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Kılavuzun Kullanımı 

Kılavuz, 19 Ekim 2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Çevre Etiketi Yönetmeliği” kapsamında Çevre Etiketi kullanıcısı unvanını almak isteyen 

gerçek/tüzel kişileri yürürlükte olan kriter gerekliliklerine uygun olarak başvuru sürecinde 

yönlendirmek için hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde aşağıdaki semboller kullanılmaktadır: 

 

Kılavuz aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır: 

Bölüm A: Genel Bilgiler – Çevre Etiketi başvuru sürecinin ayrıntıları ve başvuru hakkında 

sıkça sorulan soruların cevaplarına ilişkin bilgiler sağlar. 

Bölüm B: Ürün Değerlendirme ve Doğrulama – Cam ürün grubuna yönelik yayımlanmış 

Çevre Etiketi kriterleri doğrultusunda başvuru sahibi tarafından değerlendirme ve doğrulama 

süreci için gereken hesaplama, test, analiz, ölçüm, sertifika, bilgi ve belgelerin nasıl olması 

gerektiğine dair bilgiler sağlar. 

Bölüm C: Başvuru Formu –Tüm başvuru sahipleri tarafından doldurulması gereken başvuru 

formunu ve açıklamalarını içerir. 

Bölüm D: Beyanlar – Beyanlar başvuru sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 

Bölüm B'de (Ürün Değerlendirme ve Doğrulama) istenilen hesaplama, test, analiz, ölçüm, 

sertifika, bilgi ve belgelerin doğruluğu ve tüm gerekliliklerin yerine getirildiği ilgili yetkili 

tarafından imzalanarak ve kaşelenerek beyan edilir. 

Bölüm E: Kontrol Listesi – Başvuru sahibine, başvuruyu göndermeden önce olası eksikleri 

giderme ve yapılacak işlerin/ hazırlanacak belgelerin hatırlatılması amacıyla düzenlenmiştir. 

Böylece başvuru değerlendirmesi sürecinde olası zaman kayıplarının azaltılması amaçlanmıştır. 

 

Kayda değer veya önemli bilgi. 

 = Önemli açıklama 

Gerekli durumlarda beyanlara ilişkin bağlantılar dahil olmak 

üzere kriter uyumunu doğrulamak için gerekli belgeler. 

    = Web sitesi adresi 
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Bölüm A. Genel Bilgiler 

1. Giriş  

Bu başvuru kılavuzu Çevre Etiketi başvurusuna yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Belirlenmiş 

Çevre Etiketi kriterlerini karşılamak için gerekli tüm veri, test ve belgelere ilişkin genel bir özet 

sunmaktadır. 

Kriterlerin güncel halleri Bakanlığın aşağıdaki adresinde bulunabilir: 

    https://cevreetiketi.csb.gov.tr/  

  Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce ürün grubunuzla ilgili yayımlanmış olan 

Çevre Etiketi kriterler belgesini dikkatlice okuyunuz! 

1.1 Ürünüm Çevre Etiketi için uygun mu? 

Ürün grubu kapsamında hangi tür ürünlerin yer aldığı Bakanlıkça yayımlanan Çevre Etiketi 

kriterlerinde belirtilmektedir.  

Bu kapsamda, Cam ürün grubu; düz cam, cam ambalaj ve cam ev eşyası ürünlerinden oluşur.  

Herhangi bir açıklama talep edilmesi durumunda destek için cevreetiketi@csb.gov.tr  

adresinden iletişim sağlanabilir. 

1.2 Kriterlerin Amaçları 

Çevre Etiketi, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında çeşitli çevresel etkileri en aza 

indirmeyi hedefler. Kriterler, daha az çevresel etkiye sahip ürünlere ulaşılması amacıyla 

oluşturulmuş olup, değişen üretim prosesleri ve çevresel hassasiyete bağlı olarak gerekli 

görüldüğünde güncellenmektedir. 

Her bir ürün/hizmet grubu için Çevre Etiketi geçerli ve güncel kriterler aşağıdaki adreste 

bulunmaktadır: 

 https://cevreetiketi.csb.gov.tr/   

Kılavuz sadece yol gösterme- bilgilendirme amaçlıdır; herhangi bir yasal geçerliliği 

yoktur ve hiçbir şekilde yasal mevzuatın yerine geçmez. Kılavuzdaki belirli hususlara ilişkin 

tereddüt oluşması durumunda, lütfen doğrudan Bakanlığa başvurunuz! 

 

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/
mailto:cevreetiketi@csb.gov.tr
https://cevreetiketi.csb.gov.tr/
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1.3 Çevre Etiketi'ne Kimler Başvurabilir? 

Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende 

satıcılar, Bakanlık tarafından uygun görülen ve Çevre Etiketi alınmasında menfaati olan kişi ve 

kuruluşlar, belirtilen formata uygun olarak istenen bilgi ve belgelerle Çevre Etiketi’ne müracaat 

edebilir. 

