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Antalya ll Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; Avrupa Birliği Komisyonu
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2010/30/AT Sayılı Enerli Etiketlemesi Yönetmeliği ve
evsel kullanıma yönelik olarak piyasaya arz edilen bazı ürünlere (ev tipi buzdolabı ve derin
dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon)
ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidildiğive bunu n sonucunda, Enerji Etiketlemesi Çevre
Yönetmeliği (2011/1369/^B) ile ilgili ürün gruplarına ilişkin yeni uygulama tebliğlerinin 2021
Mart ayı itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu itibarla; bahsi geçen ürünlerin satışınıyapan esnaflarımızın yeni enerji etiketi hakkında
bilinçlenmesi amacıyla genelge ekinde yer alan broşürün esnaflanmıza ulaştırılması, bahsı geçen

ürün gruplarına yönelik yeni ener.1i etiketlerinin ü retici/ithalatçı firmalardan temin edilerek
ürünlere iliştirilmesi gerektiği, etiket değişiminin mümkün olmadığı (tedarikçinin faaliyetlerini
durdurması, ürünün yeniden etiketlendirilememesi) durumlarında ise 25/12/2021 tarihine
kadar eski enerji etiketiyle satış yapılabileceği, bu tarihten sonra hala eski enerji etiketi
ile satış yapan firmalara 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
gereğince idari para cezası uygulanacağı bilgisinin ilgili esnaflarımıza iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi gereğ ini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere il Müdürlüğümüz tarafından İlimiz sınırları içerisinde bulunan üretici/ithalatçı/

dağıtıcı/satıcı firmalara yönelik Bakanlığımız sorumluluk alarunda bulunan ürünler ile ilgili olarak 7223

sayıh Kanun kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi yapılmaktadır. Ürünlerin can ve mal güvenliği

açısından denetlenmesinin ya sıra enerji verimliliğine ilişkin olarak. Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarrmına İlişkin Yönetmelik ile Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve bu iki yönetmelik altmda

yayımlanmış olan uygulama tebliğleri kapsamında ürünlerin istenen asgari enerji verimliliği Şaıllannı
sağlayıp sağlamadığırun kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafindan yapılan çalışmalar sonucunda 2010l30lAT Sayılı Enerj i

Etiketlemesi Yönetmeliği ve evsel kullanıma yönelik olarak piyasaya arz edilen bazı ürünlere (ev tipi

buzdolabı ve derin dondurucu, çamaşrr ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve

televizyon) ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidilmiş ve bunun sonucunda, Enerj i Etİketlemesİ

çerçeve y<inetmeliği (201'711369lAB) ile ilgili ürün gruplarına ilişkin yeni uygulama tebliğleri 2021 yılıı

Mart ayı itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giımiştir.

Bakanlığımız 2021 Yılı Denetim ve Gözetim Programı kapsamında yeni enerji etiketlemesi

mevzuatı ile ilgili olarak iı Mııdiırlilgtımtiz denetim personeli taraflndan İl genelinde mağaza, bayi, vb. satlŞ

noktalarında bilgilendirme, göZetim Ve denetim faaliyetleri yapllacak olup piyasanın yeni enerji

etiketlemesi çerçeve yönetmeliği ve ilgili tebliğlere uyumunun yanl slra piyasada yeni enerji etiketlemesi

konusunda farkındalığın ve bilincin artırılmasınln sağlanması hedeflenmektedir.

Bu itibarla; bahsi geçen ürünlerin satışını yapan üyelerinizin yeni enerji etiketi hakkında

bilinçlenmesi amaclyla yazlmlz ekinde yer alan broşürün üyelerinize elektronik posta vb, yoluyla

ulaştırılması, üyelerinize; bahsi geçen ürün gruplarına yönelik yeni enerji etiketlerinin üretici/ithalatÇı

firmalardan temin edilerek ürünlere iliştirilmesi gerektiği, etiket değişiminin mümkün olmadığı

(tedarikçinin faaliyetlerini durdurması, üıünün yeniden etiketlendirilememesi) durumlarda ise 25.|2,202|

tarihine kadar eski enerji etiketiyle satış yapılabileceği. bu tarihten sonra hil6 eski enerji etiketi ile satlŞ

yapın firmalar a 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzentemeler Kanunu gereğince idari para

cezasr uygulanacağı bilgisinin iletilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Alıf ÇiÇEKLi
Vali a.

