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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2022/AB) (SGM:2021/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dahil olmak üzere

elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makineleri ve ankastre ev tipi bulaşık makinelerinin

piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kay-

nağına bağlı ev tipi bulaşık makineleri ve ankastre ev tipi bulaşık makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:

a)  3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren bulaşık makineleri.

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi

bulaşık makineleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
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ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe da-

yanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AT) 2009/125 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-

liliklerini belirleyen, (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü tadil eden ve (AB) 1016/2010 sayılı Tüzüğü

yürürlükten kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2022 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tü-

zükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alı-

narak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre bulaşık makinesi: Dolap içine monte edilmek veya üstü, altı ve etrafı pa-

nellerle kapatılmak üzere, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli

bir şekilde sabitlenmek üzere ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön

panel ile donatılmak üzere özel olarak tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi bulaşık ma-

kinesini,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Eco (Eko): İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından, normal kirli sofra ta-

kımlarını temizlemeye uygun olduğu beyan edilen, temizleme ve kurutma performansı ile ilgili

enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili olan bir ev tipi bulaşık ma-

kinesi programının adını,

d) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi

beslemesini,

e) Eş değer model: Bir modelin etiketinde ve ürün bilgi formunda sağlanan teknik bil-

gilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model

olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete

sunulan modeli,

f) Ev tipi bulaşık makinesi: Servis takımlarını yıkayan ve durulayan, imalatçı tarafından

uygunluk beyanında 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Ge-

rilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya

5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

(2014/53/AB)’ne uygun olduğu beyan edilen makineyi,

g) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, genellikle aynı ticari marka veya aynı

imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran alfanümerik kodu,

ğ) Program: Belirli kir seviyeleri veya yük türleri veya her ikisine uygun olarak imalatçı,

ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından beyan edilen ve önceden tanımlanan bir dizi işlemi,

h) Ürün veri tabanı: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, erişilebilirlik ve gü-

venlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi
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portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketici

odaklı kamu bölümünü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu

tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar EK-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) EK-II’de belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, aynı Ekte

belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin

Ek IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya anılan Yönetmeliğin Ek V'inde belirtilen

yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu

maddesi uyarınca değerlendirmesinin amaçları bakımından, teknik dosya, EK-II’nin 2, 3, ve

4 üncü maddelerinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini ve EK–III’e uygun ola-

rak yapılan hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemler-

den herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu

hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından ya-

pılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik be-

yanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin

bir listesini içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-

rafından üretilen bir model üzerinden,

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme

metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

(4) Teknik dosya, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

(2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’in EK-VI'sında belirtilen hususlarda ve belirtilen sırada bil-

gileri içerir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsil-

ciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasa-

rımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan üçüncü fıkranın (f) bendi hükümlerine uymak

kaydıyla, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB)

(SGM:2021/2)’de belirtilen aynı bilgiyi içeren, ürün veri tabanına yüklenen teknik dosyaya

başvurabilirler.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-

çekleştirirken, EK- IV'te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
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Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik

dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini

daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevri-

mini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme

özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden

sonra, ürünün enerji ve su tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, uy-

gunluk beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden

önceki durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin red-

dedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan

çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip

olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-

mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler EK-V'te belirtilmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, ev tipi bulaşık makinelerinin di-

ğer ölçütlerin yanı sıra kurutma performansının da yer aldığı enerji tüketimine ilişkin işlevsel

ve çevresel performansıyla ilgili gelişme potansiyeli doğrulama toleranslarının seviyeleri, nihai

kullanıcı davranışları ve ürünlerin piyasaya nüfuz etme oranlarının değerlendirilmesi, mevcut

gerekliliklerin kaynak verimliliğine etkisi ve ilave yedek parçaların kapsama alınıp alınmaya-

cağı da dahil olmak üzere döngüsel ekonominin amaçlarına uygun olarak ürünler için ek kaynak

verimliliği gereklilikleri getirmenin uygunluğu hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa

Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-

2011/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık sü-

reden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş

olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu

Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modeller, 12 nci madde ile yürürlükten

kaldırılan Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ

(SGM-2011/19) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2017/AB) (SGM:2021/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yö-

nelik olarak, ankastre ev tipi bulaşık makineleri ve batarya ile çalışabilenler de dahil olmak

üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makinelerinin etiketleme ve bunlara ait ilave ürün

bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ankastre ev tipi bulaşık makinelerini ve batarya ile çalışa-

bilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:

a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren bulaşık makineleri.

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi

bulaşık makineleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci

ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey

Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1059/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü

Yürürlükten Kaldıran Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesi Hakkında 11/3/2019

tarihli ve (AB) 2019/2017 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte de-

ğişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB

mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre bulaşık makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panel-

lerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde

sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan,

özel olarak tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış olan ev tipi bulaşık makinesini,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi

beslemesini,
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d) Ev tipi bulaşık makinesi: Servis takımlarını yıkayan ve durulayan, imalatçı tarafından

uygunluk beyanında 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Ge-

rilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya

5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

(2014/53/AB)’ne uygun olduğu beyan edilen makineyi,

e) Satış noktası: Ev tipi bulaşık makinesinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya

taksitli satışa sunulduğu yeri,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar EK-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Ev tipi bulaşık makinesi tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine

getirir:

a) Her bir ev tipi bulaşık makinesinin EK-III’te belirtildiği şekilde basılmış olan etiket

ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) EK-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında

veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde

hazır bulundurulmasını sağlar.

ç) EK-VI hükümleri doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modeli için herhangi bir görsel reklamın, EK-VII

ve EK-VIII’e uygun olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sı-

nıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dahil olmak üzere, belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modeline iliş-

kin, belirli teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, ilgili mo-

delin enerji verimlilik sınıfını ve EK-VII’ye uygun olarak etiket üzerinde bulunan enerji ve-

rimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir ev tipi bulaşık makinesi için, EK-III’te belirtilen şekilde düzenlenen ve bilgi

içeren elektronik etiketi, satıcılara temin eder.

g) Her bir ev tipi bulaşık makinesi için EK-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu,

satıcılara temin eder.

(2) Tedarikçi, EK-II’de tanımlanan enerji verimlilik sınıfını ve hava kaynaklı akustik

gürültü emisyon sınıfını, EK-IV’e uygun olarak hesaplar.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Ev tipi bulaşık makinesi satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri yerine ge-

tirir:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir ev tipi bulaşık makinesi

tedarikçi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak temin edilen

etiketi, ankastre ev tipi bulaşık makineleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer ev

tipi bulaşık makineleri için bulaşık makinesinin ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile

birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.
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b) Mesafeli satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu EK-VII ve EK-VIII’e uygun

olacak şekilde temin eder.

c) Ev tipi bulaşık makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamında,

EK-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut

enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Ev tipi bulaşık makinesinin belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özel-

likleri açıklayan internette yer alanlarda dâhil olmak üzere her türlü teknik tanıtım materyalinin,

EK-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut

enerji verimliliği sınıflarının aralıklarını içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulu-

nulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısının internet sitesi aracılığıyla ev tipi bulaşık

makinelerinin doğrudan satışına izin vermesi durumunda, aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet

sağlayıcısı, EK-VIII’de yer alan hükümlere uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik

etiket ve elektronik ürün bilgi formunun, görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini

sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, EK- IV’te belirtilen,

gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir doğru ve

tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin EK-IX’unda

belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

ev tipi bulaşık makinelerinin işlevsel ve çevresel performansı ve enerji tüketimi ile ilgili gelişme

potansiyeli daha fazla enerji ve kaynak verimli cihazların satın alımında ve daha fazla enerji

ve kaynak verimli programların kullanımında son kullanıcının davranışında değişiklik yapan

mevcut önlemlerin etkinliği ve döngüsel ekonomi hedeflerini konu alan hususlarda çalışmalar

yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR
MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere
elektrik kaynağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ile elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı
çamaşır makinelerinin ve ankastre ev tipi çamaşır makineleri ile ankastre ev tipi kurutmalı ça-
maşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı
tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekli-
likleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kay-

nağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır
makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makine-
lerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren çamaşır makineleri ile kurutmalı çamaşır makinele-
rine,

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi
çamaşır makineleri ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine,

uygulanmaz.
(3) Ek-II’de yer alan 1 ila 6 ncı maddelerde, anılan ekin 9 uncu maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (i) ve (vii) alt bentlerinde
belirtilen gereklilikler, anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi çamaşır makinesi ve
anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385
ve 508 inci maddelerine ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Ma-
kinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen, (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü
tadil eden ve (AB) 1015/2010 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB)
2019/2023 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB)
2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır.
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Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı

panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir
şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile
donatılan, tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış ev tipi çamaşır makinesini,

c) Ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü,
altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine
güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön
panel ile donatılan, tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış ev tipi kurutmalı çamaşır makine-
sini,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, bir-

den fazla tambur ile donatılan ev tipi çamaşır makinesini,
e) Çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı

kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,
f) Eco 40-60 (Eko 40-60): İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından, normal

olarak 40°C veya 60°C'de ve enerji verimliliği, yıkama verimliliği, durulama verimliliği, prog-
ram süresi ve su tüketimi gereklilikleri ile ilgili aynı yıkama çevriminde yıkanabildiği belirtilen
kirli pamuklu çamaşırların, temizlenebildiği beyan edilen programın adını,

g) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi
beslemesini,

ğ) Eşdeğer model: Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak
farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili tem-
silci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

h) Ev tipi çamaşır makinesi: Ev tipi çamaşırları su ile kimyasal, mekanik ve termal yön-
temleri kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan,
2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve
31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne
uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen otomatik çamaşır maki-
nesini,

ı) Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Otomatik çamaşır makinesinin işlevlerine ilave
olarak aynı tamburda tekstil ürünlerini ısıtarak ve döndürerek kurutma işlevine sahip, imalatçı
tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik
(2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekip-
manları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından
beyan edilen ev tipi çamaşır makinesini,

i) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı ticari marka veya aynı imalatçı, it-
halatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik kodu,

j) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı mü-
dahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik işlemlerini tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır
makinesini,
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k) Program: Belirli tekstil ürünlerini yıkamak, kurutmak veya devamlı olarak yıkamak
ve kurutmaya uygun olarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından beyan edilen ve
önceden tanımlanan bir dizi işlemi,

l) Ürün veri tabanı: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, erişilebilirlik ve güvenlik
gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal
ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketici odaklı kamu
bölümünü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluş-
turulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

m) Yıkama çevrimi: Yıkama, durulama ve sıkma dahil olmak üzere bir dizi farklı sü-
reçten oluşan, seçilen bir program tarafından tanımlanan tam bir yıkama sürecini,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Ek-II ve Ek-VI’da belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri,

anılan eklerde belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin
Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemine
göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından teknik dosya, bu Tebliğin
Ek-II’sinin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini
ve Ek-III’üne uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler belirtilen yöntemlerden her-
hangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesap-
lamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından yapılan
değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını
içerir. Teknik dosya, sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir
imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden ya da aynı veya farklı bir tedarikçinin başka
bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla
alınan, model tanımlayıcıların da dahil olduğu tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.

(4) Teknik dosyada yer alan bilgiler, Ev Tipi Çamaşır Yıkama Makineleri ile Kurutmalı
Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’in
Ek-VI'sında belirtilen hususlarda ve belirtilen sırada bilgileri içerir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsil-
ciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasa-
rımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan üçüncü fıkranın (f) bendi hükümlerine uymak
kaydıyla, Ev Tipi Çamaşır Yıkama Makineleri ile Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Eti-
ketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’de belirtilen aynı bilgiyi içeren ürün
veri tabanına yüklenen teknik dosyaya başvurabilirler.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-
çekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
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Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik
dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini
daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevri-
mini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme
özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden
sonra, ürünün enerji tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, uygunluk
beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önceki
durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin reddedil-
mesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan
çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip
olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-
mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te belirtilmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak ev tipi çamaşır makineleri ile ev
tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin, diğer ölçütlerin yanı sıra kurutma performansının da yer
aldığı, enerji tüketimine ilişkin işlevsel ve çevresel performansıyla ilgili gelişme potansiyeli;
doğrulama toleranslarının seviyeleri, son kullanıcı davranışları ve ürünlerin piyasaya nüfuz et-
me oranlarının değerlendirilmesi, mevcut gerekliliklerin kaynak verimliliğine etkisi ve ilave
yedek parçaların kapsama alınıp alınmayacağı da dâhil olmak üzere döngüsel ekonominin
amaçlarına uygun olarak ürünler için ek kaynak verimliliği, deterjan ve diğer katkı maddelerinin
otomatik dozajı ile ilgili ve filtreler gibi su çıkışındaki mikroplastiklerin azaltılması için yeni
gereksinimlerin uygulanabilirliği ve uygunluğu hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa
Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev
Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM:2011/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık sü-
reden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş
olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu
Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modellere ait birimler, 12 nci madde ile
yürürlükten kaldırılan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ (SGM:2011/18) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR 

MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 
(2019/2014/AB) (SGM:2021/4)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yö-
nelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik şebekesine bağlı ev tipi
çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri, ankastre
ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin etiketleme ve
bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kay-

nağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır
makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makine-
lerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ; 
a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren çamaşır makineleri ile kurutmalı çamaşır makinele-
rine,

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla elektrik kaynağına bağ-
lanabilen bataryayla çalışan ev tipi çamaşır makineleri ile ev tipi kurutmalı çamaşır makinele-
rine,

c) Anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi çamaşır makinesi ve anma kapasitesi
2 kilograma eşit veya daha az ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine,

uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385
ve 508 inci maddelerine ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey

Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1061/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü
Yürürlükten Kaldıran Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin
Enerji Etiketlemesi Hakkında 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2014 sayılı Yetki Devrine Daya-
nan Komisyon Tüzüğü  ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/340
sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı

panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir
şekilde sabitlenen ve entegre bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile
donatılan, bu amaçla tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi çamaşır makinesini, 

c) Ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü,
altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine
güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön
panel ile donatılan, bu amaçla tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi kurutmalı çamaşır
makinesini,
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ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi

beslemesini,
e) Ev tipi çamaşır makinesi: Ev tipi çamaşırları su ile kimyasal, mekanik ve termal yön-

temleri kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan,
2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve
31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne
uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen otomatik çamaşır maki-
nesini,

f) Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Otomatik çamaşır makinesinin işlevlerine ilave
olarak aynı tamburda tekstil ürünlerini ısıtarak ve döndürerek kurutma işlevine sahip, imalatçı
tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik
(2014/35/AB) veya Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk
beyanında imalatçı tarafından beyan edilen ev tipi çamaşır makinesini, 

g) Çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, bir-
den fazla tambur ile donatılan ev tipi çamaşır makinesini,

ğ) Çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı
kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,

h) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı mü-
dahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik işlemleri tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır
makinesini,

ı) Satış noktası: Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin
veya her ikisinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Tedarikçilerin yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi teda-

rikçilerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ile her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi için

Ek-III’te belirtildiği şekilde; çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi ile çoklu tambura
sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi için ise Ek-X’da belirtildiği şekilde, basılmış olan
etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanından
veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin satıcısı tarafın-
dan özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını
sağlar.  

ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.
d) Belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli

için herhangi bir görsel reklam, Ek-VII ve Ek-VIII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik
sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dâhil olmak üzere, belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi
kurutmalı çamaşır makinesi modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi
bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve Ek-VII’ye uygun olarak
etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli
için Ek-III’te belirtilen ve bilgi içeren elektronik etiketi satıcılara temin eder.

g) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli
için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcıya temin eder. 
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(2) Tedarikçi, Ek-II’de tanımlanan enerji verimlilik sınıfı ve hava kaynaklı akustik gü-
rültü emisyon sınıfını, Ek-IV’e uygun olarak hesaplar.

Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi satı-

cılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere, satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır makinesi

ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin tedarikçisi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi uyarınca temin edilen etiketi ankastre modelleri için açıkça görünebilecek bir şekilde,
tüm diğer modeller için ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makine-
sinin ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bu-
lundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu
Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olacak şekilde temin eder. 

c) Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin belirli bir modeli
için hazırlanan görsel reklamın, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik
sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin belirli bir modeli
ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alan her türlü teknik
tanıtım materyalinde Ek VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve
etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar. 

