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26 Haz�ran 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32)
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 50 k�lowatt (kW) veya altında nom�nal ısıl güce sah�p ev t�p� ortam

ısıtıcılarının veya ürünün kend�s�n�n ya da tek b�r bölümünün 120 kW veya altında nom�nal ısıl güce sah�p t�car� ortam
ısıtıcılarının p�yasaya arzına ve h�zmete sunulmasına �l�şk�n 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 �ç ortam ısıtıcılarını veya ürünün

kend�s�n�n ya da tek b�r bölümünün ısıl 120 kW veya altında nom�nal ısıl güce sah�p t�car� ortam ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebl�ğ;
a) Yakıt ya da elektr�kl� kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek �ç�n buhar sıkıştırma ya da sorps�yon döngüsü

kullanan ortam ısıtıcılarını,
b) Isı taşınımı veya ısı yayınımı yoluyla �nsanların bel�rl� b�r termal konforuna ulaşmak ve bu konforu

sürdürmek amacıyla �ç mekân ısıtması dışındak� amaçlar �ç�n bel�rlenm�ş ortam ısıtıcılarını,
c) Yalnızca dış mekânda kullanım �ç�n bel�rlenm�ş ortam ısıtıcılarını,
ç) Doğrudan ısıl gücü, nom�nal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde altısından daha az olan

ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtma ürünler�n�,
e) Sauna sobalarını,
f) Bağımlı ısıtıcıları,
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) Azam� sürekl� ısıl güç (Pmax,c): İmalatçı tarafından beyan ed�ld�ğ� g�b�, uzun b�r süre boyunca sürekl� olarak

korunab�len maks�mum ısıl güç ayarında çalıştığında, kW c�ns�nden �fade ed�len b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısının beyan
ed�len ısıl gücünü,

c) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünler�n�, ürünün yerleşt�r�ld�ğ� ortama veren, parlak ortam ısıtıcı dışında gaz veya
sıvı yakıt kullanan b�r ortam ısıtıcısını,

ç) Bacaya açılan ısıtıcı: 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 gaz ya da sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

d) Bağımlı ısıtıcı: Ürünün kurulduğu odanın ısı em�syonunu düzenlemek amacıyla ürünün b�r parçası olmayan
ancak ürüne p�lot tel, kablosuz, güç hattı �let�ş�m� veya eşdeğer b�r tekn�kle bağlanan har�c� b�r ana denetley�c�den
s�nyal alması gereken ve kend� başına çalışma kapas�tes�ne sah�p olmayan b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
f) Bataryalı (ısı depolu) ortam ısıtıcısı: B�r�ken yalıtılmış b�r çek�rdeğe ısı depolamak ve b�r�k�m aşamasından

sonra b�rkaç saat boyunca ısıyı boşaltmak �ç�n tasarlanmış b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısını,
g) Borulu ısıtıcı bölümü: Bağımsız çalışması �ç�n gereken tüm unsurları �çeren ve dolayısıyla d�ğer borulu

ısıtıcı s�stem parçalarından bağımsız olarak test ed�len borulu b�r ısıtma s�stem�n�n b�r parçasını,
ğ) Borulu ısıtıcı s�stem: Tek b�r brülörden daha fazlasını �çeren, b�r brülördek� yanma ürünler�n�n b�r d�ğer

brülörü besleyeb�ld�ğ� ve çoklu brülörler�n yanma ürünler�n� tek b�r egzoz fanından tahl�ye eden borulu b�r ortam
ısıtıcısını,

h) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş sev�yes�n�n üzer�nde, ısıtılacak nesneler�n yakınına kurulan, ortamı öncel�kle
�ç�nden yanan ürünler�n geç�ş� �le ısınan boru veya borulardan yayılan kızılötes� radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve b�r
baca kanalıyla yanan ürünler� tahl�ye eden; b�r brülör �le donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

ı) 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,
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�) 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 ürünün kW c�ns�nden �fade ed�len ısıl gücünü,

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

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

l) Elektr�kl� görünür yanma radyant ortam ısıtıcısı: Isıtma elemanının ısıtıcının dışından görüleb�ld�ğ� ve
normal kullanımda en az 650 °C sıcaklığa sah�p b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısını,

m) Elektr�kl� ortam ısıtıcısı: Isı üretmek �ç�n elektr�ğ�n Joule etk�s�n� kullanan ortam ısıtıcısını,
n) Elektr�kl� radyant ortam ısıtıcısı: Isı yayan unsuru kullanım yer�ne yönelt�lm�ş, böylece ısıl radyasyonu

