
SANAYİ DIŞI YENİ VEYA MEVCUT BİNALARDA SICAK SU ÜRETİMİ VE ORTAM
ISITMASI İÇİN KULLANILAN ISI JENERATÖRLERİNİN PERFORMANSI

VE SANAYİ DIŞI YENİ BİNALARDA DAHİLİ SICAK SU DAĞITIMI
VE ISI YALITIMINA DAİR YÖNETMELİK

(78/170/AT)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuk� Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı; enerj�n�n rasyonel ve ekonom�k kullanımıyla, yen� ısıtma s�stemler�nde s�stem

monte  ed�l�rken,  toplam  enerj�  tüket�m�  üzer�nde  etk�s�  olacak  ve  çevrey�  koruyacak  enerj�  tasarrufunun  sağlanması,
jeneratörler  ve  ısınan  akışkanın  dağıtıldığı  s�stemler  �ç�n,  ekonom�k  olarak  uygun  koşullarda,  ısı  yalıtımının
sağlanmasına �l�şk�n esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmel�k; sanay� dışı yen� veya mevcut b�nalarda dah�l� sıcak su üret�m� ve ortam ısıtması  �ç�n

kullanılan  bütün  yen�  ısı  jeneratörler�n�  kapsar.  Rez�stanslı  ısı  jeneratörler�,  ısı  pompaları  ve  uzaktan  ısıtmalı
şebekelerle bağlantılar kapsam dışındadır.

Hukuk� Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmel�k;  8/1/1985  tar�hl�  ve  3143  sayılı  Sanay�  ve T�caret Bakanlığı’nın Teşk�lat  ve Görevler�

Hakkında Kanun, 23/2/1995 tar�hl� ve 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun ve 10/6/1930 tar�hl� ve 1705
sayılı T�carette Tağş�ş�n Men’� ve İhracatın Murakabes� ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen tanımlardan;
Bakanlık : Sanay� ve T�caret Bakanlığını,
Müsteşarlık : Başbakanlık Dış T�caret Müsteşarlığını,
Kom�syon : Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonunu,
Isı  Jeneratörü  : Özell�kle  kullanılan  fos�l  yakıt  türüne göre  yardımcı  ateşleme donanımı  ve d�ğer  aksam da dah�l

olmak üzere sıcak su kazanlarını, buhar kazanlarını, hava ısıtıcılarını,
Isı Düzey� : Isı jeneratörünün sürekl� olarak vereb�leceğ� en yüksek ısı çıkış sev�yes�n�,
İmalatçı  :  B�r  ısı  jeneratörünü  �mal  eden,  ıslah  eden  veya  ürüne  adını,  t�car� markasını  veya  ayırt  ed�c�  �şaret�n�

koyarak kend�n� �malatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel k�ş�y�; ürünün tedar�k z�nc�r�nde yer alan ve faal�yetler� ürünün
güvenl�ğ�ne �l�şk�n özell�kler�n� etk�leyen gerçek veya tüzel k�ş�y�,

Yetk�l�  Tems�lc�:  İmalatçının  Türk�ye  dışında  olması  hal�nde,  �malatçının  nam  ve  hesabına  hareket  etmek  üzere
�malatçı tarafından yetk�lend�r�lm�ş tems�lc�y�; Türk�ye’de b�r tems�lc�s�n�n bulunmaması hal�nde �se �thalatçıyı,

Uygunluk  Değerlend�rmes�  :  Bu  Yönetmel�k  ve  �lg�l�  tekn�k  düzenlemeye  ve/veya  standarda  uygunluğunun  test
ed�lmes� ve/veya belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n her türlü faal�yet�,

Muayene  Kuruluşu:  Bu  Yönetmel�k  kapsamında  uygunluk  değerlend�rmes�  faal�yetler�n�  yürüten  özel  veya  kamu
kuruluşunu,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Asgar� Performans Gerekler�
 

Madde 5 — Sanay� dışı yen� veya mevcut b�nalarda dah�l� sıcak su üret�m� ve ortam ısıtması �ç�n kullanılan bütün
yen� ısı jeneratörler�, ekonom�k olarak uygun koşullarda, asgar� performans gerekler�ne uygun olmalıdır.

Madde 6 – Değ�ş�k enerj� formları kullanab�len jeneratörler �ç�n, asgar� performans gerekler� kullanılan enerj�ye göre
olmalıdır.

Madde 7 — Bu Yönetmel�k amaçları doğrultusunda  ısı  jeneratörler� olarak kabul ed�len, b�nalarda kullanılan hem
elektr�k hem de ısı üreten komb�ne jeneratörler �ç�n asgar� performans gerekler�, tam enerj� çıktısına göre olmalıdır.

Madde  8  —  Asgar�  performans  gerekler�ne  uygunluk,  jeneratörün  �malatı  aşamasında  veya  montajı  sırasında
yapılacak b�r muayene �le değerlend�r�l�r.