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulu-
nulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısı, internet sitesi aracılığıyla ev tipi çamaşır
makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin doğrudan satışına izin vermesi durumunda
bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve
elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve
satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-IV’te belirtilen,

bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir, doğru ve tek-
rarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IX’unda be-
lirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin işlevsel ve çevresel per-
formansı ve enerji tüketimi ile ilgili gelişme potansiyeli, daha fazla enerji ve kaynak verimli
cihazların satın alımında ve daha fazla enerji ve kaynak verimli programların kullanımında son
kullanıcının davranışında değişiklik yapan mevcut önlemlerin etkinliği ve döngüsel ekonomi
hedeflerini konu alan hususlarda çalışmalar yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantı-
larına katılım sağlar. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6) ve 20/8/2002 ta-
rihli ve 24852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin
Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM:2002/06) (96/60/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRONİK EKRANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ
(2019/2021/AB) (SGM:2021/5)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonlar, monitörler ve dijital bilgilendirme
ekranları da dahil olmak üzere elektronik ekranların piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına
ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, televizyonlar, monitörler ve dijital bilgilendirme ekranları

da dahil olmak üzere elektronik ekranları kapsar.
(2) Bu Tebliğ aşağıdaki elektronik ekranlara uygulanmaz:
a) 100 santimetrekareye eşit veya daha küçük bir ekran alanına sahip herhangi bir elek-

tronik ekran.
b) Projektörler.
c) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemleri.
ç) Tıbbi görüntüleme ekranları.
d) Sanal gerçeklik başlıkları.
e) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen
ürünler, aynı Yönetmeliğin Ek-1/A’sında belirtilen büyük ve sabit sanayi aletleri ve Ek-1/B’sin-
de belirtilen emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler ile aşağıda
belirtilen ürünlerden tümleşik olan ekranlar veya bu ürünlere takılan ekranlar;

1) Uzaya gönderilmek üzere tasarlanan cihazlar,
2) Bu tesislerin bir parçası olarak özel olarak tasarlanmamış ve kurulmamış herhangi

bir ekipman haricindeki büyük ölçekli sabit tesisler,
3) Tip onaylı olmayan elektrikli iki tekerlekli araçlar hariç, kişi veya eşya taşıma araç-

ları,
4) Yalnızca profesyonel kullanım için kullanıma sunulan yol dışı hareketli araçlar,
5) Sadece işletmeler arası bazda sunulan araştırma ve geliştirme amacıyla özel olarak

tasarlanmış cihaz.
f) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtildiği şekilde bileşen veya alt aksam
olan elektronik ekranlar.

g) Endüstriyel ekranlar.
(3) Ek-II’de yer alan A ve B bölümlerinde belirtilen gereklilikler aşağıdaki ekranlara

uygulanmaz:
a) Yayın görüntüleme ekranları.
b) Profesyonel ekranlar.
c) Güvenlik ekranları.
ç) Akıllı tahtalar.
d) Dijital resim çerçeveleri.
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e) Dijital görüntülü göstergeler.
(4) Ek-II’de yer alan A, B ve C bölümlerindeki gereklilikler aşağıdaki elektronik ek-

ranlara uygulanmaz:
a) Durum göstergeleri.
b) Kontrol panelleri.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve
508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak
hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AT) 2009/125 sayılı

Tüzüğü uyarınca yayımlanan elektronik ekranlar için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini
belirleyen, (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü tadil eden ve (AT) 2009/642 sayılı Tüzüğü yürür-
lükten kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2021 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte
değişiklik yapan (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akıllı tahta: Ekrandaki görüntü ile doğrudan kullanıcı etkileşimine müsaade eden,

ses ve video sinyallerinin iletimi de dahil olmak üzere, özellikle sunum, ders ve uzaktan iş birliği
yapılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elektronik ekranı;

1) Birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi için, özellikle asılı duracak şekilde tasar-
lanan, bir zemin üzerine monte edilen, bir raf veya masa üstüne ayarlanan veya fiziksel bir ya-
pıya sabitlenen,

2) İçeriği ve etkileşimi yönetmek için belirli işlevlere sahip bilgisayar yazılımı ile kul-
lanılması gerekli olan,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen yazılımın çalışması için özel olarak bir bilgisayar
ile birlikte kullanılmak üzere entegre edilen veya tasarlanan,

4) 40 dm2 den daha büyük bir görüntü ekran alanına sahip,
5) Parmak veya kalem dokunuşu veya el, kol hareketi veya ses gibi diğer araçlarla kul-

lanıcı etkileşimine sahip.
c) Alıcı: Karasal dijital veya uydu gibi televizyon yayın sinyalini algılayan, bir grup

yayın kanalından bir televizyon kanalının seçimini kolaylaştıran, ancak tek noktaya internet
yayınına sahip olmayan elektronik devreyi,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Dijital bilgilendirme ekranı: Masaüstü tabanlı olmayan ve dış ortamlarda özellikle

birden fazla kişi tarafından izlenecek şekilde tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elek-
tronik ekranı;

1) Belirli bir ekran görüntüsünün adreslenmesini sağlayan tek bir tanımlayıcıya sahip
olan,

2) Ekran ayarlarına ve ekrandaki görüntüye yetkisiz erişimi devre dışı bırakan bir işlevi
bulunan,

25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



3) Yayın kaynaklarının olmadığı ancak uzaktan tek veya çoklu yayının görüntülenmesi
için bilgileri kontrol etmeye, izlemeye veya almaya yönelik olarak kablolu veya kablosuz ara
yüzü kapsayan ağ bağlantısına sahip olan,

4) Zemin desteği ile piyasaya arz edilmeyen ve birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi
için asılı, monte edilmiş veya fiziksel bir yapının üzerine sabitlenecek şekilde tasarlanan,

5) Yayın sinyallerini görüntülemek için bir alıcıyla tümleşik olmayan.
e) Durum göstergesi: Seçilen kanal, zaman veya güç tüketimi gibi basit ama değişen

bilgileri göstermek için kullanılan ancak basit bir ışık göstergesinden ibaret olmayan ekranı,
f) Elektronik ekran: Elektronik bağlantılı, birincil işlevi olarak kablolu veya kablosuz

kaynaklardan görsel bilgileri görüntüleyen ekranı,
g) Ekran alanı: Azami görüntülenebilir görüntü genişliğinin, panelin yüzeyi boyunca

azami görüntülenebilir görüntü yüksekliği ile çarpılarak hesaplanan hem düz hem de kavisli
elektronik ekranın görüntülenebilir alanını,

ğ) Endüstriyel ekran: Endüstriyel ortamlarda ölçüm, test, izleme veya kontrol için özel
olarak tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ve tasarımı asgari olarak aşağıdakileri sağlayan
elektronik ekranı;

1) 0° C ile +50° C arası çalışma sıcaklıkları,
2) Yoğuşmaya neden olmayan %20 ila %90 arasındaki çalışma nem koşulları,
3) Toz girişi olmamasını sağlayan asgari düzeyde giriş koruması (IP 65) ve muhafazaya

bir nozul (6,3 mm) tarafından püskürtülen suyun etki etmemesi dahil olmak üzere temasa karşı
tam koruma (toz geçirmez),

4) Endüstriyel ortamlar için uygun elektromanyetik uygunluk dayanımı.
h) Güvenlik ekranı: Aşağıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;
1) Güç durumu, aşırı yüklemeyi önleyici termal algılamadan alınan dahili sıcaklık, vi-

deo kaynağı, ses kaynağı ve durumu (şiddet/sessiz), modeli ve donanım yazılımı sürümü bil-
gilerinden en az birini bir uzak sunucuya iletebilen kendi kendini izleme işlevi,

2) Profesyonel gövdelere veya konsollara monte edilmesini kolaylaştıran kullanıcı ta-
nımlı uzman form faktörü.

ı) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemi: Video konferans ve karşılıklı etki-
leşim için tasarlanan, tek bir kasada tümleşik hale getirilen ve aşağıdaki özelliklerin tümüne
sahip olan özel sistemi;

1) İmalatçı tarafından teslim edildiği şekilde ITU-T H. 323 veya IETF SIP özel video
konferans protokollerini destekleyen,

2) Kamera veya kameralar, ekran ve veri kaybı esnekliği de dahil olmak üzere iki yönlü
gerçek zamanlı video için görüntü işleme yeteneklerine sahip olan,

3) Hoparlör ve yankı probleminin giderilmesi de dahil olmak üzere iki yönlü gerçek
zamanlı eller serbest ses sistemi için ses işleme yeteneklerini içeren,

4) Bir şifreleme işlevine sahip,
5) Yüksek ağ kullanılabilirliği (HiNA) özelliklerini içeren.
i) Kontrol paneli: Ürün çalışmasını kontrol etmek için dokunma veya başka yollarla

kullanıcı etkileşimi ile sağlayabilen, ürüne entegre edilebilen veya yalnızca ürünle birlikte kul-
lanılmak üzere özel olarak tasarlanan ve pazarlanan elektronik ekranı,

j) Mesleki amaçlı kullanılan ekran: Video ve grafik görüntüleri düzenlemek için mesleki
amaçlı kullanım için tasarlanan ve pazarlanan özellikleri aşağıda belirtilen niteliklerin tümünü
içeren elektronik ekranı;
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1) Ekran kapak camı olsun veya olmasın, ekranın dikey düzlemine dik şekilde ölçülen
en az 1000: 1 kontrast oranı ile dikey olana göre en az 85° ve kavisli bir ekran üzerinde dikey-
den en az 83° yatay görüntüleme açısında ölçülen en az 60: 1 kontrast oranı,

2) En az 2.3 mega piksel doğal çözünürlük,
3) Uluslararası Aydınlatma Komisyonunun renk ölçümü ile ilgili olarak, CIE LUV'nin

%38,4'üne eşit veya daha fazla renk gamı desteği,
4) Ekranın meslek amaçlı kullanımına uygun olarak Avrupa Yayın Birliği tarafından

yayımlanan EBU Tech 3320 teknik dokümanında seviye 1, 2 veya 3 olarak tanımlanan moni-
törlerin, renk ve parlaklık bütünlüğü.

k) Monitör: Bilgisayar monitörü, bilgisayar ekranı olarak da adlandırılan, kişinin ya-
kından görmesi amacıyla masa benzeri bir zeminde kullanılan elektronik ekranı,

l) Projektör: Bir ışık kaynağını modüle etmek, ortaya çıkan görüntü harici bir yüzeye
yansıtmak ve analog veya dijital video görüntü bilgilerini herhangi bir biçimde işlemek için
kullanılan optik cihazı,

m) Sanal gerçeklik başlığı: Baş hareket izleme fonksiyonları ile her göz için stereos-
kopik görüntüleme yaparak kullanıcı için sürükleyici sanal gerçeklik sağlayan başa takılan
gözlüğü,

n) Dijital fotoğraf çerçevesi: Yalnızca görsel bilgileri görüntüleyen elektronik bir ekranı,
o) Seviye 1 monitörü: Görüntü yakalama, post-prodüksiyon, iletim ve depolama gibi

bir prodüksiyon veya yayın akışındaki kilit noktalardaki görüntülerin üst düzeyde teknik açıdan
kalite değerlendirmesi amacıyla kullanılan monitörü,

ö) Televizyon: Öncelikle görsel-işitsel sinyallerin alınması ve görüntülenmesi için ta-
sarlanan, bir ekran ve bir veya daha fazla alıcıdan oluşan bir elektronik ekranı,

p) Tıbbi görüntüleme ekranı: Aşağıda belirtilen mevzuatın kapsamına giren elektronik
ekranı;

1) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönet-
meliği,

2) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir
Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği,

3) 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kulla-
nılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği.

r) Tümleşik: İşlevsel bir bileşen olarak başka bir ürünün bir parçası olan üründen ba-
ğımsız olarak çalıştırılamayan ve güç de dâhil olmak üzere işlevlerini sağlamak için ilgili ürüne
bağlı olan elektronik ekranları,

s) Yayın görüntüleme cihazı: Yayıncılar ve video içerik oluşturma için video üretim ev-
leri tarafından profesyonel kullanım için tasarlanan ve pazarlanan ve aşağıda belirtilen özel-
liklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;

1) Renk kalibrasyon işlevine sahip olan,
2) Dalga biçimli monitörü/vektör etki alanına sahip, KYM (kırmızı-yeşil-mavi) kesim

noktası, mevcut piksel çözünürlüğünde video sinyal durumunu kontrol etme imkânı olan, geç-
meli ve ekran işaretleyici; giriş sinyali analiz işlevi için giriş sinyali izleme ve hata algılama
özelliği olan,

3) Ürünle tümleşik yapıda seri dijital ara yüz (SDI) veya video üzerinden internet pro-
tokolü (VoIP) olan,

4) Halka açık alanlarda kullanılması amaçlanmayan.
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ş) Yüksek ağ geçerliliği (HiNA): Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Ha-
zırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tü-
ketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT)
(SGM:2021/13)’in 5 inci maddesinin (ıı) bendinde tanımlanan özelliği,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ Ek-II’de yer alan çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, Ek-II’de

belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, söz konusu Yönet-
meliğin Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V'inde belirtilen yönetim
sistemine göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi uyarınca, teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II'sinin D bölümünün 2 nci maddesine uygun
olarak verilen bazı plastik parçaların muafiyet uyarınca işaretlenmemesinin nedenini, bu Teb-
liğin Ek-II’sinde ve Ek-III’ünde belirtilen hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemler-
den herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu
hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından ya-
pılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik be-
yanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin
bir listesini içerir:

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-
rafından üretilen bir model üzerinden.

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme
metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

(4) Teknik dosyada yer alan bilgiler, sırayla ve Elektronik Ekranların Enerji Etiketle-
mesine Dair Tebliğin (2019/2013/AB) (SGM:2021/6) Ek-VI'sında belirtilen hususlar dahilinde
verilir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsil-
ciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasa-
rımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 3 üncü maddesinin (f) bendine halel getirmeksizin,
Elektronik Ekranların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2013/AB) (SGM:2021/6) içe-
risinde tanımlanan ürün veri tabanına yüklenen ve belirtilen bilgileri içeren teknik belgelere
başvurabilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-
çekleştirirken Ek-IV'te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncelleme
MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, test edildiklerini tespit ede-

bilmek amacıyla tasarlanan ürünleri (örneğin test koşullarını veya test döngüsünü kabul ederek)
ve teknik dosyada veya sunulan herhangi bir dokümanda imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci
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tarafından beyan edilen parametrelerden herhangi birinin daha iyi bir seviyeye ulaşması ama-
cıyla  test sırasında performanslarını otomatik olarak değiştirerek özellikle aykırı davranış gös-
termek amacıyla tasarlanan ürünleri piyasaya arz edemez.

(2) Ürünün enerji ve su tüketimi, beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, bir
yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden sonra, uygunluk beyanı için özgün olarak kulla-
nılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önce son kullanıcının açık onayı dı-
şında değiştirilemez ve daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin
reddedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, uygunluk beyanı için geçerli olan çevreye duyarlı tasarım
gereklilikleriyle uyumlu olmayacak şekilde ürünün performansını değiştirecek bir etkiye sahip
olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-
mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te belirtilmiştir.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, mevzuat kapsamının güncellen-
mesi, daha büyük ve daha küçük ürünler arasındaki sıkılık dengesinin uygunluğu; HDR, 3D
konum, UHD-8K üzerindeki çözünürlük seviyeleri yüksek çerçeve hızı gibi yeni teknolojiler
sonucunda yasal gerekliliklerin uyarlanması ihtiyacı; göz önüne alınan uygunluklar; dijital gös-
terge ekranları veya bu kapsamda olmayan diğer ekranlar için çalışır konumdaki enerji verim-
liliği gerekliliklerinin ayarlanmasının uygunluğu; dayanıklılığı artırmak, onarımı kolaylaştır-
mak için farklı veya ek gereklilikler getirilmesinin uygunluğu ve yeniden kullanımda kullanı-
labilir yedek parçalar ve standartlaştırılmış bir harici güç eklemek için zaman çerçevesinin be-
lirlenmesi; kritik hammaddelere ilişkin ve geri dönüştürücülere bilgi aktarımı da dahil olmak
üzere, kullanım ömrünün sonunda sökülmeyi ve geri dönüşümü geliştirmek için farklı veya ek
gereklilikler belirleme uygunluğu; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmelik ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ürün-
lerle tümleşik ekranlar için kaynak verimliliği gereklilikleri hususlarında çalışmalar yapmak
üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Televizyonlar
ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık sü-
reden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş
olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu
Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modeller, 12 nci madde ile yürürlükten
kaldırılan Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-
2011/16) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRONİK EKRANLARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2013/AB) (SGM:2021/6)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yö-
nelik olarak, televizyonların, monitörlerin ve dijital bilgilendirme ekranlarının dahil olduğu
elektronik ekranlar ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, televizyonlar, monitörler ve dijital bilgilendirme ekranları

da dahil olmak üzere elektronik ekranları kapsar.
(2) Bu Tebliğ aşağıdaki elektronik ekranlara uygulanmaz:
a) 100 santimetrekareye eşit veya daha küçük bir ekran alanına sahip herhangi bir elek-

tronik ekran.
b) Projektörler.
c) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemleri.
ç) Tıbbi görüntüleme ekranları.
d) Sanal gerçeklik başlıkları.
e) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen
ürünler, aynı Yönetmeliğin Ek-1/A’sında belirtilen büyük ve sabit sanayi aletleri ve Ek-1/B’sin-
de belirtilen emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler ile aşağıda
belirtilen ürünlerden tümleşik olan ekranlar veya bu ürünlere takılan ekranlar;

1) Uzaya gönderilmek üzere tasarlanan cihazlar,
2) Bu tesislerin bir parçası olarak özel olarak tasarlanmamış ve kurulmamış herhangi

bir ekipman haricindeki büyük ölçekli sabit tesisler,
3) Tip onaylı olmayan elektrikli iki tekerlekli araçlar hariç, kişi veya eşya taşıma araç-

ları,
4) Yalnızca profesyonel kullanım için kullanıma sunulan yol dışı hareketli araçlar,
5) Sadece işletmeler arası bazda sunulan araştırma ve geliştirme amacıyla özel olarak

tasarlanmış cihaz.
f) 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtildiği şekilde bileşen veya alt aksam olan elek-
tronik ekranlar.

g) Yayın görüntüleme cihazları.
ğ) Güvenlik ekranları.
h) Akıllı tahtalar.
ı) Dijital fotoğraf çerçeveleri.
i) Aşağıda tanımlanan özelliklerden herhangi birini karşılayan dijital bilgilendirme ek-

ranları;
1) Daha büyük bir ekran alanının kısmi görüntü alanı olarak tümleşik hale getirilecek

bir ekran modülü olarak tasarlanan ve imal edilen, üretilen ve bağımsız bir ekran cihazı olarak
kullanılmak üzere tasarlanmayan,

2) Kalıcı dış mekân kullanımı için bir muhafazada dağıtık bağımsız yapıda olan,
3) 30 dm2’den küçük veya 130 dm2’den büyük bir ekran alanına sahip bir muhafazada

bağımsız, dağıtık yapıda olan,
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4) Ekranı 230 piksel/cm2’den daha az veya 3025 piksel/cm2 daha fazla bir piksel yo-
ğunluğuna sahip olan,

5) 1000 cd/m2’ye eşit veya daha büyük çalışma konumunun standart dinamik aralıktaki
(SDR) tepe beyaz parlaklık değerine sahip olan,

6) Video sinyal bilgi ara yüzüne sahip olmayan ve güç ölçüm amaçları için standartlaş-
tırılmış dinamik video test dizisinin doğru şekilde görüntülenmesine izin veren ekran sürücü-
sünü içeren.

j) Durum göstergeleri.
k) Kontrol panelleri.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey

Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1062/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü
Yürürlükten Kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2013 sayılı Yetki Devrine Dayanan Elek-
tronik Ekranların Enerji Etiketlemesi Hakkında Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik
yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzua-
tına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akıllı tahta: Ekrandaki görüntü ile doğrudan kullanıcı etkileşimine müsaade eden,

ses ve video sinyallerinin iletimi de dahil olmak üzere, özellikle sunum, ders ve uzaktan iş birliği
yapılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elektronik ekranı;

1) Birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi için, özellikle asılı duracak şekilde tasar-
lanan, bir zemin üzerine monte edilen, bir raf veya masa üstüne ayarlanan veya fiziksel bir ya-
pıya sabitlenen,

2) İçeriği ve etkileşimi yönetmek için belirli işlevlere sahip bilgisayar yazılımı ile kul-
lanılası gerekli olan,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen yazılımın çalışması için özel olarak bir bilgisayar
ile birlikte kullanılmak üzere birleştirilen veya tasarlanan,

4) 40 dm2’den daha büyük bir görüntü ekran alanına sahip,
5) Parmak veya kalem dokunuşu veya el, kol hareketi veya ses gibi diğer araçlarla kul-

lanıcı etkileşimine sahip.
c) Alıcı: Karasal dijital veya uydu gibi televizyon yayın sinyalini algılayan, bir grup

yayın kanalından bir televizyon kanalının seçimini kolaylaştıran, ancak tek noktaya internet
yayınına sahip olmayan elektronik devreyi,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Dijital bilgilendirme ekranı: Masaüstü tabanlı olmayan ve dış ortamlarda özellikle

birden fazla kişi tarafından izlenecek şekilde tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elek-
tronik ekranı;

1) Belirli bir ekran görüntüsünün adreslenmesini sağlayan tek bir tanımlayıcıya sahip
olan,

2) Ekran ayarlarına ve ekrandaki görüntüye yetkisiz erişimi devre dışı bırakan bir işlevi
bulunan,
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3) Yayın kaynaklarının olmadığı ancak uzaktan tek veya çoklu yayının görüntülenmesi
için bilgileri kontrol etmeye, izlemeye veya almaya yönelik olarak kablolu veya kablosuz ara-
yüzü kapsayan ağ bağlantısına sahip olan,

4) Zemin desteği ile piyasaya arz edilmeyen ve birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi
için asılı, monte edilmiş veya fiziksel bir yapının üzerine sabitlenecek şekilde tasarlanan,

5) Yayın sinyallerini görüntülemek için bir alıcıyla tümleşik olmayan.
e) Dijital fotoğraf çerçevesi: Yalnızca görsel bilgileri görüntüleyen elektronik bir ekranı,
f) Durum göstergesi: Seçilen kanal, zaman veya güç tüketimi gibi basit ama değişen

bilgileri göstermek için kullanılan ancak basit bir ışık göstergesinden ibaret olmayan ekranı,
g) Elektronik ekran: Elektronik bağlantılı, birincil işlevi olarak kablolu veya kablosuz

kaynaklardan görsel bilgileri görüntüleyen ekranı,
ğ) Ekran alanı: Azami görüntülenebilir görüntü genişliğinin, panelin yüzeyi boyunca

azami görüntülenebilir görüntü yüksekliği ile çarpılarak hesaplanan hem düz hem de kavisli
elektronik ekranın görüntülenebilir alanını,

h) Güvenlik ekranı: Aşağıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;
1) Güç durumu, aşırı yüklemeyi önleyici termal algılamadan alınan dahili sıcaklık, vi-

deo kaynağı, ses kaynağı ve durumu (şiddet/sessiz), modeli ve donanım yazılımı sürümü bil-
gilerinden en az birini bir uzak sunucuya iletebilen kendi kendini izleme işlevi,

2) Profesyonel gövdelere veya konsollara monte edilmesini kolaylaştıran kullanıcı ta-
nımlı uzman form faktörü.

