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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelik kapsamında yer alan gaz yakan cihazların normal olarak
kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz
edilmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik;
a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma
veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla
gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
b) Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen
ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere
tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve
bunların kısmi montajlarını kapsar.
Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Đlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri,
Hizmete Sunma: Nihai kullanıcının cihazı ilk defa kullanımı için yapılan faaliyeti,
Temel Gerekler: Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve
tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,
Üretici: Bu Yönetmelik kapsamında gaz yakan cihazları imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında
olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer
alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Piyasaya Arz: Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için
yapılan ilk faaliyeti,
Uygunluk Değerlendirmesi: Gaz yakan cihazların, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi,
muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
Onaylanmış Kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 4703 sayılı Ürünlere Đlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk
değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu
olan özel veya kamu kuruluşunu,
CE Uygunluk Đşareti: Gaz yakan cihazlar ve donanımlarının 2001/3530 sayılı CE Uygunluk Đşaretinin Ürünlere
Đliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm
uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,
Tip: Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden modeli,
Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve
belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı,
Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir cihazın normal kullanımı,
üreticinin talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt
kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına
uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,
Seri Üretim: Belirli bir süre aynı imalat prosesiyle yapılan üretimi,
Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında
veya ürünün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının
denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon
Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,
Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları
Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan bitmiş cihaz ve donanım standardını,
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Emniyet Hükümleri, Atıf Yapılan Standardlar, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi
Emniyet Hükümleri
Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen cihazlar ve donanımlar EK- I’de belirtilen temel
gereklere uygun olmak zorundadır.
Temel gerekleri karşılayan ve 6 ncı maddede adı geçen Avrupa standardlarına veya bunların bulunmadığı hallerde
uygulanabilen milli standardlara uygun olan cihazların ve donanımların bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen temel
gereklere uygun olduğu kabul edilir.
Atıf Yapılan Standardlar
Madde 6 — Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen, bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştırmak
amacıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarının isimleri ve
numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili oldukları yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça
ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış standardların
metinleri Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu standardlardan 5 inci maddede bahsedilen temel gerekleri
karşılamadığı tespit edilenler, gerekçeleri ile beraber üye ülkelere ve Komisyona bildirilmek amacıyla Müsteşarlığa
iletilir.
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, 8 inci maddede bahsedilen uygunluk değerlendirme
işlemleri yapılarak 10 uncu maddede belirtilen CE Uygunluk Đşaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete
sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde konu edilen Uygunluk Değerlendirme Belgesi bulunan ve 2 nci maddede
tanımlanan donanımların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Đlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olan 2001/3529 sayılı
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır ve CE Uygunluk
Đşareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye
atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya
arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik uygun bütün önlemler alınır. Bakanlık, bu önlemleri Komisyona
bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Sözkonusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün
uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.
a) Cihazın, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan standardlara ve dolayısıyla EK- I’deki temel
gereklere uygun olmaması,
b) Sözkonusu standardların yanlış uygulanmış olması,
c) Sözkonusu standardların yetersiz olması.
Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı olarak alınan herhangi bir karar gerekçeleri, mevcut
itiraz yolları ve bunlarla ilgili zaman sınırlamaları ile birlikte gecikmeden ilgili taraflara bildirilmek üzere Müsteşarlık
aracılığıyla Komisyona bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Usulleri, Onaylanmış Kuruluşların Tayini,

CE Uygunluk Đşaretinin Kullanılmasına ve Đliştirilmesine Dair Esaslar, Haksız Olarak Đliştirilmiş CE Đşareti ve
Ceza Hükümleri
Uygunluk Değerlendirme Usulleri
Madde 8 — Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirme usulleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır.
a) EK- II madde 1’e göre AT Tip Đncelemesi,
b) Cihazların piyasaya arzından önce üreticinin seçimine göre aşağıdaki yollardan birisi seçilerek izlenir.
1) EK- II madde 2’ye göre AT Tip Uygunluk Beyanı,
2) EK- II madde 3’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi),
3) EK- II madde 4’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi),
4) EK- II madde 5’e göre AT Doğrulaması,
Cihazın bir tek birim ya da az miktarda üretimi durumunda üretici EK- II madde 6’ya göre AT Birim
Doğrulamasını seçebilir.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, üretici bu Yönetmeliğin 10
uncu maddesine uygun olarak CE Uygunluk Đşaretini iliştirir.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE Uygunluk Đşaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk
beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, 2 nci maddede geçen donanımlara da uygulanır. Donanımın bu Yönetmelik
hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini
gösteren bir belge üretici tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.
Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıtlar ve yazışmalar Türkçe olarak yapılır.
Onaylanmış Kuruluşların Tayini
Madde 9 — Bakanlık, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek
onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 2001/3531 sayılı
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde
gerçekleştirir.
CE Uygunluk Đşaretinin Kullanılmasına ve Cihazlara Đliştirilmesine Dair Esaslar
Madde 10 — Bu Yönetmelik ile 2001/3530 sayılı CE Uygunluk Đşaretinin Ürüne Đliştirilmesine ve Kullanılmasına
Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak EK- III’te gösterilen CE Uygunluk Đşareti ve kayıtlar cihazın üzerine veya
cihazda bulunan bilgi plakasına görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Sözkonusu bilgi plakası
yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
Cihaza, CE Uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler iliştirilmez.
Başka düzenleme ve standard uygunluğu gösteren diğer işaretler, CE Uygunluk Đşaretinin görünebilirliğini ve
okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.
Cihazın başka yönlerden CE Uygunluk Đşareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tabi olması
durumunda, CE Uygunluk Đşareti cihazın sözkonusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir.
Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir
seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE Uygunluk Đşareti sadece üreticinin uygulamayı seçtiği yönetmelik/yönetmeliklerin
hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri
cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.
Haksız Olarak Đliştirilmiş CE Uygunluk Đşareti
Madde 11 — 8 inci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) CE Uygunluk Đşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili
temsilcisi cihazın CE Uygunluk Đşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen
şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, sözkonusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün
tedbirleri alır.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 12 — Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.
Ceza Hükümleri
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
Đlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimler, Yürürlük ve Yürütme
Bildirimler

Madde 14 — Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile alınacak önlemler, Yönetmelik kapsamında
uygun görüp yayımlandığı ulusal mevzuat hükümlerine ait metinleri ve yayımlandıktan sonra bu Yönetmelik metnini
Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.
Yürürlük
Madde 15 — Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