1.4 Nereye Başvurmalıyım?  

Ürünlerine Çevre Etiketi almak isteyenler 2. Bölümde tanımlanan başvuru sürecinde istenilen 

belgeleri tamamlayarak Bakanlığa başvuru yapmalıdırlar. 

1.5 Başvuru Neleri Kapsar?  

Bir Çevre Etiketi başvurusu kriterleri sağlayan ve Çevre Etiketi alınması talep edilen ürün(ler)i 

kapsamalıdır. Üretici tarafından Çevre Etiketi alınan herhangi bir ürünün farklı bir isim/marka 

altında kullanılması ve piyasaya sürülen isim/marka için Çevre Etiketi kullanılması talep 

edilmesi durumunda yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.  

Ürün veya hizmet grubu: Aynı amaca hizmet eden ve kullanım açısından aynı olan veya 

benzer fonksiyonel özellikleri olan ve tüketici tarafından benzer olarak algılanan ürün veya 

hizmetler bütünüdür. 

1.6 Çevre Etiketi Geçerlilik Süremi Nasıl Uzatırım veya Değişiklikler 

Yapabilirim?  

Çevre Etiketi kullanımı 4 yıl süre için verilir. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi 

halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda 

etiket geçerlilik süresi uzatılabilir.  

Çevre Etiketi kullanıcısı, kriterlere uyumu etkilemeyen diğer önemli değişiklikleri de yazılı 

olarak bildirmelidir (geçici onarım, sezonluk kapanma, grev vb.).  

Çevre Etiketi kullanıcısı, sözleşme kapsamında yer alan ürünlerinin dışında farklı ürün veya 

ürünlerinde Çevre Etiketi kullanmak istemesi durumunda yeni bir başvuru yapmalıdır.  

Çevre Etiketi kullanıcısı: Ürettiği, imal ettiği, ihraç ettiği, sunduğu, toptancı veya 

perakendeci olarak piyasaya sürdüğü ürün veya hizmetler için bu Yönetmelik usul ve esaslarına 

göre kendisine Bakanlık tarafından Çevre Etiketi verilmiş kişi veya kuruluşu ifade eder.  

    Ürün veya hizmet üzerinde yapılacak kriterlere uyumu ve çevresel performansının 

değerlendirilmesini etkilemeyecek değişiklikler için yeni bir başvuru veya Çevre Etiketi 

alınması gerekmez. Bu tür değişiklikler Bakanlığa yazılı olarak bildirilmelidir. 
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1.7 Sürekli Kontrol – Başvuru Sahibinin Sorumluluğu 

Başvuru sahibi, Çevre Etiketi’nin verildiği ürün veya hizmetlerin Çevre Etiketi kriterlerine 

sözleşme süresi boyunca uyum sağlamasından sorumludur.  

Çevre Etiketi Kullanıcısının, Çevre Etiketi verildikten sonra başvuru dosyasında yer alan 

şartları güncel tutması gerekmektedir. Çevre Etiketi kullanıcısı, yıllık olarak uygunluk raporunu 

Bakanlığa sunmalıdır. Sürekli test veya ölçümlerin gerekli olduğu durumlarda, Çevre Etiketi 

kullanıcısı, test sonuçları ve diğer ilgili belgelerin kaydını tutmaktan sorumludur. Bahse konu 

kayıtlar kriterlerde ayrıca belirtilmediği sürece devamlı olarak Bakanlığa gönderilmesi 

gerekmeyebilir ancak talep edildiği takdirde Bakanlığa sunulmak üzere hazır tutulmalıdır.  

Çevre Etiketi geçerlilik süresi boyunca herhangi bir zamanda ürün/hizmet artık kriterlerle 

uyumlu değilse, bu durum, uyumsuzluk nedenlerinin açıklaması ile birlikte Bakanlığa 

bildirilmelidir. 

1.8 Kriterlere Uyumun Değerlendirilmesi 

Bakanlık çevre etiket kullanıcısının Çevre Etiketi kriterlerine ve sözleşmenin geçerlilik 

koşullarına uyumunun devamlılığını takip etmek için gerekli araştırmaları yapabilir. Bu amaçla, 

Çevre Etiketi kullanıcısı, uyumun kanıtlanması için talep edilebilecek ilgili belgeleri 

sağlamalıdır.  

 Bakanlık, Çevre Etiketi kullanım izni alan ürünün, ilgili kriterlere, Çevre Etiketi 

Yönetmeliği ve sözleşme hükümlerine uygunluğu için her zaman denetleme 

yapabilir/yaptırabilir. 

1.9 Maliyetler 

Başvuru sahibi, Çevre Etiketi Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde başvuru ve değerlendirmeye 

ait tüm harcamaları (resmi belgeler, fatura örnekleri, beyanlar, test-analizler, vb.) karşılamakla 

yükümlüdür. Çevre Etiketi kullanıcısı olabilmeye ilişkin maliyetler aşağıda sıralanmaktadır:  

− Çevre Etiketi başvuru ücreti; başvuru ücreti ödenmeden başvuru değerlendirmeye 

alınmaz. (Başvuru sahiplerinden alınan ücretin miktarı, her yıl Bakanlık tarafından 

belirlenir.) 