ı) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemi: Video konferans ve karşılıklı etki-
leşim için tasarlanan, tek bir kasada tümleşik hale getirilen ve aşağıdaki özelliklerin tümüne
sahip olan özel sistemi;

1) İmalatçı tarafından teslim edildiği şekilde ITU-T H. 323 veya IETF SIP özel video
konferans protokollerini destekleyen,

2) Kamera veya kameralar, ekran ve veri kaybı esnekliği de dahil olmak üzere iki yönlü
gerçek zamanlı video için görüntü işleme yeteneklerine sahip olan,

3) Hoparlör ve yankı probleminin giderilmesi de dahil olmak üzere iki yönlü gerçek
zamanlı eller serbest ses sistemi için ses işleme yeteneklerini içeren,

4) Bir şifreleme işlevine ve yüksek ağ kullanılabilirliği özelliklerini içeren.
i) Kontrol paneli: Ürün çalışmasını kontrol etmek için dokunma veya başka yollarla

kullanıcı etkileşimi ile sağlayabilen, ürüne entegre edilebilen veya yalnızca ürünle birlikte kul-
lanılmak üzere özel olarak tasarlanan ve pazarlanan, temel işlevi ürünün çalışmasıyla ilişkili
görüntüleri göstermek olan elektronik ekranı,

j) Monitör: Bilgisayar monitörü, bilgisayar ekranı olarak da adlandırılan, kişinin ya-
kından görmesi amacıyla masa benzeri bir zeminde kullanılan elektronik ekranı,

k) Projektör: Bir ışık kaynağını modüle etmek, ortaya çıkan görüntüyü harici bir yüzeye
yansıtmak ve analog veya dijital video görüntü bilgilerini herhangi bir biçimde işlemek için
kullanılan optik cihazı,

l) Sanal gerçeklik başlığı: Baş hareket izleme fonksiyonları ile her göz için stereoskopik
görüntüleme yaparak kullanıcı için sürükleyici sanal gerçeklik sağlayan başa takılan gözlüğü,

m) Satış noktası: Elektronik ekranların sergilendiği veya satışa sunulduğu, kiralamaya
veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

n) Televizyon: Öncelikle görsel-işitsel sinyallerin alınması ve görüntülenmesi için ta-
sarlanan, bir ekran ve bir veya daha fazla alıcıdan oluşan bir elektronik ekranı,

o) Tıbbi görüntüleme ekranı: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönet-
meliği kapsamına giren tıbbi görüntüleme ekranını,
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ö) Tümleşik: İşlevsel bir bileşen olarak başka bir ürünün bir parçası olan üründen ba-
ğımsız olarak çalıştırılamayan ve güç de dâhil olmak üzere işlevlerini sağlamak için ilgili ürüne
bağlı olan elektronik ekranları,

p) Yayın görüntüleme cihazı: Yayıncılar ve video içerik oluşturma için video üretim
evleri tarafından profesyonel kullanım için tasarlanan ve pazarlanan ve aşağıda belirtilen özel-
liklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;

1) Renk kalibrasyon işlevine sahip olan,
2) Dalga biçimli monitörü/vektör etki alanına sahip, KYM (kırmızı-yeşil-mavi) kesim

noktası, mevcut piksel çözünürlüğünde video sinyal durumunu kontrol etme imkânı olan, geç-
meli ve ekran işaretleyici; giriş sinyali analiz işlevi için giriş sinyali izleme ve hata algılama
özelliği olan,

3) Ürünle tümleşik yapıda seri dijital ara yüz (SDI) veya video üzerinden internet pro-
tokolü (VoIP) olan,

4) Halka açık alanlarda kullanılması amaçlanmayan.
r) Yüksek ağ kullanılabilirliği (HiNA): Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların

Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi
Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT)
(SGM:2021/13)’in 5 inci maddesinin (ıı) bendinde tanımlanan özelliği,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Tedarikçilerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Elektronik ekran tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her bir elektronik ekranın, Ek-III 'te belirtildiği şekilde basılmış olan etiket ile birlikte

tedarik edilmesini sağlar.
b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında

veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.
c) Elektronik ekran satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi for-

munun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar.
ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.
d) Belirli bir elektronik ekran modeli için herhangi bir görsel reklam, internette yayım-

lananlar da dahil olmak üzere, Ek-VII ve Ek-VIII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik
sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dâhil olmak üzere, belirli bir elektronik ekran modeline ilişkin, be-
lirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin enerji
verimlilik sınıfını ve Ek-VII’ye uygun olarak etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıf-
larının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir elektronik ekran modeli için Ek-III’te belirtilen ve bilgi içeren elektronik eti-
keti, satıcıya temin eder.

g) Her bir elektronik ekran modeli için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu
satıcıya temin eder.

ğ) (a) bendine ilave olarak, etiketi ambalajın üzerine basar veya yapıştırır.
(2) Enerji verimlilik sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endek-

sine dayanır.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Elektronik ekranların satıcısı, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir elektronik ekranın tedarikçi

tarafından cihazın önünde sergilenen veya üzerine asılan veya üzerine yerleştirilen veya üzerine
takılan, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak belirli bir modelde açıkça
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görülebilmesi ve kesin olarak ilişkilendirilememesi amacıyla tedarik edilen etiketi bulundur-
masını sağlar. Elektronik ekranın çalışır konumda bulunması koşuluyla, satış için müşterilere
teşhir edilen ürünün, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendine uygun olarak, ekranda gö-
rüntülenen elektronik etiket, basılı etiketin yerini alabilir.

b) Bir elektronik ekran modelinin ünite kutusundan çıkarılmadan satış noktasında ser-
gilenmesi durumunda, kutusuna basılmış veya kutunun üzerine yapıştırılmış etiketin görünür
olmasını sağlar.

c) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu
Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak sunulmasını sağlar.

ç) Elektronik ekranın belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette ya-
yımlananlar da dahil olmak üzere, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik
sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

d) Elektronik ekranın belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri
açıklayan internette de yer alanlar da dahil olmak üzere, her türlü teknik tanıtım materyalinde,
Ek-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut
enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte tanım-
lanan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının, internet sitesi aracılığıyla elektronik ek-
ranın doğrudan satışına izin vermesi durumunda, bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun ola-
rak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme
mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bil-
dirir.

Ölçüm yöntemleri
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV'te belirtilen,

bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir doğru ve tek-
rarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, Ek-IX'da belirtilen doğru-
lama yöntemlerini uygular.

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, SDR ve HDR için ayrı enerji sı-

nıflandırmalarının olup olmadığı veya hala uygun olup olmadığı; Ek-IX’da belirtilen doğrulama
toleransları; diğer elektronik ekranların kapsama dahil edilmesi gerekip gerekmediği; daha bü-
yük ve daha küçük ürünler arasındaki sıkılık dengesinin uygunluğu; enerji tüketimi için uygun
bildirim yöntemlerinin geliştirilmesinin mümkün olup olmadığı; döngüsel ekonomi yönlerini
ele alma imkanı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan
danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SOĞUTMA CİHAZLARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM 
GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ 

(2019/2019/AB) (SGM:2021/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha
az bir hacme sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi
ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarımı ve bunlara ait ilave ürün bilgile-
rinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az bir hacme

sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazlarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Sanayi tipi yatay derin dondurucular hariç olmak üzere sanayi tipi soğutucu depolama

dolaplarına ve hızlı soğutma kabinlerine,
b) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazlarına,
c) Taşınabilir soğutucu cihazlara,
ç) Ana işlevinin gıda maddelerini soğutma yoluyla depolanması olmayan cihazlara,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe da-
yanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-

rektifi Uyarınca Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini Belirleyen
(AB) 2009/643 sayılı Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran 1/10/2019 tarihli ve (AB)
2019/2019 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli (AB)
2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir böl-

medeki kapalı bir alanı,
c) Asgari sıcaklık (Tmin): Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen saklama testi sırasında

bir bölmenin içindeki asgari sıcaklığını,
ç) Azami sıcaklık (Tmax): Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen saklama testi sırasında

bir bölmenin içindeki azami sıcaklığını,
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d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) Bir yıldızlı bölme: 1-yıldızlı bölme olarak gösterilen, Ek-III’te yer alan Tablo 3'te

tanımlanan hedef sıcaklık ve saklama koşulları -6 °C olan dondurucu özellikte olan bölmeyi,
f) Bölme: Bir veya daha fazla dış kapıdan doğrudan erişilebilen ve alt bölmelere bölü-

nebilen, bulunduğu soğutma cihazının içinde, diğer bölmelerden bir ayırıcı, konteyner veya
benzer bir yapı ile diğer bölmelerden ayrılmış, doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla
ulaşılabilen ve alt bölmelere ayrılabilen, bu Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe
bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren soğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,

g) Bölme hacmi (Vc): Desimetreküp (dm3) veya litre olarak ifade edilen bölmenin iç
astarı içindeki alanın hacmini,

ğ) Bölme tipi: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, soğutma performans parametre-
lerine Tmin, Tmax, Tc ve diğerlerine uygun olarak beyan edilen bölme tipini,

h) Çoklu bölmeye sahip cihaz: En az bir dondurucu bölmeye sahip olan birden fazla
bölme tipine sahip soğutma cihazını,

ı) Dış kapı: Yükün iç ortamdan dışa veya dış ortamdan iç ortama taşınmasına izin veren
açılır kapanır özellikli soğutucun parçasını,

i) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Müşterilere ortam sıcaklığının altında belirtilen
sıcaklıklarda ürün görüntüleme ve satış işlevleri için kullanılan, doğrudan açık taraflardan veya
bir veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, ayrıca müşteriler
tarafından erişilemeyen, minibarlar ve şarap depolama aletleri hariç, depolama veya servis için
kullanılan alanlara sahip olan dolaplarında dâhil olduğu soğutma cihazını,

j) Dondurucu: Sadece 4-yıldızlı bölmelere sahip bir soğutma cihazını,
k) Dondurucu bölme: 4-yıldızlı olarak gösterilen, dondurma kapasitesi gerekliliklerini

karşılayan, bir hedef sıcaklık ve -18 °C’de saklama koşulları ile dondurucu özellikte olan böl-
meyi,

l) Dondurucu özellikte olan bölme: 0 °C'ye eşit veya altında bir hedef sıcaklığa sahip,
Ek- III’te yer alan Tablo 3'te belirtildiği şekilde yıldızı olmayan, 1-yıldızlı, 2-yıldızlı, 3-yıldızlı
veya 4-yıldızlı bir bölmeyi, 

m) Dondurucu özellikte olmayan bölme: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, saklama
koşulları ve hedef sıcaklıklara sahip raflı, kiler, şarap veya taze gıda bölmeli hedef sıcaklık de-
ğeri 4 °C'ye eşit veya daha yüksek olan bölmeyi,

n) Dondurma kapasitesi: En az 2,0 kg/24 saat ile dondurucu bölmesinin 100 litre hacim
ve 24 saat başına 4,5 kg'den düşük olmayacak şekilde, 24 saat içinde bir dondurucu bölmesinde
dondurulabilen taze gıda maddelerinin miktarını,

o) Düşük gürültülü soğutma cihazı: Buhar sıkıştırması olmayan ve havadaki akustik
gürültü emisyonun 1 piko watt olarak kabul edilen (dB(a) re 1 pW olarak anılan) 27A ağırlıklı
desibelden düşük olan bir soğutma cihazını, 

ö) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi
beslemesini,

p) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-III’ün 6 ncı maddesinde belirtilen, yüzde olarak
ifade edilen, bir soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği için hesaplanan endeks değerini,

r) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutmaya ihtiyaç duyan öncelikli tüketim amaçlı
olan gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içeceği ve diğer öğeleri,
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s) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu: Bir soğutma cihazının, dB olarak ifade edi-
len (A) re 1 pW (A-ağırlıklı) ses güç seviyesini,

ş) Hedef sıcaklık (Tc): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, zaman içinde ve bir dizi
sensör üzerinde enerji tüketimini test etmek için, ortalama olarak ifade edilen, test sırasında
kullanılan, bir bölmenin içindeki referans sıcaklığını,

t) Hızlı soğutma kabini: Asıl olarak sıcak gıda maddelerini soğutma durumunda
10oC'nin altına, dondurma durumunda ise -18oC'nin altına hızlıca düşürmek için kullanılan ya-
lıtımlı bir soğutma cihazını,

u) İki yıldızlı bölme: 2- yıldızlı olarak gösterilen, Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen,
hedef sıcaklık ve -12°C’de saklama koşullarına sahip dondurucu özellikte olan bölmeyi,

ü) İlave enerji gereksinimi (Eaux): Bir ortam kontrollü yoğunlaşma önleyici ısıtıcı tara-
fından kullanılan ve yılda kilovat saat olarak ifade edilen (kWh/a) enerjiyi,  

v) Kiler bölmesi: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklığı 12 °C ve sak-
lama koşulları 2 °C ila 14 °C arasında değişen, dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

y) Minibar: Öncelikli olarak, otel odalarında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin
saklanması ve satışı için toplam azami 60 litre hacme sahip bir soğutma cihazını,

z) Ortam sıcaklığı kontrollü yoğuşma önleyici: Soğutma cihazında, ısıtma kapasitesinin
ortam sıcaklığına veya nemine veya her ikisine de bağlı olduğu yoğunlaşmayı önleyen bir ısı-
tıcıyı,

aa) Özel amaçlı soğutma cihazı: Sadece bir özellikli bölmeye sahip soğutma cihazını, 
bb) Sanayi tipi soğutma cihazı: Bir veya daha fazla kapı veya çekmece ile erişilebilen

bir veya daha fazla yalıtılmış bölmeyi entegre eden, bir buhar sıkıştırma döngüsü kullanarak,
soğutma veya dondurma amaçlı çalışma sıcaklığında öngörülen sınırlar içinde gıda maddele-
rinin sıcaklığını sürekli olarak koruyabilen ve gıda maddelerinin ev dışı ortamlarda depolanması
için kullanılan, ancak müşteriler tarafından görüntülenmek veya erişmek için kullanılmayan
gıda ürünleri ile hayvan yemlerinin dondurulması amacıyla satılanlar dahil olmak üzere elektrik
şebekesinden alınan güçle işletilen sanayi tipi soğutmalı depolama kabinlerini ve elektrik şe-
bekesinden alınan güçle işletilen hızlı soğutma kabinlerini, düşük veya orta sıcaklıkta veya her
ikisinde de çalışan yoğuşturma ünitelerini, düşük veya orta sıcaklıkta çalışacak şekilde tasar-
lanan proses çillerlerini, kapsayan soğutma cihazını,

cc) Sanayi tipi yatay derin dondurucu: Bölmelere üst kısımdan erişilebilen, hem üstten
açılan tip hem de dikey tip bölmelere sahip olan, ancak üstten açılan tip bölmelerin toplam
brüt hacminin %75'ini aşan ve ev dışı ortamlarda gıda maddelerinin saklanması için kullanılan
dondurucuyu,

çç) Soğutma cihazı: Belirli sıcaklıklarda kontrol edilen, doğal veya zorlanmış konvek-
siyonla soğutulan, soğutmanın bir veya daha fazla enerji tüketen yolla elde edildiği bir veya
daha fazla bölmeye sahip olan yalıtılmış bir dolabı,

dd) Şarap saklama bölmesi: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklık değeri
12°C olan, iç nem aralığı  %50 ila %80 arasında ve saklama koşulları 5°C ila 20°C arasında
değişen dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

ee) Şarap saklama cihazı: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, saklama koşulları ve
hedef sıcaklığı için şarap saklama bölmesinde hassas sıcaklık kontrolüne sahip olan özel amaçlı
soğutma cihazını,
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ff) Taşınabilir soğutma cihazı: Elektrik şebekesine erişim olmadığı yerlerde kullanıla-
bilen, soğutma işlevselliği için enerji kaynağı olarak çok düşük gerilimli elektrik (<120V DC)
kaynağını veya yakıtını veya her ikisini de kullanan ve buna ek olarak ayrıca satın alınan bir
AC/DC dönüştürücü vasıtasıyla elektrik kaynağı ile kullanılabilen, ancak AC/DC dönüştürücü
ile piyasaya arz edilmeyen soğutma cihazını,

gg) Taze gıda bölmesi: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklığı 4°C olan
ve 0°C ila 8°C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özelliğe sahip olmayan
bölmeyi,

ğğ) Toplam hacim (V): Bölme hacimlerinin toplamına eşit olan, dm3 veya litre olarak
ifade edilen soğutma cihazının iç astarındaki boşluğun hacim değerini, 

hh) Üç yıldızlı bölme: 3-yıldızlı olarak gösterilen, Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen,
hedef sıcaklık ve -18 °C saklama koşullarına sahip dondurucu özellikte olan bölmeyi,

ıı) Yıldızsız bölme: Buz yapıcı olarak adlandırılan, 0-yıldızlı olarak gösterilen, Ek-III’te
yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklık ve 0 °C saklama koşullarına sahip dondurucu özel-
likte olan bölmeyi,

ii) Yoğuşma önleyici ısıtıcı: Soğutma cihazında, yoğuşmayı önleyen ısıtıcıyı,
jj) Yüksek sıcaklıklı kiler bölmesi: Ek-III’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, 17 °C hedef

sıcaklığına ve 14 °C ile 20 °C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özellikte
olmayan bölmeyi,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilik-

leri, belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, mezkur Yönetmeliğin
Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemine
göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesi amacıyla, teknik dosya, Ek-II'nin 4 üncü madde-
sine uygun olarak verilen ürün bilgilerinin bir kopyasını ve Ek-III’te belirtilen hesaplamaların
ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, sağlanacak teknik bilgiler için, belirli bir soğutma cihazı modeli
için, aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir model üze-
rinden, aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme me-
todu temelinde yapılan hesaplama yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak
elde edilir. Teknik dosya söz konusu hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için tedarikçiler ta-
rafından taahhüt edilen değerlendirme ayrıntılarını ve uygun hallerde, farklı tedarikçilerin mo-
delleri arasındaki tanımlayıcı beyanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dâhil ol-
mak üzere tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.

