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YÖNETMELİK
B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından:
SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK
GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)’TE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/6/2008 tar hl ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yen Sıcak Su
Kazanlarının Ver ml l k Gerekler ne Da r Yönetmel k (92/42/AT)’ n 2 nc maddes n n b r nc fıkrası aşağıdak şek lde
değ şt r lm ş ve k nc fıkrasına aşağıdak bentler eklenm şt r.
“(1) Bu Yönetmel k, nom nal çıkış gücü 4 kW'tan az 400 kW'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yen sıcak
su kazanlarıyla lg l uygunluk değerlend rme şlemler yle lg l hükümler kapsar.”
“f) Kojenerasyon ün teler .
g) Mahal Isıtıcıları ve Komb ne Isıtıcılar İle İlg l Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekler ne Da r Tebl ğ (SGM:
2018/3)’de tanımlanan mahal ısıtıcılar ve komb ne ısıtıcılar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel ğ n 3 üncü maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 29/6/2001 tar hl ve 4703 sayılı Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel ğ n 4 üncü maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) AB: Avrupa B rl ğ n ,
b) Bakanlık: B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığını,
c) C haz: B r brülörün monte ed lmes ç n tasarımlanmış kazan gövdes n veya kazana monte ed lmek ç n
tasarımlanmış brülörü,
ç) Kazan: Brülöre b rleş k ün te olup, yanma sonucu oluşan ısıyı suya letmek ç n tasarımlanmış kazan
gövdes n ,
d) Kom syon: Avrupa Kom syonunu,
e) kW: Nom nal güç b r m n ,
fade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel ğ n k nc bölümünün başlığı aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Belgelend rme ve Onaylanmış Kuruluşlar”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel ğ n 5 nc , 6 ncı, 7 nc , 10 uncu, 11 nc ve 12 nc maddeler yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmel ğ n 8 nc maddes başlığıyla b rl kte aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Belgelend rme
MADDE 8 – (1) Ser olarak üret len kazanların uygunluğu; Ek 3’te bel rt len B modülüne göre kazanın
ver ml l ğ n n t p ncelemes ne ve Ek 4’te bel rt len C, D ya da E modüller ne göre onaylı t pe uygunluk beyanına göre
belgelend r l r.
(2) Gaz yakıtları yakan kazanların ver ml l kler ne da r uygunluğunun değerlend r lmes nde, 1/4/2011 tar hl
ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan C hazlara Da r Yönetmel k (2009/142/AT)’te bel rt len
uygunluk değerlend rme prosedürler kullanılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel ğ n 9 uncu maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 9 – (1) Bakanlık, 8 nc maddede bel rt len faal yetler yer ne get rmek üzere atanan onaylanmış
kuruluşları, bu kuruluşların atandıkları kapsamı ve Kom syon tarafından ver len k ml k kayıt numaraları hakkında
Kom syonu ve üye ülkeler Ekonom Bakanlığı aracılığıyla b lg lend r r.
(2) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların atanmasında Ek-5’te yer alan asgar kr terler uygular. Onaylanmış
kuruluşların bu kr terlere karşılık gelen uyumlaştırılmış standartlara uyum sağlamaları hal nde, Ek-5’te yer alan
kr terlere uyum sağladıkları kabul ed l r.
(3) Bakanlık, lg l kuruluşun k nc fıkrada yer alan kr terler artık karşılamadığını tesp t etmes hal nde,
durumu Ekonom Bakanlığı aracılığıyla üye ülkelere ve Kom syona b ld r r ve bu kuruluşun onaylanmış kuruluş
statüsünü kaldırır.
(4) Onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlend rme kuruluşlarıyla lg l d ğer konularda, Bakanlık
16/12/2011 tar hl ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlend rme
Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmel ğ hükümler n uygular.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel ğe 12 nc maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak 12/A maddes eklenm şt r.
“Avrupa B rl ğ mevzuatına uyum
MADDE 12/A – (1) Bu Yönetmel k, (AB) 2013/813 sayılı Kom syon Tüzüğü uyarınca değ şt r lm ş olan Sıvı
ve Gaz Yakıtlı Yen Sıcak Su Kazanlarının Ver ml l k Gerekler hakkında 21/5/1992 tar hl ve 92/42/AET sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey D rekt f esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçeves nde hazırlanmıştır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmel ğ n 15 nc maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel ğ n ek nde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Yönetmel k 21/04/2018 tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 12 – Bu Yönetmel k hükümler n B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanı yürütür.
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