− Etiket kullanım ücreti (Etiket kullanım süresi 4 yıllıktır, kullanım ücreti ise yıllık 

olarak ödenir.)  

− Belge hazırlama maliyetleri (Test-analiz yapma-yaptırma, dosya hazırlama, 

danışmanlık hizmeti alma vb. maliyetler)  

− Teknik İnceleme Komisyonu tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan 

kaynaklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.  



 

Sayfa 9 / 68 

CAM ÜRÜN GRUBU BAŞVURU KILAVUZU 

 

 

 

 

Bakanlık tarafından alınacak ücretlerin güncel haline, aşağıdaki bağlantı yer alan Birim 

Fiyat Listesi linkinden ulaşılabilmektedir: 

 https://ced.csb.gov.tr/  

Teknik İnceleme Komisyonu oluşturma yetkisi Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 15’nci 

maddesinin (ğ) bendi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’ne devredildiğinden, TSE 

tarafından talep edilecek ücretlerin başvuru aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz: 

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/onemli-dogrulama-surecine-yonelikyetki-devri-duyuru-410960  

2. Başvuru Süreci 

Başvuru yapmadan önce detaylı bilgi almak için Bakanlık ile iletişime geçmek başvuru 

sürecinin daha sağlıklı olması için tavsiye edilmektedir.  

Aşağıdaki şekilde Çevre Etiketi'ne başvuru sürecinde yer alan aşamalar ana hatlarıyla 

belirtilmektedir: 

 

https://ced.csb.gov.tr/
https://cevreetiketi.csb.gov.tr/onemli-dogrulama-surecine-yonelikyetki-devri-duyuru-410960
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1. Adım: Bakanlık ile İletişime Geçme 

Ülkemizde Çevre Etiketi verme konusunda yetkili Kurum, Çevre Etiketi Yönetmeliği gereğince 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Talep edilmesi durumunda, Bakanlık, 

Çevre Etiketi kullanıcısı olmak için başvuru yapmak isteyenlere Çevre Etiketi kriterlerinin 

ayrıntıları ve başvuru dosyasının nasıl oluşturulacağı konusunda ön bilgilendirme yapacaktır. 

2. Adım: Beyan, Test ve Doğrulama Gereklilikleri  

Çevre Etiketi alınması talep edilen ürün veya ürünlerin her bir kriteri nasıl sağladığını 

belgelemek ve gereken tüm bilgi ve test/analiz sonuçlarının bulunduğu bir başvuru dosyası 

hazırlamak için Bakanlık internet sayfasında yayımlanan “Cam Ürünlerine Çevre Etiketi’nin 

Verilmesine Dair Kriterler” dikkate alınmalıdır. Her bir kriter maddesinde ürünle ilgili limitler, 

bu limitlerin gerektirdiği testler ve metotlar, uyum beyanları veya bağımsız doğrulama gibi 

değerlendirme ve doğrulama gerekliliklerini belirten bir bölüm bulunmaktadır. Başvuru 

dosyasında sunulan kriterlere ait verinin doğru ve gerekçeli olması esastır; gerek görüldüğü 

takdirde Bakanlık tarafından sahada kontroller yapılabilmektedir. 

Çevre Etiketi kriterlerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması aşamasında, ürün testlerinin 

yapılması gerektiğinde, bu testler tercihen EN ISO 17025 veya eşdeğerine ilişkin genel 

gereklilikleri karşılayan laboratuvarlar tarafından yapılmalıdır.  

Hesaplamaların, Çevre Etiketi talep edilen ürün özelinde yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 Tüm test masrafları ve Teknik İnceleme Komisyonu tarafından yaptırılması istenen 

doğrulamalardan kaynaklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır. 

Başvurmaya karar vermeden önce bu masraflar dikkate alınmalıdır. 

3. Adım: Başvuru Dosyası Hazırlama 

Ürün kriterlerinde belirtilen tüm destekleyici belgeler ve başvuru formundan oluşan bir 

dosyanın Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Başvuru kabul edilirse, başvuru dosyasının bir 

kopyasının başvuru sahibi tarafından saklanması ve Çevre Etiketi kullanım süresi boyunca 

güncel tutulması gerekmektedir. Başvuru dosyası, başvuru formu ile birlikte aşağıdaki bilgi ve 

belgeleri içerecek şekilde sunulmalıdır: 

a) Başvuran özel ya da tüzel kişinin tanıtımı, adresi, iletişim bilgileri ve başvuru 

yapacağı ürüne ait başvuru dilekçesi, 

b) Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi, ana sözleşmesi veya 

tüzüğü, 

c) Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri, 

d) Başvuru sahibinin ürün ile ilişkisi, 

e) Ürünün ticari açıdan tanıtılması, 
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f) Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına 

yatırıldığına dair dekont, 

g) Başvuru yapılacak ürün kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler, (hesaplama, test, analiz, 

ölçüm, sertifika vs.) 

h) Bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve belgeler. 