(4) Teknik dosyada yer alan bilgiler, sırasıyla ve Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketle-
mesine Dair Tebliğin (2019/2016/AB) (SGM:2021/8) Ek-VI'sında belirtilen hususlar dâhilinde
verilir.
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(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, ürün
veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 3 üncü maddesinin (f) bendine halel getirmeksizin, Soğutma Ci-
hazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (2019/2016/AB) (SGM:2021/8) tanımlanan
ürün veri tabanına yüklenen ve belirtilen bilgileri içeren teknik belgelere başvurabilirler.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-
çekleştirirken Ek-IV'te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik
dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini
daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevri-
mini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme
özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden
sonra, ürünün parametreleri uygunluk beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı
ile ölçüldüğünde, güncellemeden önceki durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir perfor-
mans değişikliği, güncellemenin reddedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan çev-
reye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip ola-
maz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-
mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğinde ölçütler Ek-V’te belirtilmiştir.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından
oluşturulan soğutma cihazları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev
Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM:2011/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık sü-
reden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş
olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu
Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modellere ait birimler, 12 nci madde ile
yürürlükten kaldırılan Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine
Dair Tebliğ (SGM:2011/17) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2016/AB) (SGM:2021/8) 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yö-
nelik olarak, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az bir hacme sahip elektrik kay-
nağına bağlı olan soğutma cihazları ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yö-
nelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az hacme

sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazlarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ aşağıda sıralanan soğutma cihazlarına uygulanmaz:
a) Sanayi tipi yatay derin dondurucular hariç olmak üzere sanayi tipi soğutucu saklama

dolapları ve hızlı soğutma kabinleri,
b) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazları,
c) Taşınabilir soğutma cihazları,
ç) Ana işlevi gıda maddelerini soğutma yoluyla depolanması olmayan cihazlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve
1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi
Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesi Bakımından

(AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan (AB)
1060/2010 sayılı Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran ve 11/3/2019 tarihli ve (AB)
2019/2016 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan
17/12/2020 tarihli (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir böl-

medeki kapalı bir alanı,
c) Ankastre cihaz: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan,

dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve
tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, bu amaçla
tasarlanan, test edilen ve pazarlanan soğutma cihazını, 

ç) Asgari sıcaklık (Tmin): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen saklama testi sırasında
bir bölmenin içindeki asgari sıcaklığını,

d) Azami sıcaklık (Tmax): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen saklama testi sırasında
bir bölmenin içindeki azami sıcaklığını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bir yıldızlı bölme (1-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te tanımlanan hedef

sıcaklık ve saklama koşulları -6 °C olan dondurucu özellikte olan bölmeyi,
g) Bölme: Diğer bölmelerden bir ayırıcı, konteyner veya benzer bir yapı ile ayrılmış,

doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla ulaşılabilen ve alt bölmelere ayrılabilen, bu
Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren so-
ğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,
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ğ) Bölme hacmi (Vc): Desimetreküp (dm3) veya litre olarak ifade edilen bölmenin iç
astarı içindeki alanın hacmini,

h) Bölme tipi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, soğutma performans parametre-
lerine Tmin, Tmax, Tc ve diğerlerine uygun olarak beyan edilen bölme tipini,

ı) Dış kapı: Yükün iç ortamdan dışa veya dış ortamdan iç ortama taşınmasına izin veren
açılır kapanır özellikli soğutucunun parçasını,

i) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Ortam sıcaklığının altında belirtilen sıcaklık-
larda müşterilere ürün sergileme ve ürün satışı işlevleri için kullanılan, doğrudan açık taraflar-
dan veya bir veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, mini-
barlar ve şarap depolama aletleri hariç olmak üzere, ayrıca müşteriler tarafından erişilemeyen,
saklama veya servis için kullanılan alanlara sahip olan dolaplarında dâhil olduğu soğutma ci-
hazını,

j) Dondurucu: Sadece dört yıldızlı (4-yıldızlı) bölmelere sahip bir soğutma cihazını,
k) Dondurucu bölme (4-yıldızlı bölme): Dondurma kapasitesi gerekliliklerini karşıla-

yan, bir hedef sıcaklık ve -18 °C’te saklama koşulları ile dondurucu özellikte olan bölmeyi,
l) Dondurucu özellikte olan bölme: Ek- IV’te yer alan Tablo 3’te belirtildiği şekilde

0 °C'ye eşit veya altında bir hedef sıcaklığa sahip, yıldızsız, 1-yıldızlı, 2-yıldızlı, 3-yıldızlı veya
4-yıldızlı bir bölmeyi,

m) Dondurucu özellikte olmayan bölme: Hedef sıcaklık değeri 4 °C'ye eşit veya 4 °C'den
daha yüksek olan bölmeyi, (Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtildiği şekilde, saklama koşulları
ve hedef sıcaklıkları belirli bir yüksek sıcaklıklı kiler, şarap saklama, kiler veya taze gıda böl-
mesi olabilir.)

n) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi
beslemesini,

o) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtilen, yüzde olarak
ifade edilen, bir soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği için hesaplanan endeks değerini,

ö) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutmaya ihtiyaç duyan öncelikli tüketim amaçlı
kullanılan gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içecekleri ve diğer öğeleri,

p) Hedef sıcaklık (Tc): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtildiği şekilde, test sırasında
bir bölmenin içindeki referans sıcaklığı, aynı zamanda zaman içinde ve bir dizi sensör üzerinde
ortalama olarak ifade edilen enerji tüketimi testi sıcaklığını,

r) Hızlı soğutma kabini: 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri
ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(SGM:2020/3)’de belirtildiği şekilde asıl olarak sıcak gıda maddelerini soğutma durumunda
10°C'nin altına, dondurma durumunda ise -18°C'nin altına hızlıca düşürmek için kullanılan ya-
lıtımlı bir soğutma cihazını,

s) İki yıldızlı bölme (2-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sı-
caklık ve -12 °C’de saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

ş) Kiler bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen, hedef sıcaklığı 12 °C ve sak-
lama koşulları 2 °C ila 14 °C arasında değişen, dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

t) Minibar: Öncelikli olarak, otel odalarında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin sa-
tışı ve saklanması amaçlı toplam azami 60 litre hacme sahip bir soğutma cihazını,

u) Özel amaçlı soğutma cihazı: Sadece bir özellikli bölmeye sahip soğutma cihazını, 
ü) Sanayi tipi soğutma cihazı: Bir veya daha fazla kapı veya çekmece ile erişilebilen

bir veya daha fazla yalıtılmış bölmeyi entegre eden, bir buhar sıkıştırma döngüsü kullanarak,
soğutma veya dondurma amaçlı çalışma sıcaklığında öngörülen sınırlar içinde gıda maddele-
rinin sıcaklığını sürekli olarak koruyabilen ve gıda maddelerinin ev dışı ortamlarda depolanması
için kullanılan, ancak müşteriler tarafından görüntülenmek veya erişmek için kullanılmayan,
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri
ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(SGM:2020/3)’de belirtildiği şekilde tanımlanan soğutma cihazını,
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v) Sanayi tipi yatay dondurucu: Bölmelere cihazın üst kısımdan erişilebilen, hem üstten
açılan tip hem de dikey tip bölmelere sahip olan, ancak, üstten açılan tip bölmelerin toplam
brüt hacminin %75'ini aşan ve ev dışı ortamlarda gıda maddelerinin saklanması için kullanılan
dondurucuyu, 

y) Satış noktası: Soğutma cihazlarının sergilendiği, satışa, kiralamaya veya taksitli satışa
sunulduğu yeri,

z) Soğutma cihazı: Belirli sıcaklıklarda kontrol edilen, soğutmanın bir veya daha fazla
enerji tüketen yolla elde edildiği doğal veya zorlanmış konveksiyonla soğutulan bir veya daha
fazla bölmeye sahip olan yalıtılmış bir dolabı,

aa) Şarap saklama bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklığı 12°C
olan, iç nem aralığı  %50 ila %80 arasında ve saklama koşulları 5°C ila 20°C arasında değişen
dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

bb) Şarap saklama cihazı: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te tanımlanan ve titreşim önleme
önlemleri ile donatılmış bir şarap saklama bölmesinin saklama koşulları ve hedef sıcaklığı için
hassas sıcaklık kontrolüne sahip olan şarap saklamak için özel soğutma cihazını,

cc) Taşınabilir soğutma cihazı: Elektrik kaynağına erişim olmadığı yerlerde kullanıla-
bilen, soğutma işlevselliği için enerji kaynağı olarak çok düşük gerilimli elektrik (<120V DC)
kaynağını veya yakıtını veya her ikisini de kullanan ve buna ek olarak ayrıca satın alınan bir
AC/DC dönüştürücü vasıtasıyla elektrik şebekesi ile kullanılabilen, ancak AC/DC dönüştürücü
ile piyasaya arz edilmeyen soğutma cihazını,

çç) Taze gıda bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen, hedef sıcaklığı 4°C olan
ve 0°C ila 8°C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özelliğe sahip olmayan
bölmeyi,

dd) Toplam hacim (V): Bölmenin hacimlerinin toplamına eşit olan, dm3 veya litre olarak
ifade edilen soğutma cihazının iç astarındaki boşluğun hacim değerini, 

ee) Üç yıldızlı bölme (3-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef
sıcaklık ve -18°C saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

ff) Yıldızsız bölme (Buz yapıcı veya 0-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te be-
lirtilen, hedef sıcaklık ve 0°C saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

gg) Yüksek sıcaklı kiler bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, 17°C hedef sı-
caklığına ve 14°C ile 20°C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özellikte ol-
mayan bölmeyi,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Tedarikçilerin yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) Soğutma cihazı tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her bir soğutma cihazı, Ek-III'te belirtilen formatta basılmış olan etiket ile birlikte

tedarik edilmesini sağlar.
b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametre değerlerini ürün veri

tabanından veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.
c) Soğutma cihazı satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formu-

nun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar.  
ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.
d) Belirli bir soğutma cihazı modeli için herhangi bir görsel reklam, Ek-VII’ye ve Ek-

VIII’e uygun olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının
aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dahil olmak üzere, belirli bir soğutma cihazı modeline ilişkin, belirli
teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, Ek-VII’ye uygun
olarak bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıf-
larının aralığını içermesini sağlar.

f) Ek-III’te belirtilen formata göre hazırlanan ve bilgi içeren elektronik etiketi, her bir
soğutma cihazı modeli için satıcılara temin eder.
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g) Her bir soğutma cihazı modeli için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu
satıcıya temin eder.

(2) Enerji verimlilik sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endek-
sine dayanır.

Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Soğutma cihazı satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir soğutma cihazının tedarikçi

tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca temin edilen etiketi, ankastre
modelleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için soğutma cihazının ön
veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundur-
masını sağlar.

b) Mesafeli satışlarda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun ola-
rak temin eder.

c) Soğutma cihazının belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yer
alanlar da dahil olmak üzere, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sı-
nıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Soğutma cihazının belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri
açıklayan internette de yer alan her türlü teknik tanıtım materyalinde, Ek-VII’ye uygun olarak
söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıf-
larının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta
bulunulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısının, internet sitesi aracılığıyla soğutma
cihazının doğrudan satışına izin vermesi durumunda, bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun
olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntü-
leme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve bunları gösterme yükümlülüğünü konu-
sunda satıcıyı bilgilendirir.

Ölçüm yöntemleri
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV'te belirtilen,

bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir, doğru ve tek-
rarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IX’unda be-
lirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, döngüsel ekonomi yönlerini ele

almak, gıda israfını azaltmaya yardımcı olabilecek bölmeler için simgeler sunmak ve yıllık
enerji tüketimi için simgeler tanıtmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan so-
ğutma cihazları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan Tablo 6’da belirtilen ışık

kaynağı parametre değerleri için enerji verimliliği sınıfını sağlama yükümlülüğü 1/3/2022 ta-
rihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
DOĞRUDAN SATIŞ İŞLEVLİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ÇEVREYE DUYARLI 

TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9) 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, gıda maddeleri dışındaki satılan öğelerin soğu-
tulması için kullanılan cihazlar da dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı doğrudan satış
işlevli soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye
duyarlı tasarımına yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddeleri dışındaki satılan öğelerin soğutulması için

kullanılan cihazlar da dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı doğrudan satış işlevli soğutma
cihazlarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki cihazlara uygulanmaz:
a)  Sadece elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan doğrudan satış işlevli soğutma

cihazları.
b) İşlevini yerine getirmesi için uzak bir mesafedeki dolabın bağlanması gereken yo-

ğuşturma ünitesi, kompresörler veya su yoğuşturma ünitesi gibi mesafeli bölmeler. 
c) Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.
ç) İlaçların veya bilimsel örneklerin saklanması için özel olarak test edilen ve onaylanan

doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.
d) Soğutma için bütünleşik bir sisteme sahip olmayan ve harici bir hava soğutucu ünitesi

tarafından üretilen soğutulmuş havayı kanal üzerinden gönderen, Ek-III Tablo 5’te tanımlanan
erişilebilir dolapların veya kategori 6 soğutmalı otomatların dâhil olmadığı doğrudan satış iş-
levli soğutma cihazı.

e) 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tip So-
ğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çil-
lerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlan-
dığı şekilde endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinleri, hızlı soğutma kabinleri, yoğuşturma
üniteleri ve proses çilleri.

f) Şarap saklama cihazları ve minibarlar.
(3) Ek-II’nin 1 inci maddesinde ve 3 üncü maddesinin (ı) bendinde belirtilen hususlar

aşağıdaki cihazlara uygulanmaz:
a) Buhar sıkıştırma soğutma çevrimi kullanmayan doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.
b) Canlı balık ve kabuklu deniz hayvanlarının satışı ve teşhiri için kullanılan soğutma

cihazları gibi canlı gıda ürünlerinin satışı ve sergilenmesi için kullanılan doğrudan satış işlevli
soğutma cihazları, soğutulmuş akvaryumlar ve su depoları.

c) Saladetler.
ç) Çil işlemi sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanan birleşik depolamaya sahip yatay

servis tezgâhları.
d) Kavisli, karosel ve köşe dolapları.
e) Dondurma işlemi sıcaklığında çalışmak üzere tasarımlanan otomatlar.
f) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh.

Sayfa : 252                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-

rektifi Uyarınca Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-
rekliliklerini Belirleyen 1/10/2019 tarihli ve (AB) 2019/2024 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu
Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas
alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir işlem sıcaklığı aralığına sahip bir bölme-

deki kapalı bir alanı,
c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh: Teşhir edilen taze balığın sıcaklığını koru-

mak için üstünde taneli bir buz yatağı bulunan ve aynı zamanda takılı tahliye hattı çıkışına
sahip olan,  özellikle taze balık teşhiri için tasarlanan ve pazarlanan yatay destekli servis amaçlı
dolabı, 

d) Bölme: Bir veya daha fazla dış kapıdan doğrudan erişilebilen ve alt bölmelere bölü-
nebilen, bulunduğu soğutma cihazının içinde, bir ayırıcı, konteyner veya benzer bir yapı ile
diğer bölmelerden ayrılan, doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla ulaşılabilen, bu
Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren so-
ğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,

e) Brüt hacim: Bölmenin iç tarafının astarları içerisindeki, iç bağlantı parçaları olmadan,
kapısı veya kapağı kapalı şekilde desimetre küp (dm3) veya litre (L) cinsinden ifade edilen hac-
mi,

f) Çil işlemi sıcaklığı: Enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla, enerji yönetim sistem-
leri ile donatılmış cihazlar için -3,5 santigrat derece (°C) ve 15 santigrat derece (°C) arasındaki
ve enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla enerji yönetim sistemleri ile donatılmamış cihazlar
için -3,5 santigrat derece (°C) ve 10 santigrat derece (°C) arasındaki sıcaklığı,

g) Dış kapı: Yükün, iç ortamdan dış ortama çıkarılmasına veya dış ortamdan iç ortama
yerleştirilmesine asgari olarak izin veren açılır kapanır özellikli doğrudan satış işlevli soğutma
cihazının parçasını,

