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26 Haz�ran 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29)
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 50 kW veya altında nom�nal ısıl güce sah�p katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının

p�yasaya arzı ve h�zmete sunulması �le �lg�l� çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler�n� bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 50 kW veya altında nom�nal ısıl güce sah�p katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebl�ğ;
a) Sadece ağaçsı olmayan b�yokütle yakmaya göre tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
b) Sadece dış ortam kullanımı �ç�n tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
c) Doğrudan ısıl gücü, nom�nal ısıl güçtek� doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının %6’sından düşük olan

katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
ç) Fabr�kada monte ed�lmem�ş olan veya sahada monte ed�lecek fabr�ka üret�m� b�leşenler� ya da parçaları tek

b�r �malatçıdan tem�n ed�lmem�ş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtıcı ürünler�n�,
e) Sauna sobalarını,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ; 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanununa

ve 23/6/2010 tar�hl� ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Enerj� �le İlg�l� Ürünler�n
Çevreye Duyarlı Tasarımına İl�şk�n Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) AB: Avrupa B�rl�ğ�n�,
b) Ağaçsı b�yokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şekl�ndek� sıkıştırılmış odun, br�ket şekl�ndek� sıkıştırılmış

odun ve talaş dah�l olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan oluşan b�yokütley�,
c) Ağaçsı olmayan b�yokütle: Saman, f�l otu, kamışlar, çek�rdek �çler�, tahıllar, zeyt�n çek�rdekler�, zeyt�n

küspes� ve fındık kabukları dah�l ağaçsı b�yokütle har�c�ndek� b�yokütley�,
ç) Bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma ürünler�n� ürünün yerleşt�r�ld�ğ� ortama veren katı yakıtlı ortam

ısıtıcısını,
d) Bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Ürün �le baca veya şöm�ne ağzı arasında �zolasyon bulunmayan,

yanma ürünler�n�n yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmes�n� sağlayan, bacanın altına
veya şöm�ne �çer�s�ne yerleşt�r�lmes� amaçlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
f) B�yokütle: Balıkçılık ve su ürünler� dah�l olmak üzere, b�tk�sel ve hayvansal maddeler�n dah�l olduğu tarım,

ormancılık ve �lg�l� sanay�lerden gelen b�yoloj�k kökenl� ürünler, atıklar ve kalıntıların b�yoloj�k olarak ayrıştırılab�l�r
kısımları �le endüstr�yel ve kentsel atıkların ayrıştırılab�l�r kısımlarını,

g) Dış ortam kullanımı �ç�n tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da dah�l olmak üzere kapalı
alanların dışında güvenl� kullanım �ç�n uygun olmasını,

ğ) D�ğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve n�ha� kullanıcılara yönel�k kullanım kılavuzunda, �malatçıların ve
tedar�kç�ler�n er�ş�me açık �nternet s�teler�nde tekn�k tanıtım materyal ve reklamlarında bahsed�len, �malatçının
tal�matlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısında kullanılab�len, terc�h ed�len yakıt har�c�ndek� her türlü katı yakıtı,

h) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı har�ç olmak üzere, üründen kaynaklı veya ürün
tarafından ısının taşınım ve yayınımı �le havaya ver�len ve kW c�ns�nden �fade ed�len ürünün ısıl gücünü,

ı) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üret�m sürec�yle ısı transfer akışkanına
aktarılan ve kW c�ns�nden �fade ed�len ürünün ısıl gücünü,