Başvuru dosyası hem fiziksel hem de elektronik olarak ayrı ayrı sunulmalıdır. Her bir kriterle 

ilgili bilgi ve belgeler ile Bölüm D’de yer alan beyan formlarının kriter sırasına göre sıralanarak 

ve ayraç eklenerek sunulması gerekmektedir. Elektronik dosyada ise her bir kriter için ayrı bir 

alt dosya hazırlanmalıdır. Hazırlanacak olan dosyanın en sonuna ise Bölüm E’de yer alan 

kontrol listesi eklenmelidir. 

Başvuru sahibinin ürün ile ilişkisi: Ürünün piyasaya sunulmasında başvuru sahibinin rolü 

bu bölümde özetlenecektir. (Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, 

toptancı ve perakende satıcılar) 

Ürünün ticari açıdan tanıtılması: Ürünün üretim, ithalat, ihracat açısından yerine ilişkin 

bilgiler, NACE kodu, ürün ticaret kodu vb. bilgilerin sunulması 

4. Adım: Değerlendirilme  

− Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 30 takvim günü 

içerisinde inceler.  

− Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.  

− Eksikliklerin tebliğ tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde 

tamamlanmaması durumunda başvuru kabul edilmez.  

− Başvurunun kabul edilmemesi durumunda yatırılan başvuru bedeli geri ödenmez. Bu 

yüzden başvurunun eksiksiz yapılmasına özen gösterilmelidir.  

− Yönetmeliğin 15’inci maddesinin (ğ) bendi kapsamında teknik inceleme komisyonu 

kurma yetkisi TSE’ye devredilmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından şeklen uygun 

görülen başvurular TSE’ye gönderilir.  

− Protokol kapsamında TSE tarafından talep edebilecek azami ücretler 

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/onemli-dogrulamasurecine-yonelik-yetki-devri-duyuru-

410960 adresinde yer almaktadır.  

− Teknik İnceleme Komisyonu, doğrulama ziyaretinden önce ve teknik rapora nihai halini 

vermeden önce toplanabilir. Başvuru sahibi, talep edildiği durumlarda, bu toplantılara 

katılım sağlar.  

− Teknik İnceleme Komisyonu tarafından ilave doğrulama istenirse, masraflar başvuru 

sahibi tarafından karşılanır. 

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/onemli-dogrulamasurecine-yonelik-yetki-devri-duyuru-410960
https://cevreetiketi.csb.gov.tr/onemli-dogrulamasurecine-yonelik-yetki-devri-duyuru-410960
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Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususlar başvuru tarihinden itibaren 90 

takvim günü içerisinde değerlendirilir ve Çevre Etiketi Teknik Raporu hazırlanır.  

Teknik rapor; 

− Çevre Etiketi verilmesi için herhangi bir koşul içermiyorsa Adım 5’e geçilir ve başvuru 

sahibi ile sözleşme imzalanır.  

− Çevre Etiketi verilmesi için ilave doğrulama yöntemlerinin yerine getirilmesi koşulu 

içeriyorsa, koşullar yerine getirildikten sonra Adım 5’e geçilir.  

− Çevre Etiketi’nin verilmesi uygun görülmüyorsa, başvuru olumsuz olarak 

sonuçlandırılır. 

5. Adım: Etiketin Verilmesi ve Kullanımı  

Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından Çevre Etiketi verilir. 

Çevre Etiketi’nin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan Çevre Etiketi şekline uygun olmak 

zorundadır. Etikette bulunabilecek bilgiler ürün özelliklerine göre doğrulama sürecinde 

tüketicinin bilgilendirilmesine uygun şekilde belirlenir.  

Bakanlık ile Çevre Etiketi almaya hak kazanan başvuru sahibi arasında sözleşmenin 

imzalanması ile başvuru sahibi Çevre Etiketi Kullanıcısı sıfatını alır. Bakanlık sözleşmeye ürün 

veya hizmet grubu kriteri, çeşidi ve özelliklerine bağlı olarak ek hükümler koyabilir.  

Taslak sözleşme örneği Bölüm F’de yer almaktadır. Ürüne ve doğrulama sürecinde istenilen 

gerekliliklere göre taslak sözleşmede değişiklik yapılabilir.  

Çevre Etiketi kullanımı 4 yıl süre için verilir. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi 

halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda 

süre uzatılabilir. 

Çevre Etiketi kullanıcısı, Bakanlığa 3 ay öncesinden göndereceği yazılı bildirim ile her 

zaman sözleşmeyi feshedebilir ve Çevre Etiketi kullanımından vazgeçebilir. 

Bakanlık, Çevre Etiketi taşıyan ürün veya hizmet ile ilgili şikâyetten Çevre Etiketi 

kullanıcısını haberdar eder ve şikayete tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde cevap verilmesini 

ister. Usulsüz kullanım halinde yaptırımlarda bulunabilir. 

2.1 Kriterlerin Güncellenmesi  

Çevre Etiketi kriterleri güncel ihtiyaçlara göre Çevre Etiketi Kurulu’nun onayına istinaden 

Bakanlıkça güncellenecektir.  