ğ) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Bir veya daha fazla enerji tüketen araçlar va-
sıtasıyla doğal veya zorlanmış konveksiyon yoluyla soğutma işlemi belirli sıcaklılarda kontrol
edilen ve servis yardımı olan veya olmayan, müşterilere ortam sıcaklığının altında belirtilen
sıcaklıklarda, gıda malzemesi veya diğer öğelerin saklayan, doğrudan açık taraflardan veya bir
veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, minibarlar ve şarap
depolama cihazları hariç olmak üzere, müşteriler tarafından erişilemeyen gıda malzemesinin
veya diğer öğelerin saklanması için kullanılan alanlara sahip olan doğrudan satış işlevli soğutma
cihazlarının da dahil olduğu, ürün sergileme ve satış işlevleri için kullanılan, bir veya birden
fazla bölmeli yalıtımlı dolabı, 

h) Dondurma işlemi sıcaklığı: -12 santigrat derece (°C) altındaki sıcaklığı,
ı) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-III’ün 2 nci maddesine uygun olarak hesaplanan,

yüzde olarak ifade edilen, doğrudan satış işlevli soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği
için endeks değerini,
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i) Erişilir (mesafeli) dolap: Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı olarak işlev görmek
için, dolabın ayrılmaz parçası olmayan mesafeli bileşenlerine (yoğuşmalı ünite ve/veya kom-
presör ve/veya su yoğuşmalı ünite) ek olarak bağlanması gereken fabrika yapımı bir bileşen
montajından oluşan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

j) Eş değer model: Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak
farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili tem-
silci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

k) Frigorifik dönel otomat: Gıda maddelerinin ve diğer öğelerin yatay bir yüzeye yer-
leştirildiği bölümlere ayrılmış dönen tamburlara sahip ve münferit dağıtımın cihazın kapıla-
rından sağlanan soğutmalı otomatı,

l) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutma gerektiren, öncelikli tüketim amaçlı olan
gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içeceği ve diğer öğeleri,

m) Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Dondurma yapma veya mikro-
dalga donanımlı soğutmalı otomatlar veya buz yapma gibi gıda işlemlerini yürütmek için özel
olarak test edilmiş ve onaylanmış, ancak cihazın toplam net hacminin %20'sinden daha azına
eşdeğer gıda işleme süreçlerini yürütmek için özel olarak tasarlanmış bir bölme ile donatılmış
olan cihazları kapsamayan, doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

n) İçecek soğutucusu: Belirli bir hızda, ortam sıcaklığının altında yerleştirilen, belirtilen
sıcaklıklarda satılmak üzere, şarap hariç olmak üzere, ortam sıcaklığında paketlenmiş bozula-
bilir olmayan içecekleri soğutmak için tasarlanan, içeceklere doğrudan açık taraflardan veya
bir veya daha fazla kapı, çekmece veya her ikisi ile erişimi sağlayan, içeceklerin bozulmayan
doğası göz önüne alındığında enerji tasarrufu için talep olmadığı dönemlerde soğutucunun için-
deki sıcaklığı artırabilen doğrudan satış işlevli soğutma cihazını, 

o) İşlem sıcaklığı: Test sırasında bir bölmenin içindeki referans sıcaklığı,
ö) Kavisli, karosel ve köşe dolabı: İki doğrusal arasında geometrik süreklilik elde etmek

için birbirlerine açılı ve/veya eğri oluşturan dolaplara sahip olan, sadece doldurma şeklinden
oluşan (kama şeklinde veya benzeri), tanınabilir bir uzunlamasına ekseni veya uzunluğu ol-
mayan, dolabının iki ucu arası 30° ile 90° bir açıda eğimli olan doğrudan satış işlevli soğutma
cihazını,

p) Minibar: Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(2019/2019/AB) (SGM: 2021/7) içerisinde tanımlandığı şekilde öncelikli olarak, otel odala-
rında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin saklanması ve satışı için toplam azami 60 litre
hacme sahip soğutma cihazını,

r) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı ticari marka veya aynı imalatçı,
ithalatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik ko-
du,

s) Net hacim: Bölmelerin ve gıda malzemeleri veya diğer öğelerin teşhiri veya saklan-
ması için kullanılmayan alanların hacimleri düşüldükten sonra, desimetre küp (dm3) veya litre
olarak ifade edilen herhangi bir bölmenin brüt hacimden kalan kısmını,

ş) Özel olarak test edilen ve onaylanan: Aşağıda belirtilen gerekliliklerin tümüne uyum
sağlayan ürünü;

1) Belirtilen AB mevzuatına veya ilgili eylemlere, ilgili ulusal mevzuata ve/veya ilgili
Avrupa veya uluslararası standartlara göre söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için
özel olarak tasarlanır ve test edilir,

2) Belirtilen çalışma koşulu veya uygulaması için özel olarak onaylanan ürüne, sertifika,
tip onay işareti veya test raporu şeklinde teknik dosyaya dâhil edilecek kanıtlar eşlik eder,

3) En azından teknik dosya, ürün için sağlanan bilgi ve herhangi bir reklam veya pa-
zarlama materyali ile kanıtlandığı şekilde söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için
özel olarak piyasaya arz edilir.
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t) Saladet: Üst yüzeyinde, pizza sosları veya salata ürünleri gibi gıda maddelerinin kolay
erişilebilmesi için geçici saklama kutularının takılabileceği kesikli bölümlere, dikey düzlemde
ön cephesinde bir veya daha fazla kapak veya çekmeceye sahip olan doğrudan satış işlevli so-
ğutma cihazını,

u) Soğutmalı otomat: Soğutulmuş gıda maddelerini ve diğer öğeleri yerinde çalışan
müdahalesi olmadan dağıtmak için tüketicinin ödemelerini veya jetonlarını kabul etmek üzere
tasarlanan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

ü) Şarap saklama cihazı: Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikle-
rine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)’de tanımlandığı şekilde, titreşim önleyici ön-
lemleri ile donatılmış, saklama koşulları ve hedef sıcaklığı için bölmesinde hassas sıcaklık
kontrollü şarap saklama bölmesinin sadece tek bir çeşidine sahip olan soğutma cihazını, 

v) Ürün veri tabanı: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, erişilebilirlik ve gü-
venlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi
portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketici
odaklı kamu bölümünü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu
tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

y) Üstten erişilir depolama entegreli yatay servis tezgâhı: Her metre (m) uzunlukta en
az 100 litre (L) olan soğutmalı saklama alanına sahip ve normalde üstten erişilir servis tezgâhı
tabanına yerleştirilen servise yardımcı yatay dolabı,

z) Yatay dolap: Yatay olarak teşhir eden, üstünde açılan ve yukarıdan erişilebilen doğ-
rudan satış işlevli soğutma cihazını,

aa) Yoğuşturma ünitesi: Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma
Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
liliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlandığı şekilde, bir buharlaştırıcı ve bir genleşme
cihazına bağlandığında buhar sıkıştırma çevriminden faydalanarak, soğutma cihazı veya sistemi
içerisindeki sıcaklığı düşürebilen ve sıcaklığı düşük veya orta seviyede sürekli olarak tutabilen,
elektrikle tahrik edilen en az bir kompresör ve bir yoğuşturucuya sahip olan ürünü,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilik-

leri, belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin
Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemi veya anılan Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen
yönetim sistemidir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesi amacıyla, teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’nin
3 üncü maddesine uygun olarak verilen ürün bilgilerinin bir kopyası ile Ek-III’te belirtilen
hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemler-
den herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu
hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından ya-
pılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik be-
yanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin
bir listesini içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-
rafından üretilen bir model üzerinden, 
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b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme
metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

(4) Teknik dosyada yer alan bilgiler, sırayla ve Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihaz-
larının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’in  Ek-VI’sında be-
lirtilen hususlar dâhilinde verilir. Bu Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
ürünler dışında, piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili tem-
silciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Ta-
sarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 3 üncü maddesinin (f) bendine halel getirmeksizin,
ürün veri tabanına yüklenen ve belirtilen bilgileri içeren teknik dosyaya başvurabilirler. 

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-
çekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri
MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, test edildiklerini tespit ede-

bilmek (örneğin test koşullarını veya test döngüsünü kabul ederek) ve teknik dosyada imalatçı,
ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından beyan edilen veya verilen dokümantasyondan herhangi
birine dâhil edilen parametrelerden herhangi biri için daha elverişli bir seviyeye ulaşmak ama-
cıyla test sırasında performanslarını otomatik olarak değiştirmek için tasarlanan ürünleri piya-
saya arz edemez.

(2) Ürünün enerji tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, bir ya-
zılım veya ürün yazılımı güncellemesinden sonra, uygunluk beyanı için özgün olarak kullanılan
aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önce son kullanıcının açık onayı dışında
daha geriye götüremez.

(3) Bir yazılım güncellemesi, uygunluk beyanı için geçerli olan çevreye duyarlı tasarım
gereklilikleriyle uyumlu olmayacak şekilde ürünün performansını değiştirecek bir etkiye sahip
olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-

mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğinde ölçütler Ek-V’te belirtilmiştir.
Danışma kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, enerji verimliliği endeksi gerek-

lilikleri, dondurucu özellik bölmeli düşük gürültülü çoklu bölmeye sahip cihazlar için enerji
verimliliği endeksi gerekliliklerini belirleme uygunluğu, dengeleme faktörleri ve modelleme
parametrelerini içerecek şekilde enerji verimliliği endekslerinin yeniden düzenlenmesi, ürün
kategorilerinin daha iyi ayrımının yapılmasının uygunluğu, daha fazla yedek parçanın dâhil
edilmesi gerekip gerekmediği de dâhil olmak üzere, döngüsel ekonomi ilkelerine uygun ürünler
için ek kaynak verimliliği gereklilikleri belirleme uygunluğu, saladetler, çil işlemi sıcaklığında
çalışan bütünleşik saklamalı yatay üstten erişimli tezgâhlar, köşe dolapları, dondurma işlemi
sıcaklığında çalışan otomatlar ve balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâhlar için enerji verim-
liliği gerekliliklerini ve ek bilgi gerekliliklerini belirleme uygunluğu, bir içecek soğutucusunun
eşdeğer hacim değerini brüt hacim yerine net hacim üzerine dayandırma uygunluğu, süper-
market muhafaza dolapları için toplam teşhir alanı yerine net hacme dayalı bir EEI formülü
sunmanın uygunluğu, toleransların seviyesi, konuları ile ilgili Avrupa Komisyonu tarafından
oluşturulan soğutma cihazları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
DOĞRUDAN SATIŞ İŞLEVLİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ 
ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10) 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yö-
nelik olarak, gıda ürünleri dışındaki ürünlerin soğutulması için satılan cihazlar da dâhil olmak
üzere, doğrudan satış işlevli elektrik kaynağına bağlı olarak çalışan soğutma cihazlarının eti-
ketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, doğrudan satış işlevli soğutma cihazlarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ aşağıdaki cihazlara uygulanmaz: 
a)  Sadece elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan doğrudan satış işlevli soğutma

cihazları.
b) Buhar sıkıştırma soğutma çevrimini kullanmayan doğrudan satış işlevli soğutma ci-

hazları.
c) İşlevini yerine getirmesi için erişilir dolabın bağlanması gereken yoğuşturma ünitesi,

kompresörler veya su yoğuşturma ünitesi gibi mesafeli bileşenler.
ç)  Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.
d) İlaçların veya bilimsel numunelerin saklanması için özel olarak test edilmiş ve onay-

lanmış doğrudan satış işlevli soğutma cihazları.
e) Canlı balıkların ve kabuklu deniz hayvanlarının satışı ve sergilenmesi, soğutulmuş

akvaryumlar ve su depoları gibi canlı gıda maddelerinin satışı ve gösterimi için kullanılan doğ-
rudan satış işlevli soğutma cihazları.

f) Saladetleri.
g) Çil işlemi sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanan üstten erişilir depolama entegreli

yatay servis tezgâhı.
ğ) Soğutma için bütünleşik bir sisteme sahip olmayan ve harici bir hava soğutucu ünitesi

tarafından üretilen soğutulmuş havayı kanal üzerinden gönderen, Ek-IV’ün Tablo 4’ünde ta-
nımlanan erişilir (mesafeli) dolapların veya kategori 6 soğutmalı otomatların dâhil olmadığı
doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.

h) Kavisli, karosel ve köşe dolapları.
ı) Dondurma işlemi sıcaklığında çalışmak üzere tasarımlanan otomatlar.
i) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh.
j) 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tip Soğut-

malı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri
ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlandığı
şekilde, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinleri, hızlı soğutma kabinleri, yoğuşturma üni-
teleri ve proses çilleri.

k) Şarap saklama cihazları ve minibarlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve
1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi
Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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AB mevzuatına uyum 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Eti-
ketlemesi Bakımından (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Ta-
mamlayan 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2018 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tü-
züğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tü-
züğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a)AB: Avrupa Birliğini,
b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir böl-

medeki kapalı bir alanı,
c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh: Üstünde teşhir edilen taze balık sıcaklığını

korumak için kullanılan pullanmış buz yatağı olması vasıflandırılan ve aynı zamanda takılı
tahliye hattı çıkışına sahip olan,  özellikle taze balık teşhiri için tasarlanan ve pazarlanan yatay
destekli servis amaçlı dolabı, 

d) Bölme: Bir veya daha fazla dış kapıdan doğrudan erişilebilen ve alt bölmelere bölü-
nebilen, bulunduğu soğutma cihazının içinde, bir ayırıcı, konteyner veya benzer bir yapı ile
diğer bölmelerden ayrılmış, doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla ulaşılabilen, bu
Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren so-
ğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,

e) Brüt hacim: Bölmenin iç tarafının astarları içerisindeki, iç bağlantı parçaları olmadan,
kapısı veya kapağı kapalı şekilde desimetre küp (dm3) veya litre (L) cinsinden ifade edilen hacmi,

f) Çil işlemi sıcaklığı: Enerji tasarrufu için enerji yönetim sistemleri ile donatılmış ci-
hazlar için -3,5 santigrat derece (°C) ve 15 santigrat derece (°C) arasındaki ve enerji tasarrufu
için enerji yönetim sistemleri ile donatılmamış cihazlar için ise -3,5 santigrat derece (°C) ve
10 santigrat derece (°C) arasındaki sıcaklığı,

g) Dış kapı: Yükün, iç ortamdan dış ortama çıkarılmasına veya dış ortamdan iç ortama
yerleştirilmesine asgari olarak izin veren açılır kapanır özellikli doğrudan satış işlevli soğutma
cihazının parçasını,

ğ) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Bir veya daha fazla enerji tüketen araçlar va-
sıtasıyla, doğal veya zorlanmış konveksiyon yoluyla soğutma işlemi belirli sıcaklılarda kontrol
edilen ve servis yardımı olan veya olmayan, müşterilere ortam sıcaklığının altında belirtilen
sıcaklıklarda, gıda malzemesi veya diğer öğelerin saklayan, doğrudan açık taraflardan veya bir
veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, minibarlar ve şarap
depolama cihazları hariç olmak üzere, müşteriler tarafından erişilemeyen gıda malzemesinin
veya diğer öğelerin saklanması için kullanılan alanlara sahip olan doğrudan satış işlevli soğutma
cihazlarının da dahil olduğu, ürün sergileme ve satış işlevleri için kullanılan, bir veya birden
fazla bölmeli yalıtımlı dolabı,

h) Dondurma işlemi sıcaklığı: -12 santigrat derece (°C) altındaki sıcaklığı,
ı) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-IV’ün 3 üncü maddesine uygun olarak hesapla-

nan, yüzde olarak ifade edilen, bir soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği için hesaplanan
endeks değerini,
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i) Erişilir (mesafeli) dolap: Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı olarak işlev görmek

için, dolabın ayrılmaz parçası olmayan mesafeli bileşenlerine (yoğuşmalı ünite ve/veya kom-

presör ve/veya su yoğuşmalı ünite) ek olarak bağlanması gereken fabrika yapımı bir bileşen

montajından oluşan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

j) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutma gerektiren, öncelikli tüketim amaçlı olan

gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içeceği ve diğer öğeleri,

k) Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Dondurma yapma veya mikro-

dalga donanımlı soğutmalı otomatlar veya buz yapma gibi gıda işlemlerini yürütmek için özel

olarak test edilmiş ve onaylanmış, ancak cihazın toplam net hacminin %20'sinden daha azına

eşdeğer gıda işleme süreçlerini yürütmek için özel olarak tasarlanmış bir bölme ile donatılmış

olan cihazları kapsamayan, doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

l) İşlem sıcaklığı: Test sırasında bir bölmenin içindeki referans sıcaklığı,

m) Kavisli, karosel ve köşe dolabı: İki doğrusal arasında geometrik süreklilik elde etmek

için birbirlerine açılı ve/veya eğri oluşturan dolaplara sahip olan, sadece doldurma şeklinden

oluşan (kama şeklinde veya benzeri), tanınabilir bir uzunlamasına ekseni veya uzunluğu ol-

mayan, dolabının iki ucu arası 30° ile 90° bir açıda eğimli olan doğrudan satış işlevli soğutma

cihazını,

n) Minibar: Öncelikli olarak, otel odalarında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin

saklanması ve satışı için toplam azami 60 litre hacme sahip soğutma cihazını,

o) Net hacim: Bölmelerin ve gıda malzemeleri veya diğer öğelerin teşhiri veya saklan-

ması için kullanılmayan alanların hacimleri düşüldükten sonra, desimetre küp (dm3) veya litre

olarak ifade edilen herhangi bir bölmenin brüt hacimden kalan kısmını, 

ö) Özel olarak test edilen ve onaylanan: Aşağıda belirtilen gerekliliklerin tümüne uyum-

lu olan ürünü;

1) Belirtilen AB mevzuatına veya ilgili eylemlere, ilgili ulusal mevzuata ve/veya ilgili

Avrupa veya uluslararası standartlara göre söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için

özel olarak tasarlanır ve test edilir,

2) Belirtilen çalışma koşulu veya uygulaması için özel olarak onaylanan ürüne, sertifika,

tip onay işareti veya test raporu şeklinde teknik dosyaya dâhil edilecek kanıtlar eşlik eder,

3) En azından teknik dosya, ürün için sağlanan bilgi ve herhangi bir reklam veya pa-

zarlama materyali ile kanıtlandığı şekilde söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için

özel olarak piyasaya arz edilir.

p)  Saladet: Üst yüzeyinde, pizza sosları veya salata ürünleri gibi gıda maddelerinin

kolay erişilebilmesi için geçici saklama kutularının takılabileceği kesikli bölümlere, dikey düz-

lemde ön cephesinde bir veya daha fazla kapak veya çekmeceye sahip olan doğrudan satış iş-

levli soğutma cihazını,

r) Satış noktası: Cihazın sergilendiği, satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu

yeri,

s) Soğutmalı otomat: Soğutulmuş gıda maddelerini ve diğer öğeleri, görevli bir kişinin

yerinde müdahalesi olmadan, dağıtmak için tüketicinin ödemelerini veya jetonlarını kabul et-

mek üzere tasarlanan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,
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ş) Şarap saklama cihazı: Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
(2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de tanımlandığı şekilde, titreşim önleyici önlemleri ile dona-
tılmış, saklama koşulları ve hedef sıcaklığı için bölmesinde hassas sıcaklık kontrollü şarap sak-
lama bölmesinin sadece tek bir çeşidine sahip olan soğutma cihazını,

t) Üstten erişilir depolama entegreli yatay servis tezgâhı: Her metre (m) uzunlukta en
az 100 litre (L) olan buzdolabında depolama normalde servis tezgâhı tabanına yerleştirilen ser-
vise yardımcı yatay dolabı,

u) Yatay dolap: Yatay olarak teşhir eden, üstünde açılan ve yukarıdan erişilebilen doğ-
rudan satış işlevli soğutma cihazını,

ü) Yoğuşturma ünitesi: Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma
Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
liliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlandığı şekilde, bir buharlaştırıcı ve bir genleşme
cihazına bağlandığında buhar sıkıştırma çevriminden faydalanarak, soğutma cihazı veya sistemi
içerisindeki sıcaklığı düşürebilen ve sıcaklığı düşük veya orta seviyede sürekli olarak tutabilen,
elektrikle tahrik edilen en az bir kompresör ve bir yoğuşturucuya sahip olan ürünü,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Tedarikçilerin yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı tedarikçisi aşağıdaki yükümlü-

lükleri yerine getirir: 
a) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazını Ek- III’te belirtildiği şekilde basılmış

olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.
b) Ek V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında

veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.
c) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi ha-

linde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar.  
ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.
d) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeli için herhangi bir görsel

reklam, Ek-VII’ye uyumlu olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği
sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeline ilişkin herhangi bir tek-
nik tanıtım materyalinin veya diğer tanıtım materyallerinin, internet ortamında bulunan veya
diğer teknik tanıtım materyalleri dâhil olmak üzere Ek-VII ve Ek-VIII’e uygun olarak bu mo-
delin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını
içermesini sağlar.

f) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazı modeli için Ek-III’te belirtildiği şekilde
bilgiyi içeren ve belirli formatta olan elektronik etiketi, satıcılara hazır bulundurur.

g) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazı modeli için Ek- V’te belirtildiği şekilde
elektronik ürün bilgi formunu satıcılara hazır bulundurur. 