�) Dolaylı ısıtma �şlevsell�ğ�: Ürünün, toplam ısıl gücünün b�r kısmını ısı transfer sıvısına, ortam ısıtması veya
evsel sıcak su üret�m� şekl�nde kullanım �ç�n aktarab�lme kab�l�yet�n�,

j) Eşdeğer model: Aynı �malatçı tarafından p�yasaya arz ed�lm�ş başka b�r model olarak, Ek-II’de yer alan
Tablo-1’de bel�rt�len aynı tekn�k parametrelere sah�p olarak p�yasaya arz ed�len model�,

k) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı �nsan vücut sıcaklığına uygun bell� b�r sev�yeye
get�rmek ve bunu korumak �ç�n hava hareket� sağlayan b�r c�haz aracılığıyla havayı dağıtan, bell� b�r yere takılarak,
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sab�tlenerek ya da duvara monte ed�lm�ş olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı b�r çıkış �le hava bazlı
ısıtma s�stem�ne ısı sağlayan ürünü,

l) Katı fos�l yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklıklı kok kömürü, b�tümlü
kömür, l�ny�t, harmanlanmış fos�l yakıtlar, fos�l yakıt karışımları veya fos�l yakıt �le b�yokütle karışımları ve bu
Tebl�ğ�n amacı doğrultusunda turba kömürü dah�l olmak üzere b�yokütle har�c�ndek� katı yakıtı,

m) Katı yakıt: Katı b�yokütle ve katı fos�l yakıtlar da dah�l olmak üzere normal oda sıcaklıklarında katı halde
bulunan yakıtı,

n) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı �nsan vücut sıcaklığına uygun bell� b�r
sev�yeye get�rmek ve bu sev�yey� korumak �ç�n doğrudan ısı transfer� veya b�r sıvıya ısı transfer� �le b�rl�kte doğrudan
ısı transfer� yoluyla ısı yayan, d�ğer ortamlara b�r ısı çıkışı �le b�rleşmes� muhtemel olan ve katı yakıtları doğrudan
ısıya dönüştüren b�r veya daha fazla ısı üretec� �le donatılmış b�r c�hazı,

o) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,
ö) Kuz�ne: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı �le yemek hazırlamakta kullanılacak b�r p�ş�rme ocağı ve b�r fırının ya da

�k�s�n�n b�rden �şlev�n� b�rleşt�ren ve b�r bacaya veya şöm�ne ağzına bağlanmış olan veya yanma ürünler�n�n tahl�yes�
�ç�n b�r baca kanalına �ht�yaç duyan, katı yakıtlar kullanan b�r katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

p) M�n�mum ısıl güç (Pm�n): İmalatçının beyan ett�ğ� şek�lde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı en düşük ısıl güce

ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından oluşan, kW c�ns�nden ısıl gücü,
r) Nom�nal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ett�ğ� şek�lde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı uzun b�r süre boyunca

muhafaza ed�leb�lecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç
toplamından oluşan, kW c�ns�nden ısıl gücü,

s) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünler�n tahl�yes� �ç�n b�r baca kanalına
�ht�yaç duyan ya da b�r bacaya veya şöm�ne g�r�ş�ne açılan, ürünün ateş haznes�n�n ve yanma sonucu ortaya çıkan
gazların ürünün yerleşt�r�ld�ğ� ortamdan yalıtılmadığı katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ş) Önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünler�n tahl�yes� �ç�n b�r baca kanalına
�ht�yaç duyan ya da b�r bacaya veya şöm�ne g�r�ş�ne açılan, ürünün ateş haznes�n�n ve yanma sonucu ortaya çıkan
gazların ürünün yerleşt�r�ld�ğ� ortamdan yalıtıldığı katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

t) Part�kül madde (PM): Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldek� çeş�tl� b�ç�m, yapı ve yoğunluktak�
part�küller�n�,

u) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte ed�len veya bu ortamlarda kullanılacağı
beyan ed�len katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ü) Terc�h ed�len yakıt: İmalatçının tal�matlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısı �ç�n terc�hen kullanılacak tek
katı yakıtı,

v) Yönetmel�k: 23/6/2010 tar�hl� ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Enerj� �le
İlg�l� Ürünler�n Çevreye Duyarlı Tasarımına İl�şk�n Yönetmel�ğ�,