Güncelleme yapıldığı zaman Çevre Etiketi kullanıcısına bilgi verilecek olup, yeni kriterlere 

uyum için Çevre Etiketi kullanıcısına 6 ay geçiş süresi verilir.  
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Çevre Etiketi kullanıcısı sözleşmesini yenilemek istememesi durumunda stoklarında bulunan 

çevre etiketli ürünlerini tüketmesi için en fazla bir (1) sene süre verilir.  

Bu süre içinde piyasaya arz edilemeyen ürünlerde Çevre Etiketi kullanılmaz.  

Tüm kriter geliştirme sürecinde TS EN ISO 14024 prosedürü esas alınmaktadır. 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ise TS EN ISO 14040 ve TS EN ISO 14044 standartları 

kapsamında gerçekleştirilmelidir. 

2.2 Kontrol Listesi: Nasıl Başvuru Yapılmalı? 

* https://cevreetiketi.csb.gov.tr/ adresini ziyaret ederek taslak kriter/revize kriter geliştirilme 

durumunu kontrol ediniz. 

Not: Detaylı kontrol listesi örneği için Bölüm E’yi inceleyin. 

2.3 Kapsam  

‘Cam ürünleri’ aşağıdaki alt ürün gruplarını kapsar: 

a) Düz cam ürünleri: Sürekli döküm ve yüzdürme tekniği ile elde edilen düz, şeffaf soda 

kireç silikat cam ürünleri. 

b) Cam ambalaj ürünleri: Gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, ecza ve kişisel bakım 

alanlarında kullanılan çeşitli hacim ve renklerde şişe ve kavanoz ürünleri. 

c) Cam ev eşyası ürünleri: Elle veya otomatik üretim ile üretilen tüm ev eşyası ürünleri. 

Bölüm Açıklama 
Onay 

Kutusu 

1.1 Ürünün Çevre Etiketi için uygun olduğundan 

emin olun 
◻ 

http://www.csb.gov.tr/ İlgili ürün grubu kriterlerini indirin ◻ 

1.4 İç pazarda ya da dış pazarda satış hedeflerinizi 

gözden geçirin 
◻ 

1.4 Bakanlık ile iletişime geçin ve Çevre Etiketi’ne 

başvurma hedefinizi bildirin. 
◻ 

 

2.1 

Ürününüz/ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgili 

kriterlerin yakın gelecekte revize edilip 

edilmeyeceğini veya güncellenip 

güncellenmeyeceğini kontrol edin * 

 

◻ 

Adım 2 Bakanlıktan başvuru formları hakkında bilgi 

isteyin 
◻ 

1.6 Çevre Etiketi kullanım hakkının nasıl uzatılacağı 

hakkında bilgi alın. 
◻ 

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
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Aşağıdaki ürünler, ‘cam ürünleri’ ürün grubuna dahil edilmemiştir: 

− Güneş enerjisi camları 

− Beyaz eşya camları 

− Otomotiv camları 

− Aynalar 

− Cam elyaf 

2.4 Tanımlar 

Başvuru ve etiket alma sürecinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır: 

Düz cam (float): Çeşitli hammaddelerin (kum, soda, dolomit, feldspat, kalker, sodyum sülfat 

vb.) 1500°C-1600°C’de ergitilip, yüzdürme üretim teknolojisi ile şekillendirilip soğutulması ile 

elde edilen üründür.  

Cam Ambalaj: Ergitilmişin camın dinlendirme bölgesi sonuna yerleştirilmiş kanaldan 

(forehearth) geçirilip üfleme-üfleme, pres-üfleme, dar boyunlu üretimlerde presleme-üfleme 

gibi çeşitli prosesler yardımı ile şekillendirilip soğutulması ile elde edilen üründür.  

Cam Ev Eşyası: Ergitilmiş camın pres, pres-üfleme, üfleme-üfleme, savurma, ayaklı bardaklar 

gibi çeşitli prosesler yardımı ile otomatik üretim hatlarında şekillendirilip soğutulması ile elde 

edilen ev eşyası üründür.  

Bölüm B: Ürün Değerlendirme ve Doğrulama 

Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında cam ürün grubunda yer alan ürünlere Çevre Etiketi 

verilebilmesi için, https://cevreetiketi.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanmış olan kriterlerin yerine 

getirmesi gereklidir. Cam kaplama ürün grubu için belirlenen ekolojik kriterler ve ilgili 

değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, 

Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre 

Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.  

Bakanlık, TS EN ISO/IEC 17025’e göre Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) 

- Karşılıklı Tanıma Anlaşmasına (MRA) taraf olan bir akreditasyon kurumu tarafından akredite 

edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılan testleri tanır. TÜRKAK tarafından akredite 

kuruluşlara https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresinden erişim sağlanabilir. 

Değerlendirme ve Doğrulama gereklilikleri kapsamında yapılması zorunlu olan test yöntemi 

için, akredite bir kuruluş bulunmadığının belgelenmesi halinde TS EN ISO/IEC 17025 

akreditasyon şartı aranmaz.  