(2) Enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endek-
sine dayanır.

Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri

yerine getirir:
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a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir doğrudan satış işlevli so-
ğutma cihazın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tedarikçi tarafından temin
edilen etiketi, ankastre cihazlar için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için
doğrudan satış işlevli soğutma cihazları için cihazın ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket
ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu
Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun şekilde temin eder.

c) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeli için hazırlanan görsel rek-
lamın, Ek-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve mevcut enerji
verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeline ilişkin bu modele özgü
teknik özellikleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin veya diğer tanıtım mater-
yallerinin, internet ortamında bulunan teknik tanıtım materyalleri veya diğer tanıtım materyal-
leri dâhil olmak üzere, etiket üzerinde Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak söz konusu mo-
delin enerji verimlilik sınıfını ve mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağ-
lar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta
bulunulan aracı hizmet sağlayıcısının, internet sitesi aracılığıyla doğrudan satış işlevli soğutma
cihazının doğrudan satışına izin vermesi durumunda, hizmet sağlayıcısı Ek-VIII hükümlerine
uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun gö-
rüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlü-
lüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV’te belirtilen,

bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir doğru ve tek-
rarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, Ek-IX' da belirtilen doğru-
lama yöntemlerini uygular. 

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

oluşturulan doğrudan satış işlevli soğutma cihazının, enerji verimliliği sınıflarını, döngüsel
ekonomi hedeflerini, bütünleşik ve erişilir (mesafeli) dolaplar arasındaki farkı göz önünde bu-
lundurarak, ürünlerin sınıflandırmasının düzenlenmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere
kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar. 

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan Tablo 10’un 5 inci madde-

sinde belirtilen ışık kaynağı parametre değerleri için enerji verimliliği sınıfını sağlama yüküm-
lülüğü 1/3/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIRDA 

BEKLEME, KAPALI VE AĞ BAĞLANTILI HAZIRDA BEKLEME 
KONUMLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ İLE İLGİLİ 

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE 
DAİR TEBLİĞ (2008/1275/AT)

(SGM:2021/13)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrikli ve
elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki
elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-I’de yer alan ev ve büro tipi elektrik-elektronik cihazları

kapsar.
(2) Bu Tebliğ, amacına uygun şekilde çalışmak için düşük gerilimli harici güç kaynağı

ile piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrik-elektronik cihazlara uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe da-
yanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2009/125/AT sayılı

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme,
Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen 17/12/2008 tarihli ve (AT) 2008/1275
sayılı Tüzüğü ile bu tüzükte değişiklik yapan (AT) 2009/278, (AT) 2009/642, (AB) 2013/617,
(AB) 2013/801, (AB) 2016/2282, (AB) 2019/2021, (AB) 2019/2022, (AB) 2019/2023 sayılı
Tüzükleri  esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini

(protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip bir iletişim altyapısı olan mimariyi,
c) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış ad-

resine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağ
bağlantılı cihazı,

ç) Ağ bağlantılı cihaz: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan cihazı,
d) Ağ bağlantılı hazırda bekleme: Cihazın bir ağ bağlantısı üzerinden uzaktan harekete

geçirilen tetikleyici vasıtasıyla bir işlevi devam ettirebildiği bir durumu,
e) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla cihaza yerleştirilen ağ

bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,
f) Ağ kullanılabilirliği: Bir ağ kapısı üzerinden uzaktan gönderilen uyarının algılanması

sonrası işlevlerinin etkinleştirilmesi için kullanılan cihaz özelliğini,
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g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ğ) Bardak ön ısıtması: Kahve makinesinde saklanan bardakların ısıtılması işlevini,
h) Baskı cihazı: Elektronik verileri kâğıt çıktılarına aktaran ve ilave işlevleri de olabilen

ve çok işlevli cihaz veya çok işlevli ürün olarak da pazarlanabilen cihazı,
ı) Bilgisayar sunucusu: Masaüstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, masaüstü ince

alıcılar, internet protokollü (IP) telefonlar veya diğer bilgisayar sunucuları gibi alıcı cihazlar
için hizmet sağlayan ve ağ bağlantılı kaynakları yöneten; genel olarak veri merkezleri ve
ofis/şirket ortamlarında kullanılmak üzere piyasaya arz edilen; aslen klavye veya fare gibi doğ-
rudan kullanıcı tarafından kullanılan donanımlar ile değil, ağ bağlantıları aracılığıyla ulaşılan;
işletim sistemlerini (OS) ve/veya misafir sistem ara katmanlarını (hypervisor) desteklemek için
ve kullanıcının yüklediği şirket uygulamalarına yönelik olarak tasarlanan, hata düzeltici kodu
(ECC) ve/veya ara belleği (hem tamponlu ikili çevrim içi bellek modülleri (DIMM'ler) hem
de tamponlu kart üstü (BOB) konfigürasyonlar dahil) destekleyen, bir veya daha fazla AC-DC
güç kaynağı ile birlikte piyasaya arz edilen, tüm işlemcilerinin, paylaşılan sistem hafızasına
erişiminin olması ve tek bir işletim sistemi veya misafir sistem ara katmanları (hypervisor) ta-
rafından bağımsızca görülebilen ürünü,

i) Bilgi teknolojisi cihazı: Verinin ve telekomünikasyon iletinin giriş, gösterim, depo-
lama, erişim, iletim, işleme, anahtarlama veya kontrol gibi temel işlevlerinden birine veya bu
işlevlerin kombinasyonuna sahip olan ve bilgi transferini yapan bir veya birden fazla çıkış ile
donatılabilen herhangi bir cihazı,

j) Bilgi veya durum göstergesi: Saatler de dahil olmak üzere, bir ekranda bilgi sağlayan
veya cihazın durumunu belirten sürekli bir işlevi,

k) Büyük boyutlu baskı cihazı: En az 406 mm genişliğindeki sürekli-form ortamıyla
uyumlu olacak şekilde tasarlanmış cihaz da dahil olmak üzere A2 veya daha geniş ortama baskı
yapmak amacıyla tasarlanmış baskı cihazını,

l) Dağıtıcı: Birden fazla kapısı bulunan ve Yerel Ağ Bağlantısının (LAN) parçalarını
birbirine bağlamak için kullanılan cihazı,

m) Damlama filtreli ev tipi kahve makinesi: Kahveyi sızma yoluyla süzen ev tipi kahve
makinesini,

n) Demleme çevrimi: Kahve demlemek için tamamlanması gereken süreci,
o) Düşük gerilimli harici güç kaynağı: İsim levhasında, 6 V’den daha düşük bir isim

çıkış gerilimine ve 550 mA’ya eşit veya daha büyük bir çıkış akımına sahip harici bir güç kay-
nağını,

ö) Ev tipi kahve makinesi: Kahve yapmak amaçlı ticari olmayan cihazı,
p) Ev ve büro tipi elektrik elektronik cihaz: Ev dışı veya büro dışı amaçlı kullanım için

piyasaya arz edilse dahi, tek bir işlevsel ünite olarak satışa sunulan ve son kullanıcıya yönelik
olan, Ek-I’deki enerji kullanan ürün listesinde yer alan, tasarlandığı şekilde çalışması için enerji
girişi elektrik güç kaynağına bağlı olan ve 250V veya altında bir anma gerilimle kullanılacak
şekilde tasarlanmış enerji kullanan cihazı,

r) Etkin konum: Cihazın elektrik güç kaynağına bağlı olduğu ve cihazın amaçladığı
hizmeti sağlayan temel işlevlerinden en az birinin devrede olduğu durumu,

s) Fiziksel ağ kapısı: İki veya daha fazla ağ teknolojisine sahip olabilen bir ağ kapısının
fiziksel (donanım) ortamını,

ş) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması
ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumunu,

t) Isıtıcı kısım: Kahve makinesinin, suyu ısıtmak amacıyla elektriği ısıya çeviren par-
çasını,
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u) İç mekân: Radyo ve televizyon alıcılarının kullanımının söz konusu alıcıya 10 m
mesafe içerisinde olmasının beklenilebildiği ortamı,

ü) İş istasyonu: Özellikle grafik işlemlerde kullanılan bilgisayar destekli tasarım, yazı-
lım geliştirme, diğer bilgisayar yoğun işlerinin yanı sıra finansal ve bilimsel uygulamalar ya-
pılan, en az 15000 saatlik arızalar arasında ortalama bir süreye (MTBF), hata düzeltme koduna
(ECC) ve/veya arabellekli hafızaya sahip olan aşağıda belirtilen beş özelliğin üçünü karşılayan
cihazı;

1) İleri teknoloji grafikler için ilave güç desteği (yani çevresel bileşen ara bağlantı (PCI)
-E 6-pin 12 V ek güç beslemesi), 

2) Grafik yuvalarına ve/veya PCI-X desteğine ek olarak, ana kart üzerinde × 4 PCI-
E'den daha büyük bir kablolama,

3) Tek tip hafıza erişimi (UMA) grafiklerini desteklememe, 
4) Beş veya daha fazla PCI, PCI-E veya PCI-X yuvası,
5) İki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteği (tek çok çekirdekli CPU desteği

ile karşılanmayan fiziksel olarak ayrı CPU paketlerini/soketlerini desteklemelidir).
v) Kablosuz ağa bağlantı noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi)

bağlantısı sağlamak olan cihazı,
y) Kireç çözme: Kahve makinesinin iç bölümünde oluşan kireci tamamen ya da kısmen

temizleme işlemini,
z) Kapalı konum: Cihazın elektrik güç kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev

gerçekleştirmediği durum ile sadece kapalı konumun gösterildiği ve 2/10/2016 tarihli ve 29845
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine göre sadece
elektromanyetik uyumluluk sağladığı işlevleri içeren durumu,

aa) Kendini temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünü temizlemek üzere gerçekleş-
tirilen basit bir durulamadan veya belirli katkı maddeleri kullanarak yıkamaktan oluşan işle-
mi,

bb) Küçük boyutlu sunucu: Genel olarak masaüstü formunda masaüstü bilgisayar bile-
şenlerini kullanan, fakat temelde diğer bilgisayarlar için depolama ana sistemi olarak kullanıl-
mak ve ağ altyapısı hizmetlerini sunmak ve veri/medya ana sistemi olmak gibi işlevleri yerine
getirmek üzere tasarlanan, veri işlemenin, depolamanın, ağ arayüzünün tek bir kutuda yer aldığı
kaide, kule formunda veya masaüstü bilgisayarlara benzer diğer formlarda,  günde 24 saat ve
haftada 7 gün işlevini yerine getiren, temel olarak, ağ bağlantılı alıcı birimler aracılığıyla aynı
anda birden fazla kullanıcıya hizmet edecek şekilde çalışmak üzere tasarlanan ve bir işletim
sistemi ile birlikte piyasaya arz edildiğinde, işletim sisteminin merkez sunucu veya alt uç uy-
gulamaları için tasarlanan, G1 dışındaki herhangi bir sınıflamaya uyan ayrık bir grafik kartı
(dGfx) ile piyasaya arz edilmeyen bilgisayar çeşidini,

cc) Mantıksal ağ kapısı: Fiziksel bir ağ kapısı üzerinden işleyen ağ teknolojisini,
çç) Masaüstü küçük istemci: Ana işlevini yerine getirmek amacıyla uzak bilgi işlem

kaynakları (bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonları vb.) ile bağlantıya dayanan ve ürüne tüm-
leşik bir döngüsel depolama ortamı bulunmayan, ana birimi taşınabilir olmayan kalıcı bir yerde
(masa üstü vb.) kullanılmak üzere tasarlanan bilgiyi harici veya ürünle birlikte bulunduğu dâhili
bir ekranla verebilen bilgisayarı,

dd) Modem: Temel işlevi dijital olarak konumlanmış analog sinyalleri kablolu bir ağ
üzerinden iletmek ve almak olan cihazı,

ee) Taşınabilir iş istasyonu: Oyun oynama hariç, diğer bilgisayar ağırlıklı işlerin yanı
sıra aslen grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygu-
lamalar için kullanılan ve özellikle taşınabilir şekilde ve bir AC güç kaynağına doğrudan bağ-
lantılı veya bağlantısız olarak uzatılmış sürelerde çalışmak üzere tasarlanan, tümleşik ekran
kullanan gösterim yapabilen, tümleşik pil veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışabilen,
büyük çoğunluğu bir dış güç kaynağını kullanan ve tümleşik klavyesi ve işaretleme cihazı olan
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ve en az 13 000 saatlik arızalar arasında ortalama bir süreye (MTBF), G3 (FB Veri Genişliği
ile > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflaması bulunan en azından bir ayrık grafik kartına
(dGfx) sahip olma, üç veya daha fazla ilave iç depolama cihazının dahili ve en az 32 GB’lik
sistem hafızasını destekleme özelliklerine sahip yüksek performanslı ve tek kullanıcılı bilgi-
sayarı, 

ff) Uzaktan harekete geçiren tetikleyici: Bir ağ aracılığıyla cihazın dışından gelen sin-
yali,

gg) Uzaktan hazır bulunma sistemi: Bir kullanıcı arayüzü, yüksek çözünürlüklü kame-
rası, gösterim ve ses sistemi ile görüntü ve ses kodlamak ve kodu çözmek için işleme kapasitesi
bulunan ve tüm özelliklerin birlikte çalışması için yüksek çözünürlükte görüntülü konferans
için oluşturulan özel sistemi,

ğğ) Yeniden etkinleştirme işlevi: Çalışır konumunun da dahil olduğu, başka bir konuma
geçiş için, bir uzaktan kumanda anahtarı, bir uzaktan kumanda birimi, bir dahili sensör, bir za-
manlayıcı aracılığıyla sağlanan ilave işlevleri,

hh) Yönlendirici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu
tespit etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlen-
diren ağ cihazını,

ıı) Yüksek ağ geçerliliğine sahip ağ bağlantılı cihaz: HiNA olarak da tanımlanan temel
işlev(ler) olarak sadece yönlendirici, ağ değişimi, kablosuz ağa giriş noktası, merkez, modem,
VoIP telefon, görüntülü telefon işlevlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan cihazı,

ii) Yüksek ağ geçerliliği işlevine sahip ağ bağlantılı cihaz: HiNA işlevli cihaz olarak
da tanımlanan yönlendirici, ağ anahtarı, kablosuz ağa giriş noktası veya bunların kombinasyo-
nuna sahip olan, fakat HiNA olmayan cihazı,

ifade eder.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarına

dair elektrik güç tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de belirtilen hu-
suslar dâhilinde uygulanır.

Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, aynı Yönetmeliğin
Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemidir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimini Ek-III’te belirtilen doğrulama

yöntemine göre yürütür.
Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 9 – (1) En iyi performansa sahip ürünler ve halen piyasadaki teknoloji için

kullanılacak gösterge niteliğindeki ölçütler Ek- IV’te belirtilmiştir.
Danışma kurulu işlemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından,

çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 11 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme, Kapalı ve Ağa Bağlı Hazır
Bekleme Modlarında Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ (SGM:2011/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Sayfa : 312                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 313



Sayfa : 314                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 315



Sayfa : 316                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 317



Sayfa : 318                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 319



Sayfa : 320                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 321



Sayfa : 322                             RESMÎ GAZETE             25 Mart 2021 – Sayı : 31434 (Mükerrer)



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BİLGİSAYARLAR VE BİLGİSAYAR SUNUCULARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE 

DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR 
TEBLİĞ (2013/617/AB) (SGM:2021/14) 

Amaç
MADDE 1 – (1) 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin
uygulanmasına yönelik olarak bilgisayarların piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı
tasarımı gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekli-
likleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, dâhili veya harici güç kaynağına bağlı olarak doğrudan al-

ternatif akım (AC) elektrik kaynağı üzerinden çalışan;
a) Masaüstü bilgisayarlarına,
b) Tümleşik masaüstü bilgisayarlarına,
c) Dizüstü bilgisayarlarına (tablet bilgisayarlar, slate bilgisayarlar ve taşınabilir küçük

istemciler dâhil),
ç) Masaüstü küçük istemcilerine,
d) İş istasyonlarına,
e) Taşınabilir iş istasyonlarına,
f) Küçük boyutlu sunuculara,
uygulanır.
(2) Bu Tebliğ;
a) Oyun konsollarına,
b) Takma birimlerine,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe da-
yanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2009/125/AT sayılı

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Bilgisayarların ve Bilgisayar Sunucularının Çevreye Duyarlı Ta-
sarım Gerekliliklerini belirleyen 26/6/2013 tarihli ve (AB) 2013/617 sayılı Tüzüğü ile bu Tü-
zükte değişiklik yapan 30/11/2016 tarihli ve (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü ve
15/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/424 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına
uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini, 
b) Ayrık grafik kartı (dGfx): Yerel bellek denetleyici arabirimine ve yerel grafiklere

özel belleği olan ve aşağıdaki kategorilerden birine giren bir veya daha fazla grafik işleme bi-
rimi içeren ayrık bir iç bileşeni,