�fade eder.
(2) Bu Tebl�ğ ekler�n�n amaçları bakımından �lave tanımlar Ek-I’de bel�rt�lm�şt�r.
Çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler� ve zaman ç�zelges�
MADDE 5- (1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler� Ek-II’de bel�rt�lm�şt�r.
(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tar�h�nden �t�baren Ek-II’de bel�rt�len gerekl�l�kler� sağlar.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler�ne uygunluk, Ek-III’te bel�rt�len yöntemlere uygun olarak ölçülür ve

hesaplanır.
Uygunluk değerlend�rmes�
MADDE 6- (1) Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlend�rme

�şlemler�, aynı Yönetmel�ğ�n Ek-IV’ünde bel�rt�len �ç tasarım kontrolü ya da Ek-V’�nde bel�rt�len yönet�m s�stem�d�r.
(2) Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� gereğ� uygunluk değerlend�rmes� amaçları doğrultusunda tekn�k dosya, bu

Tebl�ğ�n Ek-II’s�n�n 3 üncü maddes�nde bel�rt�len b�lg�ler� �çer�r.
(3) B�r model�n tekn�k dosyasında yer alan b�lg�ler�n, tasarım veya d�ğer modellerden ekstrapolasyon �le veya

her �k�s� yoluyla elde ed�ld�ğ� durumlarda; tekn�k dosya bu hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her �k�s�n�n
detaylarını ve hesaplamaların doğruluğunu tey�t etmek �ç�n �malatçılar tarafından yürütülen testler�n ayrıntılarını �çer�r.
Bu g�b� durumlarda tekn�k dosya, tekn�k dosyada yer alan b�lg�ler�n aynı temelden elde ed�ld�ğ� tüm d�ğer modeller�n
b�r l�stes�n� de �çer�r.

P�yasa gözet�m� ve denet�m� amaçlı doğrulama yöntem�
MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebl�ğ�n Ek-II’s�nde bel�rt�len gerekl�l�klere uygunluğun sağlanması amacıyla

Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında atıfta bulunulan p�yasa gözet�m� ve denet�m� kontroller�n�
gerçekleşt�r�rken bu Tebl�ğ�n Ek-IV’ünde bel�rt�len doğrulama yöntem�n� uygular.

Gösterge n�tel�ğ�ndek� ölçütler
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte p�yasada bulunan en �y� performans gösteren katı yakıtlı

ortam ısıtıcıları �ç�n gösterge n�tel�ğ�ndek� ölçütler Ek-V’te düzenlenm�şt�r.
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Danışma Kurulu �şlemler�
MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebl�ğ �le �lg�l� olarak enerj� ver�ml�l�ğ�, part�kül madde em�syonları (PM), gaz

hal�ndek� organ�k b�leş�k em�syonları (OGC), karbonmonoks�t em�syonları (CO) ve azot oks�t em�syonları (NOx) �le

�lg�l� çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler�n� sıkılaştırmaya, doğrulama toleranslarını değ�şt�rmen�n ve üçüncü taraf
belgelend�rmes�n� uygulamaya koymanın gerekl� olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa
Kom�syonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 10- (1) Bu Tebl�ğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f�n� Katı Yakıtlı

Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekl�l�kler� Bakımından Uygulayan 24 N�san 2015 tar�hl� ve
2015/1185/AB sayılı Kom�syon Tüzüğünün 02015R1185 sayılı ve 9/1/2017 tar�hl� AB Resm� Gazetes�’nde
yayımlanan konsol�de hal� d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevs�msel ortam ısıtması enerj� ver�ml�l�ğ�, part�kül madde em�syonları, gaz

hal�ndek� organ�k b�leş�k em�syonları, karbonmonoks�t ve azot oks�t em�syonları �le �lg�l� ulusal mevzuata uygun
olmaları kaydıyla 1/6/2023 tar�h�nden önce yurt �ç�nde �mal ed�lm�ş ve/veya serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�
tamamlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcıları �ç�n bu Tebl�ğ hükümler�nce bel�rlenen gerekl�l�kler aranmaz ve bu ısıtıcılar
1/6/2023 tar�h�ne kadar p�yasaya arz ed�leb�l�r ve h�zmete sunulab�l�r.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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