ısıtılacak olanları doğrudan ısıtan ve ısı yayan unsuru �çeren ızgaranın sıcaklık artışı normal kullanımda en az 130 °C
olan ve/veya d�ğer yüzeyler �ç�n sıcaklık artışı en az 100 °C olan b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısını,

o) Elektr�kl� sab�t ortam ısıtıcısı: Isıl enerj�y� b�r�kt�rmey� amaçlamayan, bel�rl� b�r yere sab�tlenerek veya
sağlam b�r şek�lde yerleşt�r�lerek ya da duvara monte ed�lerek kullanılması �ç�n tasarlanmış, b�nanın yapısına ya da dış
cephe kaplamasına entegre ed�lmem�ş olan elektr�kl� ortam ısıtıcısını,

ö) Elektr�kl� taşınab�l�r ortam ısıtıcısı: Elektr�kl� sab�t ortam ısıtıcısı, bataryalı ortam ısıtıcısı, yerden elektr�kl�
ortam ısıtıcısı, elektr�kl� radyant ortam ısıtıcısı, elektr�kl� görünür yanma ortam ısıtıcısı ya da bağımlı ısıtıcı olmayan
ortam ısıtıcısını,

p) Eşdeğer model: Aynı �malatçı tarafından p�yasaya arz ed�lm�ş başka b�r model olarak, Ek-II’de yer alan
Tablo 1, Tablo 2 ya da Tablo 3’te bel�rt�len aynı tekn�k parametrelere sah�p olarak p�yasaya arz ed�len model�,

r) Ev t�p� ortam ısıtıcısı: T�car� ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcısını,
s) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık olan ya da önü kapalı olan ortam ısıtıcısını,
ş) 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,
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,

t) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,
u) M�n�mum ısıl güç (Pm�n): İmalatçının beyan ett�ğ� şek�lde, 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,
ü) Nom�nal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ett�ğ� şek�lde, 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,

v) 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 akışkana ısı transfer� �le b�rl�kte doğrudan ısı
transfer� yoluyla ısı yayan, d�ğer ortamlara b�r ısı çıkışı �le b�rleşmes� muhtemel ve sırasıyla Joule etk�s�n� kullanarak
veya yakıtların yanması �le elektr�ğ�, gazı veya sıvı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren b�r veya daha fazla ısı üretec�
�le donatılmış b�r c�hazı,

y) Önü açık 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 gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

z) Önü kapalı ortam ısıtıcı: 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 gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

aa) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş sev�yes�n�n üzer�nde, kullanım yer�ne doğru olacak şek�lde monte ed�len
böylel�kle brülörün ısı em�syonun ısıtılacak nesneler�, ağırlıklı olarak kızılötes� radyasyonla, doğrudan ısıttığı ve
bulunduğu alana yanma ürünler�n� yayan, b�r brülör �le donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

bb) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte ed�len veya bu ortamlarda kullanılacağı
beyan ed�len ısıtıcıyı,

cc) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı b�r ortam ısıtıcısını,
çç) T�car� ortam ısıtıcısı: Parlak ortam ısıtıcısını ya da borulu ortam ısıtıcısını,
dd) Yerden elektr�kl� ortam ısıtıcısı: B�na yapısında veya dış cephe kaplamasında kullanılmak üzere b�naya

entegre ed�lerek kullanılması �ç�n tasarlanmış b�r elektr�kl� ortam ısıtıcısını,
 ee) 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) Ek-II’den Ek-V’e kadar olan ekler�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) Ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler� Ek-II’de bel�rt�lm�şt�r.



27.06.2022 08:47 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220626-9.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220626-9.htm 3/3

(2) Ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tar�h�nden �t�baren Ek-II’de yer alan 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 veya 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 3.2 nc� 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 eşdeğer c�hazlardan 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 eşdeğer modeller�n b�r l�stes�n� de �çer�r.

P�yasa gözet�m� ve denet�m� �ç�n doğrulama yöntemler�
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 bel�rt�len 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�nde ölçütler
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte p�yasada bulunan en �y� performansa sah�p ortam

ısıtıcıları �ç�n gösterge n�tel�ğ�ndek� ölçütler Ek-V'te düzenlenm�şt�r.
Danışma Kurulu �şlemler�
MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebl�ğ �le �lg�l� olarak enerj� ver�ml�l�ğ� ve azot oks�t em�syonları (NOx) �le �lg�l�

çevreye duyarlı tasarım gerekl�l�kler�n� sıkılaştırmaya gerek olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değ�şt�rmen�n
gerekl� olup olmadığı, ortam ısıtıcılarının mevs�msel alan ısıtma enerj� ver�ml�l�ğ�n� değerlend�rmek �ç�n kullanılan
düzeltme faktörler�n�n geçerl�l�ğ�, 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� Ortam

Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekl�l�kler� Bakımından Uygulayan 28 N�san 2015 tar�hl� ve (AB) 2015/1188
sayılı Kom�syon Tüzüğünün 02015R1188 sayılı 09/01/2017 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� ve azot 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 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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