1) G1 (FB_BW ≤ 16),
2) G2 (16 < FB_BW ≤ 32),
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3) G3 (32 < FB_BW ≤ 64),
4) G4 (64 < FB_BW ≤ 96),
5) G5 (96 < FB_BW ≤ 128),
6) G6 (FB_BW > 128 (FB Veri Genişliği < 192-bit)),
7) G7 (FB_BW > 128 (FB Veri Genişliği ≥ 192-bit)).
7.1. Çerçeve arabellek bant genişliği (FB_BW), bir dGfx üzerindeki tüm GPU’lar ta-

rafından saniyede işlenen veri miktarı anlamına gelmektedir ve aşağıdaki formülle hesaplanır.
7.2. Çerçeve arabellek bant genişliği = (Veri Hızı x Veri Genişliği) / (8 x 1000)
7.2.1. Bu formülde geçen; 
7.2.1.1. Çerçeve arabellek genişliği Gigabayt/saniye (GB/s) ile ifade edilir;
7.2.1.2. Veri hızı, MHz ile ifade edilen etkin bellek veri sıklığıdır;
7.2.1.3. Veri genişliği, bit (b) ile ifade edilen çerçeve arabellek (FB) veri genişliğidir;
7.2.1.4. Formüldeki ‘8’, hesaplamayı Bayt’a dönüştürür;
7.2.1.5. 1000’e bölerek, Megabayt Gigabayt’a dönüştürülür.
c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Bilgisayar: Mantıksal işlemler gerçekleştiren, verileri işleyen, giriş aygıtlarını kul-

lanan, bilgi çıktılarını ekranda görüntüleme yeteneğine sahip ve normalde işlemler gerçekleş-
tirmek üzere bir merkezi işlem birimi (CPU) içeren, merkezi işlem birimi (CPU) bulunmaması
halinde, hesaplama işlem birimi işlevini gerçekleştiren ve bilgisayar sunucusuna istemci ağ
geçidi olma işlevine sahip olan cihazı,

d) Dâhili hafıza: Verilerin kalıcı olarak belleğe kaydedilmesini sağlayan dâhili bir bi-
leşeni,

e) Dâhili güç kaynağı: Bilgisayara güç sağlamak amacıyla elektrik kaynağından AC
voltajını, DC voltajına dönüştürmek için tasarlanan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bileşeni;

1)  Bilgisayar kasası içerisinde bulunur, ancak bilgisayar ana kartından ayrıdır. 
2) Güç kaynağı, güç kaynağı ile elektrik kaynağı gücü arasında ara devre olmaksızın

tek bir kabloyla elektrik kaynağına bağlanır. 
3) Tümleşik bir masaüstü bilgisayardaki ekrana DC bağlantısı haricinde, güç kaynağı

ile bilgisayar bileşenleri arasındaki tüm güç bağlantıları bilgisayar kasası içindedir.
4) Bilgisayar tarafından kullanılmak üzere, harici bir güç kaynağından gelen tekli DC

gerilimini çoklu gerilimlere dönüştürmek için kullanılan dâhili DC-DC dönüştürücüleri dahili
güç kaynağı olarak kabul edilmez.

f) Dizüstü bilgisayar: Özellikle taşınabilir olarak ve bir AC güç kaynağına bağlanarak
veya bağlanmadan uzun süre çalıştırılmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar anlamına gelen, gö-
rüntülenen köşegen ekran büyüklüğü en az 22,86 cm (9 inç) olan, tümleşik bir ekrana sahip ve
tümleşik bir batarya veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışma yeteneğine sahip olan
ayrıca aşağıdaki alt türleri içeren bilgisayarı, 

1) Tablet bilgisayar: Takılı olarak hem dokunmatik ekrana, hem de fiziksel bir klavyeye
sahip olan ve bir tür dizüstü bilgisayar olarak tanımlanan bir üründür.

2) Slate bilgisayar: Tümleşik dokunmatik bir ekran içeren, ancak takılı olarak kalıcı bir
fiziksel klavyesi bulunmayan bir tür dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.

3) Taşınabilir ince istemci: Temel işlevsellik elde etmek için uzak bir bilgisayar kaynağı
(örneğin, bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonu) bağlantısına güvenen ve ürüne tümleşik dönen
saklama ortamı bulunmayan bir dizüstü bilgisayar türünü, 

4) Aşağıda belirtilen dizüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda
tanımlanmış olup, bunlardan dizüstü bilgisayar tanımına uymasına rağmen, boştaki güç ihtiyacı
6 W’tan az olan ürünler, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda dizüstü bilgisayar olarak değer-
lendirilmez.
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4.1.‘Kategori A’ dizüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C dizüstü bilgisayar tanımla-
rına uymayan dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.

4.2.‘Kategori B’ dizüstü bilgisayar, en az bir ayrık grafik kartına (dGfx) sahip dizüstü
bilgisayar anlamına gelmektedir.

4.3. ‘Kategori C’ dizüstü bilgisayar, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip bir dizüstü
bilgisayar anlamına gelmektedir:

4.3.1. CPU içinde en az iki fiziksel çekirdek,
4.3.2. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği,
4.3.3. G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun

ayrık bir grafik kartı (dGfx).
g) Ekran uyku konumu: Ekranın bağlı bir cihazdan veya dâhili bir uyarandan (bir za-

manlayıcı veya meşgul sensörü gibi) sinyal aldıktan sonra geçtiği kullanıcının sağladığı bir
girdi sinyaliyle de bu güç konumuna geçebildiği; bağlı bir cihaz, ağ, uzaktan kumanda ve/veya
dâhili uyarandan işaret aldığında çalışır konumuna geçtiği; ürün bilgileri, durum görüntüleri
veya algılayıcı temelli işlevler gibi kullanıcı odaklı veya koruyucu işlevler haricinde görüntü
üretmediği güç konumunu,

ğ) Harici güç kaynağı: Aşağıda sıralanan özelliklere sahip olan cihazı;
1) Şebeke güç kaynağından gelen alternatif akım (AC) gücü girdisini düşük gerilimli

doğru akım (DC) veya AC çıktısına dönüştürmek için tasarlanmıştır.
2) Aynı anda yalnızca bir DC veya AC çıkış gerilimini dönüştürme yeteneğine sahip-

tir.
3) Ana yükü teşkil eden ayrı bir cihazla kullanılması amaçlanmıştır.
4) Ana yükü teşkil eden cihazdan ayrı bir fiziksel kasa içermektedir.
5) Ana yükü teşkil eden cihaza, çıkarılabilir veya fiziksel bağlantılı erkek/dişi elektrik

bağlantısı, kablo, kordon veya diğer kablolama yoluyla bağlanır.
6) Nominal çıkış gücü 250 W’ı geçemez.
h) İş istasyonu: Yoğun hesaplama içeren diğer görevlerin yanı sıra temelde grafikler,

Bilgisayar Destekli Tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan
yüksek performanslı, tek kullanıcılı ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bilgisayarı;

1) Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) en az 15.000 saattir,
2) Hata düzeltme koduna (ECC) ve/veya arabelleğe sahiptir,
3) Aşağıdaki beş özellikten en az üçüne sahiptir:
3.1. Yüksek kalitede grafikler için ek güç desteğine sahiptir (örneğin, çevre birimleri

bağlantı kartı (PCI)-E 6-pin 12 V ek güç beslemesi),
3.2. Grafik yuvasına ve/veya PCI-X desteğine ek olarak, sistemi anakart üzerinde x4

PCI-E’den daha fazlası için bağlanmıştır.
3.3. Tek biçimli bellek erişimi (UMA) grafiklerini desteklemez,
3.4. Beş veya daha fazla PCI, PCI-E veya PCI-X yuvası içerir,
3.5. İki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteği vardır (fiziksel olarak ayrı CPU

paketlerini/yuvalarını desteklemelidir; yani tek birçok çekirdekli CPU desteği yoktur).
ı) Küçük boyutlu sunucu: Genellikle masaüstü bilgisayar bileşenlerini bir masaüstü bi-

çim katsayısı içinde kullanan, ancak temelde diğer bilgisayarlar için depolama makinesi olarak
kullanılmak üzere ve ağ altyapı hizmetleri ve veri/ortam barındırma hizmeti sunmak gibi iş-
levleri yerine getirmek üzere tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bilgisayar türünü; 

1) Tüm veri işleme, saklama ve ağ arayüzlerinin tek bir kutuda yer alması için masaüstü
bilgisayarlarınkine benzer bir kaide, kule veya başka bir yapı unsurunda tasarlanmıştır,

2) Günün 24 saati, haftanın 7 günü çalışacak şekilde tasarlanmıştır,
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3) Temelde ağ bağlantılı istemci birimleri yoluyla birkaç kullanıcıya hizmet eden eşza-
manlı çok kullanıcılı bir ortamda çalışmak için tasarlanmıştır,

4) Bir işletim sistemiyle birlikte piyasaya arz edilmesi durumunda, işletim sistemi ana
sunucu veya alt uç sunucu uygulamaları için tasarlanmıştır,

5) G1 haricinde herhangi bir sınıflandırmaya uyan ayrık bir grafik kartı (dGfx) ile bir-
likte piyasaya arz edilemez.

i) Masaüstü bilgisayar: Ana birimin kalıcı bir yerde konumlanması amaçlanan ve taşı-
mak üzere tasarlanmamış, harici bir ekran ve klavye ve fare gibi harici çevre birimleriyle kul-
lanılmak üzere tasarlanmış ve aşağıda kategorileri bulunan bir bilgisayarı, 

1) Aşağıda belirtilen masaüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultu-
sunda tanımlanmıştır:

1.1. ‘Kategori A’ masaüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C, Kategori D masaüstü
bilgisayar tanımlarına uymayan masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.

1.2. ‘Kategori B’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar an-
lamına gelmektedir:

1.2.1. CPU içinde iki fiziksel çekirdek,
1.2.2. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği.
1.3.‘Kategori C’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar an-

lamına gelmektedir:
1.3.1. CPU içinde üç veya daha fazla fiziksel çekirdek,
1.3.2. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin yapılandırmasını,
1.3.2.1. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği, ve/veya
1.3.2.2. Ayrık bir grafik kartı (dGfx).
1.4. ‘Kategori D’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar an-

lamına gelmektedir:
1.4.1. CPU içinde en az dört fiziksel çekirdek,
1.4.2. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin yapılandırmasını:
1.4.2.1. Asgari dört gigabayt (GB) sistem belleği, ve/veya
1.4.2.2. G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun

ayrık bir grafik kartı (dGfx).
j) Masaüstü ince istemci: Temel işlevsellik elde etmek için uzak bir bilgisayar kaynağı

(örneğin, bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonu) bağlantısına dayanan ve ürüne tümleşik olarak
dönel saklama ortamı bulunmayan, ana birimi, kalıcı bir konumda kullanılmak üzere tasarlanan
(örneğin bir masa üstünde) ve  taşınabilir olmayan bilgi çıktılarını harici veya ürüne dâhil edil-
miş olması halinde dâhili bir ekrana yansıtabilen bir bilgisayarı, 

k) Merkezi İşlem Birimi (CPU): Bilgisayarda talimatların yorumlanmasını ve gerçek-
leştirilmesini kontrol eden ve aşağıdaki özellikleri içeren bir bileşeni;

1) CPU, “işletim sistemi çekirdekleri” olarak bilinen bir veya birden fazla fiziksel iş-
lemci içerebilir. Bir fiziksel işlemci, fiziksel olarak mevcut bir işlemci anlamına gelir. İlave
‘sanal’ veya ‘mantıksal’ işlemcileri, fiziksel işlemci olmayan bir işletim sistemi çekirdeğinin
biri veya daha fazlasından meydana gelir. 

2) Bir işletim sistemi çekirdeğinin daha fazlası, tek bir CPU fiziksel yuvası bulunan bir
işlemci paketinde bulunabilir.

3) CPU’da toplam işletim sistemi çekirdeklerinin sayısı, tüm CPU fiziksel yuvalarına
bağlanan cihazlar tarafından sağlanan işletim çekirdeklerinin toplamıdır. 
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l) Taşınabilir iş istasyonu: Bilgisayar oyunları haricinde yoğun hesaplama içeren diğer
görevlerin yanı sıra temelde grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal
ve bilimsel uygulamalar için kullanılan, özellikle taşınabilir olarak ve bir AC güç kaynağına
doğrudan bağlanarak veya bağlanmadan uzun süre çalıştırılmak üzere tasarlanmış, yüksek per-
formanslı, tek kullanıcılı ve aşağıdaki özelliklere sahip bir bilgisayarı,

1) Taşınabilir iş istasyonları tümleşik bir ekrana sahiptir ve tümleşik bir batarya ile veya
diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışma yeteneğine sahiptir. 

2) Taşınabilir iş istasyonlarının büyük kısmı harici bir güç kaynağı kullanır ve tümleşik
bir klavyeye ve işaret aygıtına sahiptir. Taşınabilir iş istasyonları aşağıdaki özelliklere sahip-
tir:

2.1. Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) en az 13.000 saattir,
2.2. En az G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uy-

gun ayrık bir grafik kartına (dGfx) sahiptir,
2.3. Üç veya daha fazla dâhili depolama cihazı eklenebilir,
2.4. En az 32 GB sistem belleğini destekler.
m) Tümleşik masaüstü bilgisayar: Bilgisayar ve ekran biriminin tek bir birim halinde

işlev gördüğü, AC gücünü tek kablo ile alan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bilgisayarı, 
1) Tümleşik masaüstü bilgisayarlar iki şekilde olabilir: 
1.1. Ekran ve bilgisayar, fiziksel olarak birleşik tek bir birim halindedir;
1.2. Ekran bilgisayardan ayrıdır, ancak doğru akım (DC) güç kablosu ile ana kasaya

bağlanmaktadır. Tümleşik bir masaüstü bilgisayarın kalıcı bir yerde konumlanması amaçlan-
mıştır ve taşımak üzere tasarlanmamıştır. Tümleşik masaüstü bilgisayarlar, temelde işitsel-gör-
sel sinyallerin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmamıştır. Aşağıda belirtilen tümleşik
masaüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda tanımlanmıştır:

1.2.1.‘Kategori A’ tümleşik masaüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C, Kategori D
tümleşik masaüstü bilgisayar tanımlarına uymayan tümleşik masaüstü bilgisayar anlamına gel-
mektedir.

1.2.2. ‘Kategori B’ tümleşik masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir tümleşik ma-
saüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:

1.2.2.1. CPU içinde iki fiziksel çekirdek,
1.2.2.2. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği.
1.2.3.‘Kategori C’ tümleşik masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir tümleşik ma-

saüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
1.2.3.1. CPU içinde üç veya daha fazla fiziksel çekirdek,
1.2.3.2. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin yapılandırmasını:
1.2.3.2.1. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği,
1.2.3.2.2. Ayrık bir grafik kartı (dGfx).
1.2.4. ‘Kategori D’ tümleşik masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir tümleşik ma-

saüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
1.2.4.1. CPU içinde en az dört fiziksel çekirdek,
1.2.4.2. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin yapılandırmasını:
1.2.4.2.1. Asgari dört gigabayt (GB) sistem belleği, ve/veya
1.2.4.2.2. G3 (FB Veri Genişliği> (28-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun

ayrık bir grafik kartı (dGfx).
n) Oyun konsolu: Temel işlev olarak video oyunları oynamak üzere tasarlanmış şebeke

güç kaynağına bağlı bağımsız ve aşağıdaki özellikleri taşıyan cihazı,
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1) Oyun konsolu, genellikle ana oyun oynama ekranı olarak harici bir ekran çıkışı sağ-
lamak üzere tasarlanmıştır. Oyun konsolları, genellikle bir CPU, sistem belleği ve bir grafik
işleme birimi veya birimleri (GPU) içerir ve sabit sürücüler ve diğer dâhili saklama seçenekleri
ve optik sürücüler içerebilir. 

2) Oyun konsolları genellikle temel giriş cihazı olarak harici bir klavye veya fare yerine
kumanda kolları veya diğer interaktif kollarla çalışır. Oyun konsolları, normalde kişisel bilgi-
sayar işletim sistemleri içermez, daha ziyade oyun konsollarına özgü işletim sistemleriyle çalışır. 

3) Temel oyun oynama ekranı olarak tümleşik bir ekran içeren ve bir AC güç kaynağına
doğrudan bağlanarak değil, tümleşik bir bataryayla veya diğer taşınabilir güç kaynaklarıyla ça-
lışan taşınabilir oyun cihazları da bir tür oyun konsolu olarak değerlendirilir.

o) Takma birimi: Çevre birimlere bağlanmayı artırmak veya bağlantıları bütün haline
getirmek gibi görevler için bir bilgisayara bağlanmak üzere tasarlanmış ayrıca ağ bağlantılı
bilgisayardaki dâhili bataryaların şarj edilmesini de kolaylaştırabilen ayrık bir ürünü,

ö) Ürün tipi: Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ma-
saüstü ince istemci, iş istasyonu, taşınabilir iş istasyonu, küçük ölçekli sunucu, oyun konsolu,
takma birimi, dahili güç kaynağı veya harici güç kaynağını belirten cihazı,

ifade eder.
(2) Eklerin amaçları doğrultusunda, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Bilgisayarlar çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de yer al-

maktadır.
(2) Bilgisayarların geçerli olan çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğu,

Ek-III’te yer alan yöntemler kullanılarak ölçülür.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme yöntemleri, aynı Yö-
netmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemleri veya Ek-V’inde belirtilen uy-
gunluk değerlendirmesi yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi ve doğrulama yöntemleri
MADDE 8 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Du-

yarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen kurallar uyarınca yürütülür.
(2) Bilgisayarların geçerli olan çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğunun

denetimi, bu Tebliğin Ek-III’ünün 2 nci maddesinde belirtilen doğrulama yöntemine uygun
olarak yürütülür.

Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi per-

formansa sahip ürünlere ve teknolojiye ilişkin gösterge niteliğindeki ölçütler, Ek-IV’te tanım-
lanmıştır.

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından,

çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 11 – (1) 13/2/2015 tarihli ve 29266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bil-

gisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM:2015/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SUNUCULAR VE VERİ DEPOLAMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE

DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/424/AB) (SGM:2021/15)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik sunucuların ve çevrimiçi veri depolama ürünlerinin pi-

yasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini be-

lirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sunucuları ve çevrimiçi veri depolama ürünlerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ, aşağıda belirtilen ürünleri kapsamaz:

a) Gömülü uygulamalarda kullanılan sunucuları.

b) Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekli-

liklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’e göre küçük ölçekli sunucular olarak sı-

nıflandırılan sunucuları.

c) Dörtten fazla işlemci soketine sahip sunucuları.

ç) Sunucu cihazlarını.

d) Büyük sunucuları.

e) Tam hata toleranslı sunucuları.

f) Ağ sunucularını.

g) Küçük veri depolama ürünlerini.