Madde  9  —  İmalat  aşamasında  muayene  ed�len  ısı  jeneratörler�  asgar�  performans  gerekler�n�  karşılamadığı
takd�rde satışa sunulamaz.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ver� Plakası, Kullanım ve Bakım Kılavuzu
Ver� Plakası
Madde 10 — İlg�l� kurallara uygunluk, aşağıdak� asgar� detayları �çeren b�r ver� plakası vasıtasıyla belgelen�r;
a) İmalatçının adı, adres� ve varsa tesc�ll� markası,
b) Isı jeneratörünün t�p� ve �malat yılı,
c) Kullanılab�lecek her b�r enerj� çeş�d� �ç�n kw olarak ısı düzey�,
d) Kullanılan enerj� veya enerj�ler�n çeş�d� ve özell�kler�,
e) Isıtma sıvısının azam� sıcaklığı,
f) Muayeney� gerçekleşt�ren Muayene Kuruluşunun k�ml�ğ� ve muayene onayı,
g) Her b�r ısı jeneratörünün hesaplanan ısı düzey�nde çalıştığı zamank� tüket�m�,
Kullanım ve Bakım Kılavuzu
Madde 11 — İmalat aşamasında muayene ed�len  ısı  jeneratörler� monte ed�ld�ğ�nde, kullanıcıya, beklenen ver�m�

elde edeb�lmes� �ç�n, kullanım ve bakım kılavuzu ver�l�r. Bu kılavuz, jeneratörle b�rl�kte tüket�c�ye sunulmalı ve muayene
bulgularının ana detaylarını �çermel�d�r.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Montaj Sırasında Muayene Ed�len Isı Jeneratörler�, Muayene Raporu,
İşlem Kuralları, Azam� Enerj� Kaybı Sev�yes�

 
Montaj Sırasında Muayene Ed�len Isı Jeneratörler�
Madde  12  —  Montaj  sırasında  muayene  ed�len  ısı  jeneratörler�  asgar�  performans  gerekler�n�  karşılamıyorsa,



Madde  12  —  Montaj  sırasında  muayene  ed�len  ısı  jeneratörler�  asgar�  performans  gerekler�n�  karşılamıyorsa,
Bakanlık, bu jeneratörün kullanımdan çıkarılmasına karar vereb�l�r. Bu gereklere uygunluk, 10 uncu madde de bel�rt�len
asgar�  detayları  �çeren  b�r  ver�  plakası  vasıtasıyla  belgelen�r.  Isı  jeneratörünün  hesaplanan  ısı  düzey�nde  çalıştığı
zamank�  tüket�m�  �le  �lg�l�  olan  10  uncu  madden�n  (g)  bend�  bu  plakada  yer  almaz.  Ayrıca,  Isıtma  sıvısının  azam�
sıcaklığı başka b�r dokümanda ver�l�yorsa, 10 uncu madden�n (e) bend� de bu plakada yer almaz.

Muayene Raporu
Madde  13 — Muayene  kuruluşu,  kullanıcıya  b�r  muayene  raporu  ver�r.  Bu  rapor  12  nc�  maddede  bel�rt�len  ver�

plakasında yer alması gereken detaylar hakkında b�lg� �çer�r.
Madde 14 — B�r  ısı  jeneratörünün asgar� performans gerekler�n� karşılamadığı  tesp�t ed�l�rse, Muayene Kuruluşu

muayene raporunun b�r kopyasını Bakanlığa gönder�r.
Madde 15 — Bakanlık, �thal ed�len ısı jeneratörünün muayene raporunu jeneratörün sah�b�n�n taleb� doğrultusunda

yetk�l� tems�lc�ye gönder�r.
İşlem Kuralları
Madde  16  —  Isı  jeneratörünün  montajı  sırasında  muayenes�  bu  Yönetmel�ğ�n  ek�nde  ver�len  �şlem  kurallarına

uygun olarak yapılır. Bu kurallar, katı yakıtla beslenen ısı jeneratörler� ve yoğunlaştırma kaynatıcılarına uygulanmaz.
Azam� Enerj� Kaybı Sev�yes�
Madde 17 — Bakanlık, montaj sırasında muayene ed�len ısı jeneratörler� �ç�n, �şlem kurallarının bu Yönetmel�k Ek’�

madde 3.1’�n uygulanmasında kullanılmak amacıyla azam� enerj� kaybı sev�yes�n� bel�rler.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yalıtım

Yalıtım
Madde 18 — Sanay�  dışı  yen�  b�nalarda,  hem  ısıtma  akışkanı  hem de  dah�l�  sıcak  su  �ç�n  kullanılan  dağıtım  ve

depolama  s�stem�n�n  ekonom�k  olarak  uygun  yalıtımı  zorunludur.  Bu  hüküm,  uzaktan  ısıtmalı  şebekelerle  bağlantılı
s�stemler ve bütün yen� veya mevcut sanay� dışı b�nalardak� su ısıtan elektr�k s�stemler� de dah�l olmak üzere yen� ısı
jeneratörler� �ç�n de zorunludur.