Maddelerin veya karışımların sınıflandırılmasına ilişkin veri üretilirken, 11.12.2013 tarihli ve 

28848 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Maddelerin ve Karışımların Fiziko-

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/
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Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test 

Yöntemleri Hakkında Yönetmelik’ hükümleri ya da uluslararası tanınmış bilimsel ilkelerle 

veya uluslararası prosedürlere uygun olarak doğrulanmış yöntemler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Uygun görülmesi durumunda, Bakanlık destekleyici bilgi/belge talep 

edebilir ve bağımsız doğrulama yapabilir.  

Başvurular değerlendirilirken TS EN ISO 14001 gibi kabul görmüş çevresel yönetim 

programlarının uygulanması dikkate alınmaktadır. (Not: bu tür yönetim programlarını 

uygulamak zorunlu değildir.) Şekil 1’de cam ürünleri için kriter belirleme adımları ve çevresel 

etkileşimler gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Cam Ürünleri için Kriterlerin Yapısı ve Çevresel Etkiler 

 

Cam ürün gruplarına Çevre Etiketi verilmesine ilişkin ekolojik kriterler sıradaki bölümde 

verilmiştir.
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Düz Cam Ürünleri için Çevre Etiketi Kriterleri 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi 

Düz cam üretiminde kullanılan hammaddeler ile ilgili çıkarma faaliyetleri için Tablo 1’de işaret 

edilen gereklilikler karşılanmalıdır. 

Tablo 1. Düz Cam Üretimi Hammadde Çıkarma Faaliyetleri için Gerekli Dokümanlar 

Gereklilikler 

1. “ÇED Olumlu” Kararı, “ÇED Gerekli Değildir” Kararı veya ÇED Görüşü 

2. Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren topoğrafik harita ve uydu görüntüsü  

3. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı  

4. İşletme Ruhsatı  

5. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı  

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, alanın bir haritası dahil olmak üzere ilgili veri 

ve belgeleri temin edecektir. Hammadde teminine ilişkin madencilik faaliyeti, doğrudan üretici 

tarafından yönetilmiyorsa, gerekli belgeler hammaddenin temin edildiği işletmeden talep 

edilerek sunulmalıdır. 

“Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”, 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yer 

alan “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmalıdır. 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi 

Aşağıdaki sıralanan gereklilikler, hem üretim süreçlerinde kullanılan ham ve ikincil veya geri 

kazanılmış malzemeler, hem de dışarıdan satın alınan yarı işlenmiş ürünler (karışımlar) için 

geçerlidir. 

Kriter 2.1. Hammaddelerin Sahip Olmaması Gereken Zararlılık İfadeleri 

Düz cam üretim veya uygulama sürecinde, 11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan zararlılık ifadelerinden Tablo 1’de  

belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile sınıflandırılan madde veya karışımlar, düz cam 

ürününde ağırlıkça %0,1’den fazla bulunamaz: 
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Tablo 1. Dikkate Alınacak Zararlılık İfadeleri 

• H340 (Genetik hasarlara yol açabilir)  
• H361d (Doğmamış çocukta hasara yol 

açma şüphesi var) 

• H341 (Genetik hasarlara yol açma şüphesi 

var)  
• H361f (Üremeye zarar verme şüphesi var)  

• H350 (Kansere yol açabilir)  

• H361fd (Üremeye zarar verme şüphesi 

var. Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var)  

• H350i (Soluma ile kansere yol açabilir) • H400 (Sucul ortamda çok toksik)  

• H360F (Üremeye zarar verebilir) 
• H410 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

çok toksik etki)  

• H360D (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir) 

• H411 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

toksik etki)  

• H360FD (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir)  

• H412 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Fd (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var) 

• H413 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Df (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi 

var) 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, üründe kullanılan tüm maddelerin zararlılık 

ifadelerinin kontrolü için, tüm maddelere ait güvenlik bilgi formlarını sunmalıdır. Bu beyanda, 

11 Aralık 2013 ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Maddelerin ve Karışımların 

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate 

alınmalıdır. 

Kriter 2.2. Hammadde Olarak Tesis Dışı Cam Kırığı Kullanımı 

Düz cam üretiminde kullanılan hammaddeler arasında tesis dışından temin edilen cam kırığı 

bulunmalı ve cam ürün ağırlığı bazında %3’ten az olmayacak şekilde kullanılmalıdır.  

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte hammadde harman reçetesini ve tesis dışından temin edilerek kullanılan dış cam kırığı 

miktarı bilgisini, destekleyici dokümantasyonu (dış cam kırığı irsaliyesi/faturası vb.) ve kg ürün 

ağırlığı başına dış cam kırığı oranını gösterir hesaplamayı temin etmelidir. 

Kriter 3. Üretim süreci 

Kriter 3.1. Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Tesis İçin Cam Kırığı Geri Dönüşümü 

Düz cam üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam kırığının en az %99’u geri dönüşümle 

üretimde kullanılıyor olmalıdır.  
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Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte, hammadde harman reçetesini, tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik detayları 

ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir hesaplama sunmalıdır. 

