri dönüştürülen/ıslah ve bertaraf edilen F-gaz miktarı,

✓ Kaybedilen F-gazı miktarı ve kaybın nedeni, örn. sızıntı, hırsızlık vs.
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F-Gaz İthalat-İhracat Raporları Veri

Tabanı (DBR)

DBR

Ürün ya da ekipmanları üretmek 
için F-gaz kullanıcıları

F-gaz ihracat/ithalatçıları

F-gaz içeren ürün ve ekipman 
ihracat/ithalatçıları

Ekipman hizmeti için F-gaz 
kullanıcıları

F-gaz geri kazanımı/geri 
dönüşümü/ıslahı yapan 

merciiler



BU VERİLER İLE NELER ELDE EDİLECEK?

 İthal ve ihraç edilen F-gaz miktarları ve ülkedeki F-gaz kullanımları hakkında 

bilgi edinmesine olanak tanıyacaktır. 

 F-gazları ile ilgili politika oluşturulması , 

 Baseline oluşturulması,

 F-gazlarının gerçek emisyonu hakkında gerekli veriler elde edilecek,

 Ayrıca UNFCCC'ye sunulacak F-gaz emisyon raporları hazırlanacaktır. 
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KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ 

TBMM Dış İşleri Komisyonu tarafından onaylandı. Kısa bir süre için kanun olarak meclisten geçmesi bekleniyor.

Kapsam

Florlu sera gazları arasında yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip 18 adet Hidroflorokarbon (HFC) sınıfı gazı 

ilgilendirir. 

18 adet HFC 

Amaç

Söz konusu gazların üretim ve tüketimlerinin azaltılması 

Nasıl 

Bir takvim çerçevesinde ve kademeli olarak 

Her ülke için bir bazyıl (baseline) belirlenerek 

Türkiye

«Gelişmekte olan ülkeler» sınıfındaki 1. Grupta yer alır

1. Grup ülkeler için bazyıl 2024 olarak belirlenmiştir 

Değişiklik onaylanırsa 2024 yılı itibariyle HFC üretim ve tüketimini azaltıma gitmekle yükümlüdür 

BASELINE CO2  eşdeğeri olarak hesaplanacak ve azaltım takvimimiz yine CO2 eşdeğeri olacaktır. 

İthalat ve ihracatlar lisans ile yapılacaktır



TÜRKİYE’de F-GAZLAR ve KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ 

 Mevcut F-Gaz yönetmeliğinin revize çalışmaları devam etmektedir. 

 Yeni F-Gaz yönetmeliği Kigali Değişikliğinin en önemli uygulama aracı olacaktır. 

LİSANS

AZALTIMKOTA 
YENİ PİYASAYA 

ARZ 

KISITLAMALARI



KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ KADEMELİ 

AZALTIM TAKVİMİ

LİSANS SİSTEMİ 1 OCAK 2021 



TÜRKİYE VE F-GAZLAR

2021

İTHALAT VE İHRACAT 
LİSANSI UYGULAMASI 

2021 

2020 YILINA AİT ÜLKE 
TÜKETİMİNİN 

RAPORLANMASI

2024

KOTA UYGULAMASI 
VE AZALTIM

2029

BASELINE DAN %10 
LUK AZALTIMIN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

2033

Kigali Değişikliğini 
kabul etmemiş 

ülkeler ile ticaret 
yasağı..



KOTA UYGULAMASI

2024 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

Ülkemiz yıllık toplam kotası CO2 EŞDEĞERİ olarak belirlenecektir.

Azaltım madde özelinde yapılmayacak olup CO2 TON EŞDEĞERİ bazında
yapılacaktır.

Kotanın dağıtımı da CO2 TON EŞDEĞERİ olarak yapılacaktır.

2024 itibariyle HFC ithalatı durdurulacak ve belirlenen azaltım takvimi

çerçevesinde 2029 da %10 luk bir azaltım gerçekleştirmiş olmamız

gerekmektedir.



LİSANS SİSTEMİNİN KURULMASI 

 Değişikliğin kabulünü takip eden 3 ay içerisinde oluşturulması 

gerekmektedir.

 A5 ülkeleri için geçerli 1 Ocak 2021 e kadar esneklik tanınmıştır. 
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HANGİ ALTERNATİFLER?
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➢ Dünya genelinde alternatif olarak HFO, HC,  Karbondioksit, Amonyak içeren 

sistemlere geçiş uzun süre önce başlamış olup, başarılı uygulamalar 

görülmektedir. 

➢ En iyi sonuçları veren ve tüm uygulamalara uyan tek bir soğutucu yoktur.

➢ Akışkan ve ekipman tedarikçileri yeni ürünler geliştirdikçe, alternatiflere geçişle 

ilgili zorlukların aşılması beklenmektedir. 

➢ En iyi alternatif sistem tasarımıyla uygun şekilde seçilmelidir.



Teşekkür ederim.