 
ALTINCI BÖLÜM

Muayene Kuruluşları, B�ld�r�mler, Yürürlük ve Yürütme
 

Muayene Kuruluşu
Madde  19  —  Muayene  Kuruluşu,  ısı  jeneratörler�n�n  asgar�  performans  gerekler�n�  karşılayıp  karşılamadığını

muayene eder. Bakanlık, bu Yönetmel�k çerçeves�nde faal�yet gösterecek Muayene Kuruluşlarını tay�n eder.
B�ld�r�mler
Madde 20 — Bakanlık, bu Yönetmel�k çerçeves�nde alınan tedb�rler  �le beklenen sonuçlarını Müsteşarlık aracılığı

�le Kom�syona b�ld�recekt�r.
Madde  21 —  Bu  Yönetmel�k,  Avrupa  B�rl�ğ�n�n  78/170/EEC  sayılı  "Üye  Devletler�n  Sanay�  Dışı  Yen�  ve Mevcut

B�nalarda  Sıcak  Su  Üret�m�  ve  Ortam  Isıtması  İç�n  Kullanılan  Isı  Jeneratörler�n�n  Performansı  ve  Sanay�  Dışı  Yen�
B�nalarda Dah�l� Sıcak Su Dağıtımı  ve  Isı Yalıtımına Da�r D�rekt�f�"  �le bu d�rekt�f�n  tekn�k gel�şmelere uyarlanmasına
�l�şk�n 82/885/EEC sayılı d�rekt�f�ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük
Madde 22 (Değ�ş�k: RG13/12/200124612) Bu Yönetmel�k 14/12/2002 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 23 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve T�caret Bakanı yürütür.
 
EK
 

Sanay� Dışı B�nalarda Dah�l� Sıcak Su Üret�m� ve Ortam Isıtması �ç�n Kullanılan,
Sıvı veya Gaz Yakıtla Ateşlenen ve Montaj Sırasında Muayene Ed�len Isı

Jeneratörler�n�n Performansının Test Ed�lmes�nde Kullanılacak
İşlem Kuralları

 
Test Prosedürü ve Kaybın Bel�rlenmes�
 
1. GENEL
1.1. Değ�ş�k özell�klerde yakıt (sıvı veya gaz) kullanab�len ısı jeneratörler� �ç�n test, �malatçının spes�f�kasyonlarına

uygun olan ve test sırasında hazır bulunan her özell�ktek� yakıtla yapılır.
1.2. Atık gazın çıkışında, ölçme çubuklarının sokulması ve duman örneklemes� yapılması �ç�n b�r açıklık olması

gerekl�d�r.
1.3. Her b�r ölçümün doğruluğu, bütün sonuçların doğruluğunu verecek şek�lde olmalıdır.
1.4. Test, bel�rl� b�r zaman süres�nde, mümkünse jeneratörün kalor�f�k anma çıktısında yapılır. Bunun mümkün

olmadığı durumlarda, en yakın �k�nc� yük kullanılır. Eğer jeneratör �k� veya daha çok yüklerde kullanılacak şek�lde
tasarlanmışsa, �lave olarak �nd�rgenm�ş yük test� uygulanır. Kullanılan yükler güven�l�r b�r metotla değerlend�r�l�r.

1.5. Doğrudan veya dolaylı metotla tay�n ed�len performans, bu ek madde 1.4 de tar�f ed�ld�ğ� g�b� yapılan
yüklemede yakıcıya enjekte ed�len yakıtın net veya brüt kalor�f�k değer�ne bağlı yüzde hesabı �le �fade ed�l�r.

2. TEST KOŞULLARI
2.1. Jeneratörün Hazırlanışı
2.1.1. Testten önce jeneratörü tem�zlemek, ayarlamak ve hazırlamak, �malatçının veya monte eden�n yardımıyla

kullanıcının sorumluluğundadır.
2.1.2. Jeneratörün ve yakıt bağlantılarının kaçağa karşı d�renc� kontrol ed�l�r.
2.2. Jeneratörün Tanımlanması
2.2.1. Testten önce, Muayene Kuruluşu, jeneratörü tanımlamak �ç�n, başta kullanıcıya ver�len ver� plakasında

ve/veya montaj ve kullanım kılavuzunda bel�rt�len jeneratörün özell�kler� ve spes�f�kasyonları, markası, üret�m yılı ve ısı
düzey� olmak üzere bütün gerekl� ver�ler� kaydeder.