Kriter 3.2. Enerji tüketimi 

Düz cam üretiminde, tüm proseslerde tüketilen enerji “7,5 MJ/kg cam ürün” sınır değerini 

aşmamalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, “Cam Ürünleri için Teknik Ekler – E1” 

talimatlarına göre 1 kg ürün başına enerji tüketimini hesaplayarak sonuçları ve destekleyici 

belgeleri (doğalgaz faturası, elektrik faturası vb.) temin etmelidir. İlave proses adımları 

gerektiren düz cam ürünlerinde (lamine cam, kaplamalı cam, vb.) enerji tüketimine, ilave proses 

adımlarının tüketimleri dahil edilmemelidir. 

Kriter 3.3. Hava emisyonları 

Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan emisyondaki toz (partiküler madde) 

konsantrasyonu 5 mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme sürecinde fırından havaya 

salınan emisyonlar ise Tablo 23’de verilen sınır değerleri aşmamalıdır. 

Tablo 2. Düz cam Üretimi Ergitme Fırını Hava Emisyonları Sınır Değerleri1 

Önerilen Parametreler 
Sınır değer  

(mg/ Nm3) 

Sınır değer  

(mg/ kg ergimiş cam) 

Azot oksitler (NO2 olarak) <800  <2000  

Kükürt oksitler 

(SO2 olarak) 

Doğal gaz <500 <1250  

Fuel oil <1300 <3250 

Partiküler madde <20 <50 

HCl <25 <62,5 

HF <4 <10 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
* 

<11 <2,5 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, 

CrIII, Cu, Mn, V, Sn)* 
<5 <12,5 

Se (renkli cam için) <3 <7,5  

 *Selenyumla renklendirilmiş düz cam ürünleri için uygulanmaz. 

 
1 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass (2013) 
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Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, “Cam Ürünleri Teknik Ekler – E2”de 

belirtilen yaklaşım/yöntemleri takip ederek yukarıda belirtilen her bir emisyon parametresine 

dair uygun dokümantasyonu, test raporlarını ve hesaplamasını temin etmelidir. 

Kriter 4. Atık Yönetimi 

Düz cam üretim tesislerinin, üretimden kaynaklanan atıkların geri dönüşümü ve/veya 

bertarafını da içeren atık yönetim planları bulunmalı ve atık yönetim planı 02/04/2015 tarihli 

29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne 

uygun olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi ilgili sahalar için 02/04/2015 tarihli 29314 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 

kapsamında hazırlanan atık yönetim planını sunmalıdır. 

Kriter 5. Ambalajlama 

Düz cam ürününün ambalajlanması için kullanılan malzemeler yeniden kullanım veya geri 

dönüşüme uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden elde 

edilmiş olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi tüm gerekliliklere tekabül eden bir uygunluk 

beyanı ile birlikte ürün ambalajının bir örneğini temin etmelidir. 

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk 

Düz cam ürünü kullanıma uygunluğu kullanım şekline göre ilgili TSE, ISO, CEN veya eşdeğer 

standarda uygun olmalı ve kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri de ulusal 

gerekleri karşılamalıdır.  

Değerlendirme ve Doğrulama: Test prosedürlerinin detayları ve sonuçlar ile birlikte, son 

kullanıcı tarafından en iyi uygulama ile ilgili diğer tüm bilgileri temel alarak ürünün kullanıma 

uygun olduğuna dair bir beyan temin edilmelidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne 

(305/2011/AB) göre, bir yapı malzemesi, ilgili uyumlaştırılmış standarda veya bir Avrupa 

Teknik Değerlendirmesine uygun olduğu, kullanım amacı için beyan edilen performans 

değerleri de ulusal gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği takdirde, kullanım 

için uygun olduğu kabul edilir. Yapı malzemeleri için uygunluk işareti; ‘CE’, üreticilere 

kolayca tanınabilen bir uygunluk tasdiki sağlar ve bu kapsamda yeterli olarak değerlendirilir. 
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Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı yanı sıra muhafazası hakkında ilgili 

kullanıcı bilgisi ambalaj üzerinde ve/veya ürün beraberindeki dokümantasyonda yer almalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi ambalajın ve/veya ambalajın üzerine konulan 

etiket bilgisinin örneğini temin etmelidir. 

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında Çevre Etiketi yer alacaktır. Çevre Etiketi ile birlikte 

aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. 

a) Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge numarası 

b) “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel performansından dolayı 19.10.2018 tarihli 

ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmüştür.” İfadesi. 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, ürün ambalajının ve/veya içine koyulan 

metnin bir örneğini temin etmelidir. 
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Cam Ambalaj Ürünleri için Kriterler 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi 

Cam ambalaj üretiminde kullanılan hammaddeler ile ilgili çıkarma faaliyetleri için Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı. işaret edilen gereklilikler karşılanmalıdır. 

