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TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2012/4)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin
uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili
etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10 ila 1500 litre arasında depolama hacmine sahip olan,
şebeke enerjisi ile çalışan, ev dışında kullanılmak üzere ve gıda maddesi dışındaki ürünlerin
soğutulması için satılanlar ve ankastreler de dahil ev tipi soğutma cihazları ile şebeke enerjisinin
yanısıra pille de çalışabilen ev tipi soğutma cihazlarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Esas itibarıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, gazyağı ve biyo-dizel yakıt gibi elektrik
dışındaki enerji kaynakları ile çalışan soğutma cihazlarını,
b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü üzerinden şebekeye bağlanmak
suretiyle pille çalışan soğutma cihazlarını,
c) Başka cihaz modellerine denk olmayan ve tek olarak imal edilen, özel yapım soğutma
cihazlarını,
ç) Soğutulmuş gıda maddesinin çıkartılmasının elektronik olarak algılandığı ve bu bilginin
bir ağ bağlantısı üzerinden sayım için bir uzaktan kumanda sistemine otomatik olarak
gönderilebildiği üçüncü sektör soğutma cihazlarını,
d) Bağımsız buz makineleri veya soğutulmuş içecek makineleri gibi, asli işlevi soğutarak
gıda maddesi saklama olmayan cihazları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Etiketlenmesine Dair EU/1060/2010
sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak
Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında
Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) Absorpsiyonlu soğutma cihazı: Soğutmanın, enerji kaynağı olarak ısı kullanan bir
absorpsiyon süreci ile sağlandığı soğutma cihazını,
b) Ankastre ev tipi soğutma cihazı: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma
yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren sabit soğutma cihazını,
c) Buzdolabı: Taze gıda ve/veya şarap dahil içecek saklamaya uygun en az bir bölmesi
bulunan, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik soğutma cihazını,
ç) Buzdolabı-derin dondurucu: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve en az bir tane de üç
yıldızlı saklama şartlarında taze gıda dondurmaya veya donmuş gıda maddelerini saklamaya
uygun bölmesi bulunan soğutma cihazını,
d) Çok kullanımlı cihaz: Bir veya daha fazla çok kullanımlı bölmesinden başka bölmesi
olmayan soğutma cihazını,
e) Donmuş gıda saklama kabini: Donmuş gıda saklamaya uygun bir veya daha çok
bölmesi bulunan soğutma cihazını,
f) Eşdeğer soğutma cihazı: Aynı imalatçı tarafından farklı bir ticari kod altında piyasaya
arz edilen başka bir soğutma cihazı modeli ile aynı brüt hacimlere ve depolama hacimlerine, aynı
teknik, verimlilik ve performans özelliklerine ve aynı bölme tiplerine sahip olarak piyasaya arz
edilen ev tipi soğutma cihazı modelini,
g) Ev tipi soğutma cihazı: Kurulumu son kullanıcı tarafından yapılmak üzere bina kitleri
şeklinde satılan cihazlar dahil olmak üzere, enerji tüketen bir veya daha çok süreç ile soğutulan,
profesyonel olmayan amaçla gıda maddelerini soğutmaya veya dondurmaya yönelik veya
soğutulmuş veya dondurulmuş gıda maddelerini saklamaya yönelik bir veya daha çok bölmesi
bulunan yalıtımlı kabini,
ğ) Gıda dondurucu: Ortam sıcaklığından -18°C’ye kadar değişen sıcaklıklarda gıda
maddelerini dondurmaya ve ayrıca donmuş gıda maddelerini üç yıldızlı şartlarda saklamaya
uygun bir veya daha çok bölmesi bulunan ve bölme veya kabin içindeki iki yıldızlı kısımları da
kapsayabilen soğutma cihazını,
h) Gıda maddesi: Gıda, karışımlar, şarap dahil içecekler ve belli sıcaklıklarda soğutma
gerektiren, esas olarak tüketim amaçlı diğer ürünleri,
ı) Kompresörlü soğutma cihazı: Soğutmanın motorlu bir kompresörle sağlandığı soğutma
cihazını,
i) Satış noktası: Ev tipi soğutma cihazlarının sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya
taksitli satışa sunulduğu yeri,
j) Son kullanıcı: Ev tipi çamaşır makinasını alan veya alması beklenen tüketiciyi,
k) Şarap muhafaza cihazı: Bir veya daha çok şarap saklama bölmesinden başka bölmesi

olmayan soğutma cihazını,
ifade eder.
Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;
a) Her bir ev tipi soğutma cihazında Ek-II’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı
etiket bulunmasını sağlamak,
b) Ek-III’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,
c) Talep halinde, Ek-IV’te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,
ç) Belirli bir tipteki ev tipi soğutma cihazına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya
fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını sözkonusu reklamda belirtmek,
d) Belirli bir modeldeki ev tipi soğutma cihazına yönelik özel teknik parametreleri
açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği
sınıfını belirtmek,
zorundadırlar.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından
temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi soğutma cihazının dış ön yüzünde veya
üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi soğutma
cihazlarının satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, piyasaya arz edenler
tarafından Ek-V’te belirtilen şekilde hazırlanmış bilgiler ile birlikte sözkonusu ürünlerin
pazarlamasını yapmak,
c) Belirli bir tipteki ev tipi soğutma cihazına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya
fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,
ç) Belirli bir modeldeki ev tipi soğutma cihazına yönelik özel teknik parametreleri
açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği
sınıfını belirtmek,
zorundadır.
Ölçüm yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen bilgiler, Ek-VI’da belirtildiği gibi, kabul
görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru
ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.
Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji verimlilik sınıfının, yıllık enerji tüketiminin, taze ve

dondurulmuş gıda hacimlerinin, dondurma kapasitesinin ve havayla yayılan akustik gürültü
emisyonunun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-VII’de yer alan prosedür
uygulanır.
Mevzuata uygunluk
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce, 30/1/2010 tarihli
ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular,
Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair
Yönetmeliğe (94/2/AT) uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi soğutma cihazlarında bu
Tebliğe uygunluk aranmaz.
(2) Bu Tebliğin hükümlerine uygun olarak bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği
tarihten önce satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi soğutma
cihazlarının birinci fıkrada belirtilen Yönetmeliğe uygun olduğu kabul edilir.
Zorunlu uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak
kaydıyla, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/9/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak
uygulanır.
(2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar ve
basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten
sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik
promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013’tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar
ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.
(3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı
reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı,
bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı
teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013’tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı
reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.
(4) 1/9/2012 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe kadar
9 uncu maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

