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Konu : Avrupa Birliği Yeni Enerji Etiketleri hakkında bilgilendirme 
 
İlgili : Elektronik-Beyaz Eşya İthalatçıları  
 

AB enerji etiketi 

AB enerji etiketi -minimum “ekodizayn” gereklilikleri ile birlikte- aydınlatma, ısıtma, buzdolapları, 

dondurucular, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutma makineleri, klimalar ve televizyonlar gibi 

günlük elektrikli cihazlarda enerji verimliliğini gösteren bir etiketleme cinsidir. 1994’teki başlangıcından bu 

yana, AB enerji etiketleri, tüketicilerin daha az enerji kullanan ve bu nedenle ürünlerin kullanım ömrü 

boyunca daha az maliyetli olan ürünleri seçmelerine yardımcı olmuştur. 

Üreticilerin giderek daha fazla enerji verimli ürünler geliştirmeye devam etmesiyle bazı ürün 

kategorileri için “A” artık enerji açısından en verimli ürünleri tanımlamak için yetersiz kalmaya başladı ve 

sınıflandırma sistemine A +, A ++ ve A +++ gibi eklenmeler oldu. Aynı zamanda, bazı ürün kategorileri için alt 

sınıflar (E, F, G), eko tasarım gereklilikleri nedeniyle aşamalı olarak kaldırıldı veya artık ihtiyaç kalmayacak 

kadar az kullanılır hale geldi. Bu nedenle AB enerji etiketleme çerçeve yönetmeliği güncellenerek yalnızca 

A’dan G’ye harfleri kullanarak daha basit bir sınıflandırma yoluna gitti.  

AB enerji etiketlerinin yeniden ölçeklendirmesi aynı zamanda ürünler arasında daha iyi farklılaşmaya 

yol açacak. Yeni ölçeklendirme sistemine göre örneğin, şu anda A +++ etiketine sahip bir buzdolabının, eski 

sınıflandırma değeri kadar enerji verimliliği olmasına rağmen C kategorisi haline gelebileceği veya bir A ++ 

bulaşık makinesinin E kategorisi olabileceği anlamına geliyor. Buradaki asıl amaç, yeni ve daha enerji verimli 

ürünlerin icat edilip geliştirilmesinin önünü açmak için A kategorisinin ilk başta boş olması ve B ve C 

kategorilerinin nadiren doldurulmasıdır. 

Avrupa Birliği bu nedenle 2021 yılında öncelikle bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutma 

makineleri, buzdolapları ve Televizyonlar için bu uygulamayı devreye almaya başladı. 
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Yeni AB Enerji Etiketinde ne değişecek ve yeni etiketi nasıl okuyacaksınız? 

• Yeni etiketler daha basit bir ölçek (A’dan G’ye) içerecek ve farklı ürünler arasında enerji 

verimliliğini karşılaştırmak daha kolay olacaktır. 

• Etiketin Sağ üst köşesinde bir QR kodu bulunacak ve tüketiciler bu QR kodunu tarayarak, EPREL adı 

verilen Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Kaydındaki daha ayrıntılı ürün bilgilerine erişebilecekler. 

• Yeni etiketler ayrıca, ürün kapasitesi veya boyutları, gürültü seviyesi veya su tüketimi gibi bilgileri 

gösteren ve tüketicilere bir bakışta yararlı bilgiler sağlayan simgeler de içerecektir. 

 

Mevcut Enerji Etiketi ile Yeni Enerji Etiketinin görselleri  

 
 

 

 Enerji Etiketlerinin KKTC İthalat aşamasındaki yeri  

Ülkemize Türkiye, Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere çeşitli noktalardan elektrikli aletler ithal 

edilmektedir. Bu etiketler tüketici bilgilendirme amacı taşıdığından dolayı Ticaret Dairesi, Gümrük gibi 

herhangi bir resmi kurum ve/veya EMO tarafından herhangi bir talep bulunmamaktadır. 
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2021 yılında Avrupa Birliği bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, buzdolapları 

ve Televizyonlarda bu uygulamaya başlamasıyla ülkemizdeki bazı markalarda yeni tip etiketlerle 

karşılaşmaya başlayacağız.  

 

Bu nedenle ithal edilecek ürünler içerisinde; 

 Sadece Mevcut Etiket bulunarak ithalat yapılabilir,  

 Sadece Yeni Etiket bulunarak ithalat yapılabilir, 

 Hem mevcut etiket hem de Yeni Etiket aynı anda bulunarak da ithalat yapılabilir. 

 

Tüketici Bilinçlendirme 

 KTTO Beyaz Eşya ve KEA Komitesi, Ticaret Dairesi ve EMO ile ortak yapılan toplantıda Tüketicinin iki 

tip etiketi tanıması ve herhangi bir yanlış algıya düşmemesi açısından tüketicilerin bilinçlendirilmesi için 

ortak bir çalışma yapılmasına karar verildi. 

 

 Zeynel Abidin ARAR 

Beyaz Eşya ve KEA Komite Bşk. 

 