vali yardımcısı

Bu belge güveıılieiektronik inza ile inrzılaıııışııı,

Do lama Kodu:0,18E971C-6580 -1,1l 5-8BBD-AE8459,1l 9l76 Bel

YeŞilova Mahal si Aspendos Bulvarı No|200l\4 uraÇaşa / ANTALYA
rulama Adresi tr

Telefon :4446l00

Faks:-

Bitgi içinI Ahmgt AK Mühendis

e-posta:Ahmet Ak@sanayi,gov tr
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Dağltım:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanhğına

Krımluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına

Bu be]ge güven]i elektıonik inıza iie in]Zalannl]şt]r

Do lama Kodu:048E97 lC_6580{4l5-88 BD-AE84594l9l76 Bol

Yeş Mahal csl Aspendos Bu]van No ANTALYA
ama Adresi

'felefbn:44,16l00

Faks:-

Bitgi için] Ahmet AK Mühendis

e-posta:Ahmet Ak@sanayi,gov tr

ü^tb-e



§ il §ıNgnoı ffi

w§DAı-13_

rGD

o

XYZ ıwı , @

@t
o ()ı

ı]]

DÜNYA BANKASİ

ı

ı

ı

ı

§İ

Eı§ERJı
.. ,,. |''

&mıeao*
ffi

ı]]ı

a

46t

:})

ı60t

]J...l ) ll
.,co

§ğn
.] fiaklınia||,, ..,§rşıı

@

ı!9|

.l |.]

xY:

zDGED
]ı]ı:]ı]]]]]]];],ı.

ı

25 Arallk 202]'e
kadar geç€rli<lir.

]].

66 ı,, ıryhlaıoırm

ö

llC*

a
J

ı.

,],'

,iI\,!
/,..a.]:\

(iç*,



Yeni enerji etiketiyle birlikto
ürünlerin enerji sınıfları ve
perfğrmans kriterlgri yeniden
beiirleııdi.

Yeniden sınıflandırılmış
ürün nasıl anlaşılır?

satl5 noktalarlnda, etiket değişikliği olan ürünler içın

yeniden sln!f landı.llmlş etiketlerin bulundurulmasI Ve

teshir edilmesi 20runludur. Etiket değişimine konu ürünler

],,n 
*o:,,* ".:,|"":]"|" "*|:,.:: 

*":",'",,

Etiket değiŞimi yapllamayan durumlarda (tedaİikçinin

faaİiyetlefini durdurma5l, ürünün yen]den

etiketlendirilememesi) stokta bulunan ürünl€r 25 Arallk

2021 taıihine kadar eski etiketle satllabilecektir.

ğski etiketli ürünler iÇin ise satlclnln söz konusLr ürünler],

ilğili uygulama tebliğ|nin yaylm tarih nden itibaren dokuz

ay rÜclueLlf] saoece eski eti,üelIe salma!|.la l/in

verilmektedir.

Peki, Satıcıların
sorumluIukları Nelerdir?

Yeni Enerji
Tüketiciler
Sağlıyor?

Etiketi
nç ı Ne

§ENERcrs§
yeni etikette oR kod bulünmaktadlr

- oR kod i'e ürüne ilişkin daha detayll
bilg]lere ulaşllabilmektedir,

- 
Yeni ener]i etiketinde yalnlzca A ilg
G alasl slnlflandIrma
bulunmaktadlr. Bu slnüflara kaİşıllk
ge|en değerler yeniden
duzenlenmiş olup. A+++, A++ Ve A+
sınlfları belirt!len ürün qruplarlnda
yer almamaktadl1

E§reş,

§ni'e,
§§

G
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Ürünlerin enerji tüketimi ve

a
performan5 değerleri yeni
metotlarla ölçOlerek
5lnlf landürllmaktadlt@

* {,İ Eı,kc'ta)dılml ve erl^elle yeü

.İ" -- alan sernoolle, qJrcelle.-ir!lı

ı€ıER6lğ;a-

internet üzerind€n yapılan 5atlşlalda da yukarldaki

hükümler 9eçerlidir.

ıENeRc,:İ;€

Tüketiciler]n yeni enerj]
etrkel!erini online ve liziksel
ınağaznlarda göreb]Imejel,

Sarlece yen eİerji etiketli
ürünlerin satllınası,

Yenı etikettek] önemli değisikliklerden biri,

tüketiciie.in ilgilendikleri ürünler hakklnda ek bilgi

alma5lnl 5ağlayan QR kodüdur Tüketiciler, etiket

üzerinde bulunan oR kodu okutarak, detayll ürOn

bi!gilerine artlk ulasab]lirler.

ü

-a,,
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