ğ) Büyük veri depolama ürünlerini.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve

508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çev-

reye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar

geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağ sunucusu: Yazılım tanımlı bir ağ üzerinden sanallaştırılmış ağ ortamı desteği ile

bağlantı noktalarını ve hızı dinamik olarak yeniden yapılandırma kabiliyetine sahip toplam hat

hızı verimi 12 GB/s veya daha fazla 11’den çok ağ bağlantı noktasına ek olarak, bir sunucu ile

aynı bileşenleri içeren ağ ürününü,
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c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Büyük sunucu: Bir veya daha fazla tam çerçeve kabinet içerisinde yer alan önceden

entegre/önceden test edilmiş bir sistem olarak gönderilen ve en az 32 ayrı giriş/çıkış soketine

sahip yüksek bağlantı giriş/çıkış alt sistemi içeren esnek sunucuyu,

d) Büyük veri depolama ürünü: Tek nokta hatası olmama, kesintisiz hizmet verme ve

tümleşik depolama denetleyicisine sahip olma özelliklerini haiz ve maksimum yapılandırma-

sında 400'den fazla veri depolama aygıtını destekleyen üst düzey veya ana bilgisayar veri de-

polama ürününü,

e) Çevrimiçi veri depolama ürünü: İlk veriye maksimum 80 milisaniyenden daha az

bir sürede rastgele veya sıralı bir şekilde erişilebilen, rastgele veri erişimli ve çevrimiçi kullanım

için tasarlanmış bir veri depolama ürününü,

f) Çok düğümlü sunucu: Sunucu düğümlerinin çalışma sırasında değiştirilebilir şekilde

tasarlanmadığı, gücün paylaşılan güç kaynağı üniteleri aracılığıyla tüm düğümlere dağıtıldığı,

tek bir mahfaza ve bir veya daha fazla güç kaynağı ünitesini paylaşan iki veya daha fazla ba-

ğımsız sunucu düğümüyle tasarlanmış sunucuyu,

g) Dörtten fazla işlemci soketine sahip sunucu: Bir işlemcinin kurulumu için tasarlanmış

dörtten fazla arabirim içeren (çok düğümlü sunucular için her sunucu düğümünde dörtten fazla

işlemci soketine sahip olan) sunucuyu,

ğ) Esnek sunucu: Sistemin mikro mimarisine, merkezi işlem birimine (CPU) ve yonga

setine entegre edilmiş kapsamlı güvenilirlik, kullanılabilirlik, servis verilebilirlik ve ölçekle-

nebilirlik özellikleri ile tasarlanmış sunucuyu,

h) Gömülü uygulama: Genellikle salt okunur bellek (rom) veya flaş bellek gibi geçici

olmayan bir bellekte depolanan, bir endüstriyel cihazda ya da tüketici cihazında kalıcı olarak

bulunan yazılım uygulamasını,

ı) Katı hal sürücüsü (SSD): Veri depolama için manyetik plakaları döndürmek yerine

kalıcı katı hal belleğini okuyan ve yazan veri depolama cihazını,

i) Küçük veri depolama ürünü: En fazla üç veri depolama cihazı içeren veri depolama

ürününü,

j) Sabit disk sürücüsü (HDD): Bir veya daha fazla dönen manyetik disk plakasını oku-

yan ve yazan veri depolama cihazını,

k) Sunucu: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü küçük istemciler,

internet protokollü telefonlar, akıllı telefonlar, tabletler, telekomünikasyon, otomatik sistemler

ve diğer sunucular gibi istemci cihazlar için ağa bağlı kaynakları yöneten veya onlara hizmet

sağlayan, temel olarak klavye ya da fare gibi doğrudan kullanıcı giriş cihazları ile değil ağ bağ-

lantıları ile erişilen ve aşağıdaki özelliklere sahip bilgi işlem ürününü;

1) Sunucu işletim sistemlerini (OS) ve/veya hipervizörleri desteklemek üzere tasarlan-

ma ve kullanıcı tarafından yüklenen kurumsal uygulamaları çalıştırmayı hedefleme,

2) Hata düzeltme kodunu ve/veya tampon belleği (hem tamponlanmış çift sıralı bellek

modülleri hem de tamponlanmış yerleşik yapılandırmalar dâhil) destekleme,
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3) Tüm işlemcilerin paylaşılan sistem belleğine erişimine imkân verme ve tek bir işletim

sistemi (OS) veya hipervizör tarafından bağımsız olarak görülebilme.

l) Sunucu cihazı: Kullanıcının sağladığı yazılımı yürütmesi amaçlanmayan, bir veya

daha fazla ağ üzerinden hizmet sunan, genellikle bir web veya komut satırı arabirimi üzerinden

yönetilen ve önceden yüklenmiş bir işletim sistemi (OS) ile özel bir işlev veya sıkıca bağlı iş-

levler kümesi gerçekleştirmek için kullanılan bir uygulama yazılımı ile birlikte gelen sunucuyu,

m) Tam hata toleranslı sunucu: Tüm bilgisayar bileşenlerinin aynı ve eşzamanlı iş yük-

lerini çalıştıran iki düğüm arasında çoğaltıldığı, tam donanım yedeklemesiyle (kritik görev uy-

gulamalarında sürekli kullanılabilirlik için tek bir iş yükünü eş zamanlı ve tekrarlı olarak ça-

lıştırmak amacıyla) tasarlanmış bir sunucuyu, (Örneğin, bir düğüm hata verir veya onarım ge-

rektirirse, ikinci düğüm kesinti süresini önlemek için iş yükünü tek başına çalıştırabilir.)

n) Veri depolama cihazı: Bağımsız disklerin yedek dizilerinin alt sistemleri, robotik

teyp kitaplıkları, dosyalayıcılar ve dosya sunucuları ve son kullanıcı programları tarafından

doğrudan erişilemeyen ve bir tür dâhili önbellek yerine kullanılan depolama aygıtları gibi de-

polama öğelerinin toplanması haricinde kalıcı veri depolama sağlayan aygıtı,

o) Veri depolama ürünü: Doğrudan veya bir ağ üzerinden bağlı istemcilere ve cihazlara

veri depolama hizmetleri sağlayan aşağıdaki özelliklere sahip tam işlevli bir depolama siste-

mini;

1) Veri depolama ürünü mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan bileşenler ve alt sistemler

(örn. denetleyiciler ve diskler arasında dâhili iletişimi sağlayan) veri depolama ürününün bir

parçası olarak kabul edilir,

2) Buna karşılık normalde veri merkezi seviyesindeki bir depolama ortamıyla ilişki-

lendirilen bileşenler (örn. harici depolama alanı ağının çalışması için gerekli cihazlar) veri de-

polama ürününün bir parçası olarak değerlendirilmez,

3) Bir veri depolama ürünü, tümleşik depolama denetleyicileri, veri depolama aygıtları,

gömülü ağ öğeleri, yazılım ve diğer aygıtlardan oluşabilir.

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 5 – (1) Sunucular ve çevrimiçi veri depolama ürünleri için çevreye duyarlı

tasarım gereklilikleri Ek-II’de yer almaktadır.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sunucular Ek-II’nin 1.1.1 inci, 1.2.1 inci,

1.2.2 nci, 2.1 inci, 2.2 nci, 3.1 inci, 3.3 üncü ve 3.4 üncü maddelerinde belirtilen çevreye duyarlı

tasarım gerekliliklerini sağlar.

(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren çevrimiçi veri depolama ürünleri Ek-II’nin

1.1.1 inci, 1.2.1 inci, 1.2.2 nci, 3.2 nci, 3.3 üncü ve 3.4 üncü maddelerinde belirtilen çevreye

duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.

(4) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sunucular ve çevrimiçi veri depolama ürün-

leri Ek-II’nin 1.2.3 üncü maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.
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(5) 1 Ocak 2023’ten itibaren sunucular ve çevrimiçi veri depolama ürünleri Ek-II’nin

1.1.2 nci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.

(6) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk Ek-III’te belirtilen yöntemlere

göre ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, söz konusu Yönet-

meliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolü veya Ek-V’inde belirtilen uygunluk değer-

lendirmesine ilişkin yönetim sistemidir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu

maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından, teknik dosya bu Tebliğin

Ek-II’sinin 3.4 üncü maddesinde yer alan bilgileri içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-

çekleştirirken, Ek-IV’te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler

MADDE 8 – (1) İmalatçı veya ithalatçı, bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya te-

min edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye

çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algı-

lama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip

olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

Gösterge niteliğindeki ölçütler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasada mevcut olan

en iyi performansa sahip sunucular ve veri depolama ürünlerine ilişkin gösterge niteliğindeki

ölçütler Ek-V’te tanımlanmaktadır.

Danışma kurulu

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından,

çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

AB mevzuatına uyum

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, (AT) 2009/125 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Sunucuların ve Veri Depolama Ürünlerinin Çevreye Duyarlı Ta-

sarım Gerekliliklerini belirleyen, (AB) 617/2013 sayılı Tüzüğü tadil eden, 15/3/2019 tarihli ve

(AB) 2019/424 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde ha-

zırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KAYNAK EKİPMANLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/1784/AB) (SGM:2021/17) 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak şebekeye bağlı çalışan kaynak ekipmanlarının pi-
yasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini be-
lirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;
a) Manuel metal ark kaynağı,
b) Korumalı metal ark kaynağı,
c) Kendinden korumalı özlü kaynağı,
ç) Özlü ark kaynağı,
d) Metal aktif gaz ve metal atıl gaz kaynağı,
e) Tungsten atıl gaz kaynağı,
f) Plazma ark kesimi,
ve yardımcı süreçlerinin bir veya daha fazlasında kullanılan kaynak ekipmanlarını kap-

sar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Tozaltı ark kaynağında,
b) Sınırlı görevli ark kaynağında,
c) Direnç kaynağında,
ç) Saplama kaynağında,
ve yardımcı süreçlerinde kullanılan kaynak ekipmanlarını kapsamaz.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve
508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Direnç kaynağı: Kaynak çubukları veya koruyucu gazlar gibi sarf malzemeleri ge-

rektirmeyen, elektrik akımının hassas bir şekilde kontrol edilen bir süre ve kontrollü bir basınç
altında parçalar arasından geçirilmesiyle ısının birleştirilecek parçaların arayüzünde oluşturul-
duğu bir termoelektriksel işlemi,
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ç) Eş değer model: Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan ancak

aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından ayrı bir model tanımlayıcı ile farklı bir

model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

d) Kaynak ekipmanı: Metalleri kaynak sıcaklığına kadar ısıtarak (basınç uygulayarak

veya uygulamaksızın) veya sadece basınç uygulayarak, dolgu metali ve koruyucu gaz kulla-

narak veya kullanmaksızın, uygun araçları ve teknikleri kullanarak tanımlanmış geometride

bir ürün ortaya çıkaran metal birleşimini üretmek için biraraya gelen ve en az biri hareket eden

birbirine bağlı parçalardan veya elemanlardan oluşan sabit veya taşınabilir, ark kaynağı ve yar-

dımcı işlemlerle birlikte manuel, otomatik veya yarı otomatik kaynak, lehim, sert lehim veya

kesim veya hepsi için kullanılan ürünleri,

e) Kendinden korumalı özlü kaynak: Kaynak havuzunu kirlenmeden korumak için ha-

rici bir koruyucu gaz kullanılmasına gerek olmaksızın kaynak tabancasından kaynak bağlan-

tısına sürekli içi boş tel elektrodun beslendiği tel kaynak işlemini, (harici bir koruyucu gaz ye-

rine, kaynak havuzunu koruyan gazın oluşumu için içi boş tel içindeki akı bileşiği kaynak arkı

ile reaksiyona girer.) 

f) Korumalı metal ark kaynağı: Basıncın kullanılmadığı ve dolgu metalinin elektrottan

sağlandığı, korumanın elektrot kaplamasının ayrışmasından elde edildiği, korumalı metal elek-

trot ile iş parçası ve çalışma alanı arasındaki elektrik arkıyla ısıtarak birleşimin üretildiği ark

kaynağı işlemini,

g) Koruyucu gaz (ikincil gaz): Memenin ağzından geçmeyen, bunun yerine memenin

etrafından geçen ve elektrik arkının çevresinde bir koruma oluşturan gazı,

ğ) Manuel metal ark kaynağı: Operatörün elinin kaynak işleminin hareket hızını ve

elektrodun elektrik arkına besleme oranını kontrol ettiği örtülü elektrotlu ark kaynağı işlemini,

h) Metal aktif gaz kaynağı: Korumanın tamamen haricen sağlanan aktif bir gazdan veya

gaz karışımından elde edildiği; sarf malzemesi olan sürekli dolgu metal elektrot ile iş parçası

alanı arasındaki bir arkla ısıtarak birleşimin üretildiği gaz metal ark kaynağı işlemini,

ı) Metal âtıl gaz kaynağı: Korumanın tamamen harici bir besleyici gazdan veya atıl gaz

karışımından elde edildiği; sarf malzemesi olan sürekli dolgu metal elektrot ile iş parçası alanı

arasındaki arkla ısıtarak birleşimin üretildiği gaz metal ark kaynağı işlemini,

i) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini aynı markaya ya da aynı imalatçı, itha-

latçı veya yetkili temsilciye ait diğer modellerden ayıran, genellikle alfanümerik olan kodu,

j) Özlü ark kaynağı: Harici koruyucu gaz(lar) ın kullanımını gerektiren veya gerektir-

meyen, metal bir kılıf ve çeşitli toz malzemelerin çekirdeğinden oluşmuş kompozit borulu dol-

gu metal elektrotlar kullanan ve kaynak dikişinin yüzeyinde geniş bir cüruf kaplaması oluşturan

kaynak işlemini,

k) Plazma ark kesimi: Daraltılmış bir ark kullanan ve erimiş metali sınırlandırılmış me-

şale ucundan yayılan yüksek yoğunluklu iyonize gaz (plazma gaz) jeti içinde uzaklaştıran doğru

akım negatif elektrotlu ark kesimi işlemini,

l) Plazma gazı (Menfez gazı veya kesme gazı): Elektrodu çevrelemek için torca yön-

lendirilen ve bir plazma oluşturmak üzere ark tarafından iyonize edilen ve torç memesinden

plazma jeti olarak çıkan gazı,
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m) Saplama kaynağı: Bir metal saplamanın veya benzer parçanın bir iş parçasına, her

iki parçayı da ısıtmak için elektrik arkı kullanılarak manuel, otomatik ya da yarı otomatik olarak

birleştirildiği kaynak işlemini,

n) Sınırlı görevli ark kaynağı: Endüstriyel ve profesyonel uygulamalar için olmayan ve

aşağıda yer alan özelliklere sahip ark kaynağını ve yardımcı süreçlerini;

1) Tek fazlı şebeke gerilimi kullanan,

2) Eğer motor tahrikliyse, çıkış gücü 7,5 kVA’yı aşmayan,

3) Çalışmak için ark başlatma ve dengeleme cihazları, sıvı soğutma sistemleri veya gaz

konsolları gerektirmeyen.

o) Tozaltı ark kaynağı: Basıncın uygulanmadığı, elektrottan ve bazen de kaynak çubuğu,

akı veya metal granüller gibi yardımcı bir kaynaktan gelen dolgu metalinin kullanıldığı, ark

ve erimiş metalin iş parçası üzerindeki tanecikli akı örtüsü tarafından korunduğu, örtüsüz metal

elektrot veya elektrotlar ile kaynak havuzu arasında 600 Amperi aşan ark veya arkların kulla-

nıldığı ark kaynağı işlemini,

ö) Tungsten âtıl gaz kaynağı: Korumanın bir gazdan veya gaz karışımından elde edil-

diği, basınç ve dolgu metalinin kullanılabildiği veya kullanılamadığı, sarf malzemesi olmayan

tek bir tungsten elektrot ile iş parçası alanı arasındaki bir arkla ısıtarak birleşimin üretildiği ark

kaynağı işlemini,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren Ek-II’de yer alan çevreye

duyarlı tasarım gereklilikleri uygulanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, söz konusu Yönet-

meliğin Ek-IV’ünde belirtilen İç Tasarım Kontrolü veya Ek-V’inde belirtilen Uygunluk De-

ğerlendirmesine İlişkin Yönetim Sistemidir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu

maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından teknik dosya, bu Tebliğin

Ek-II’sinin 2 nci ve 3 üncü maddeleriyle uyumlu olarak sağlanan ürün bilgisinin bir kopyasını

ve Ek-III’e göre gerçekleştirilen hesaplamaların detaylarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Belirli bir model için teknik dosyada yer alan bilgiler;

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-

rafından üretilen bir model üzerinden,

b) Aynı veya farklı bir imalatçının veya her ikisinin başka bir modelinden tasarım veya

dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplamayla,

elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın

doğruluğunu sağlamak için imalatçı tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygulanabilir ol-

duğunda, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir. Teknik dosya, model

tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eş değer modellerin bir listesini içerir.
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Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi kont-
rollerini yaparken bu Tebliğin Ek-IV'ünde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğ-
rulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 8 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik
dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini
daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevri-
mini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme
özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden
sonra, ürünün enerji ve su tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, uy-
gunluk beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden
önceki durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin red-
dedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan
çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip
olamaz.

Gösterge niteliğindeki ölçütler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-
mans gösteren ürünler ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te belirtil-
miştir.

Danışma kurulu

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, özellikle güç kaynağı verimliliği
ve işlevsiz durum güç tüketimi için daha katı sınırlar, kaynak ekipmanı kullanımına bağlı olarak
havaya yapılan salımlar, döngüsel ekonominin amaçlarına uygun olarak ürünler için ilave kay-
nak verimliliği gereklilikleri, tozaltı ark kaynağı, sınırlı görev ark kaynağı, direnç kaynağı ve
saplama kaynağı işlemlerini kullanan ürünlere ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri be-
lirlemenin ve bu Tebliğin kapsamının profesyonel takım tezgâhlarına genişletilmesinin ve özel-
likle de takım tezgâhlarının işlem dışı, bekleme ve diğer düşük güçlü modlardaki asgari ve-
rimlilik değerlerine ilişkin belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlemenin uygun
olup olmadığına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan danışma kurulu toplantılarına
katılım sağlar.

AB mevzuatına uyum

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, (AT) 2009/125 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
Tüzüğü uyarınca yayımlanan Kaynak Ekipmanlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini
belirleyen, 1/10/2019 tarihli ve (AB) 2019/1784 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB
mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair

Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1)

–– Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

(2019/2017/AB) (SGM:2021/2)

–– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB)

(SGM:2021/3)

–– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin

Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)

–– Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

(2019/2021/AB) (SGM:2021/5)

–– Elektronik Ekranların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2013/AB)

(SGM:2021/6)

–– Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

(2019/2019/AB) (SGM:2021/7)

–– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB)

(SGM:2021/8)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım

Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

(2019/2018/AB) (SGM:2021/10)

–– Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ

Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT)

(SGM:2021/13)

–– Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım

Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)

–– Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım

Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)

–– Kaynak Ekipmanları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair

Tebliğ (2019/1784/AB) (SGM:2021/17)