2.2.2. Muayene Kuruluşu, test sırasında, geçerl�l�ğ� olumsuz etk�leyeb�lecek h�çb�r har�c� etken olmadığını kontrol



2.2.2. Muayene Kuruluşu, test sırasında, geçerl�l�ğ� olumsuz etk�leyeb�lecek h�çb�r har�c� etken olmadığını kontrol
ederek gerekl� koşulların sağlandığını doğrular. Bu bağlamda, kullanıcıdan kazan da�res�n�n ve kazan da�res� bölges�n�n
güvenl�k kontroller�n� yaptığına da�r b�r belge �le �spatlamasını �steyeb�l�r. Bu koşul, jeneratörler�n öncel�kle güvenl�k
kontroller� yapılmadan monte ed�lemeyeceğ�n� veya kullanılamayacağını sağlamak �ç�n kullanılır.

Yukarıdak� koşullar sağlanmadığında, Muayene Kuruluşu muayeney� yapmayı reddedeb�l�r ve konuyla �lg�l� b�r rapor
yazab�l�r.

2.3. Ön Çalıştırma
2.3.1. Testten önce, Muayene Kuruluşu, kontrol amacıyla kurulan ölçme teçh�zatının çalışmasını kontrol ve ayar

�ç�n, ön çalıştırma yapab�l�r. Muayene Kuruluşu bütün ölçümler�n �stenen kes�nl�k dereces�nde olmasını tem�n eder.
Özell�kle, Muayene Kuruluşu, tes�satın normal b�r parçası olarak çalışan ölçme aletler�n� kullanmaya karar ver�rse,
bunların, kes�nl�k ve güven�l�rl�k ölçütler� çerçeves�nde �sten�len koşulları sağladığını kontrol eder.

2.3.2. Jeneratör üzer�nde gerekl� görülen son ayarların yapılması, jeneratör sah�b�n�n �zn�yle, �malatçı ve/veya
monte ed�c�n�n yardımıyla, kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca kullanıcı, opt�mum test koşullarını oluşturmak
amacıyla �lave b�lg� ve açıklamaları ver�r.

2.4. Test
2.4.1. Test �şlemler� yalnız Muayene Kuruluşunun sorumluluğundadır.
2.4.2. Test durağan şartlarda yakıt ve yanma havası akış hızı sab�t tutularak yapılır.
2.4.3. Test sırasında Muayene Kuruluşu, aşağıdak� 3 ve 4 numaralı bölümde �stenen ölçümler� de yapar.
3. ATIK GAZ İLE KAYBIN BELİRLENMESİ
3.1. Gözleneb�l�r Isı Kaybının Ölçülmes�
Performans dolaylı metotla tay�n ed�l�yorsa, Muayene Kuruluşu atık gazında hem karbond�oks�t, hem de oks�jen

m�ktarını hac�mce yüzde olarak ölçer.
Atık gaz �le yanma havasının sıcaklık farkı �le b�rl�kte �lg�l� sab�t değerler� �çeren b�r formül kullanılır. Bu formül ve

sab�t değerler, Bakanlıkça bel�rlen�r.
Böyle b�r formül veya sab�t değer Bakanlıkça bel�rlenene kadar, gözleneb�l�r ısı kayıpları, 12 nc� Dünya Gaz

Kongres� tarafından tay�n ed�len yanma gazlarının özgül ısısını veren tablolar kullanılarak, yakıtın özell�kler�, kalor�f�k
değer� ve yanmamış hava hacm�nden hesaplanır.

Yukarıdak� �şlem yoğunlaştırma kaynatıcılarına uygulanmaz.
3.2. Atık Gaz Kapas�tes�n�n Ölçülmes�
Muayene Kuruluşu, bu ölçümler� jeneratör sıvı yakıt veya sıvı hale get�r�lm�ş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

kullanırken yapar. Ölçüm uygun b�r aletle yapılır. Sonuçlar konvans�yonel duman sayısı c�ns�nden ver�l�r (09).
4. DİĞER KONTROLLER
4.1. Karbonmonoks�t Kalıntıları
Muayene Kuruluşu jeneratörün atık gazlarının karbonmonoks�t �çer�p �çermed�ğ�n� 3.1. bend�ne göre yapılan

ölçümler�n sonuçlarına dayanarak kontrol eder.
4.2. Isı Jeneratörünün Kasasından Olan Kayıplar
Muayene Kuruluşu �malatçı tarafından sağlanan ver�lerden ve/veya test sırasında gözlenen yüzey sıcaklıklarından

kasa kayıplarını hesaplar.
5. TEST RAPORLARI
Testten sonra Muayene Kuruluşu, jeneratörler�n, alınan ölçümler, kayıpları hesaplamak �ç�n kullanılan formüller ve

ısı jeneratörünün performansı g�b� temel özell�kler�n� �çeren b�r rapor çıkarır.