Tablo 1. Cam Ambalaj Üretimi Hammadde Çıkarma Faaliyetleri için Gerekli 

Dokümanlar 

Gereklilikler 

1. “ÇED Olumlu” Kararı, “ÇED Gerekli Değildir” Kararı veya ÇED Görüşü 

2. Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren topoğrafik harita ve uydu 

görüntüsü  

3. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı  

4. İşletme Ruhsatı  

5. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı  

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, alanın bir haritası dahil olmak üzere ilgili veri 

ve belgeleri temin etmelidir. Hammadde teminine ilişkin madencilik faaliyeti, doğrudan üretici 

tarafından yönetilmiyorsa, gerekli belgeler hammaddenin temin edildiği işletmeden talep 

edilerek sunulmalıdır. 

“Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”, 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yer 

alan “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmalıdır. 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi 

Aşağıdaki sıralanan gereklilikler, hem üretim süreçlerinde kullanılan ham ve ikincil veya geri 

kazanılmış malzemeler, hem de dışarıdan satın alınan yarı işlenmiş ürünler (karışımlar) için 

geçerlidir. 

Kriter 2.1. Hammaddelerin Sahip Olmaması Gereken Zararlılık İfadeleri 

Cam ambalaj üretim veya uygulama sürecinde, 11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan zararlılık ifadelerinden 
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Tablo 2’de belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile sınıflandırılan madde veya 

karışımlar, cam ambalaj ürününde ağırlıkça %0,1’den fazla bulunamaz. 

Tablo 2. Dikkate Alınacak Zararlılık İfadeleri 

• H340 (Genetik hasarlara yol açabilir)  
• H361d (Doğmamış çocukta hasara yol 

açma şüphesi var) 

• H341 (Genetik hasarlara yol açma şüphesi 

var)  
• H361f (Üremeye zarar verme şüphesi var)  

• H350 (Kansere yol açabilir)  

• H361fd (Üremeye zarar verme şüphesi 

var. Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var)  

• H350i (Soluma ile kansere yol açabilir) • H400 (Sucul ortamda çok toksik)  

• H360F (Üremeye zarar verebilir) 
• H410 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

çok toksik etki)  

• H360D (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir) 

• H411 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

toksik etki)  

• H360FD (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir)  

• H412 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Fd (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var) 

• H413 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Df (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi 

var) 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, üründe kullanılan tüm maddelerin zararlılık 

ifadelerinin kontrolü için, tüm maddelere ait güvenlik bilgi formlarını sunmalıdır. Bu beyanda, 

11 Aralık 2013 ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Maddelerin ve Karışımların 

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate 

alınmalıdır. 

Kriter 2.2. Hammadde Olarak Tesis Dışı Cam Kırığı Kullanımı 

Cam ambalaj üretiminde kullanılan hammaddeler arasında tesis dışından temin edilen cam 

kırığı bulunmalı ve miktarı 1 kg cam ürün başına aşağıda verilen sınır değerlere uygun 

olmalıdır. 

• Beyaz (Renksiz): ≥ %20 

• Bal rengi:  ≥ %40 

• Diğer: ≥ %70 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte hammadde harman reçetesini ve tesis dışından temin edilerek kullanılan dış cam kırığı 

miktarı bilgisini, destekleyici dokümantasyonu (dış cam kırığı irsaliyesi/faturası vb.) ve kg ürün 

ağırlığı başına dış cam kırığı oranını gösterir hesaplamayı temin etmelidir. 
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Kriter 3. Üretim süreci 

Kriter 3.1. Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Tesis İçin Cam Kırığı Geri Dönüşümü 

Cam ambalaj üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam kırığının en az %99’u, geri 

dönüşümle üretimde kullanılıyor olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte, hammadde harman reçetesini, tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik detayları 

ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir hesaplama sunmalıdır. 

Kriter 3.2. Enerji tüketimi 

Cam ambalaj üretiminde, tüm proseslerde tüketilen enerji “7,7 MJ/kg cam ürün” sınır değerini 

aşmamalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, “Cam Ürünleri için Teknik Ekler – E1” 

talimatlarına göre 1 kg ürün başına enerji tüketimini hesaplayarak sonuçları ve destekleyici 

belgeleri (doğalgaz faturası, elektrik faturası vb.) temin etmelidir. 

Kriter 3.3. Hava emisyonları 

Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan emisyondaki toz (partiküler madde) 

konsantrasyonu 5 mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme sürecinde fırından havaya 

salınan emisyonlar ise Tablo  3’de verilen sınır değerleri aşmamalıdır. 

Tablo 3. Cam Ambalaj Üretimi Ergitme Fırını Hava Emisyonları Sınır Değerleri2 

Önerilen Parametreler 
Sınır Değer  

(mg/Nm3) 

Sınır Değer  

(mg/kg ergimiş cam) 

Azot oksitler (NO2 olarak) <800 <1200 

Kükürt oksitler 

(SO2 olarak) 

Doğal gaz <500 <750 

Fuel oil 1200 1800 

Partiküler madde <20 <60 

HCl <20 <30 

HF <5 <8 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) <1* <1,5 

∑(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, 

Sn) 
<5 <7,5  

*Renksizleştirme amacıyla Se kullanıldığında, sınır değer 3 mg/Nm3 olarak alınır. 

 
2 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass (2013) 
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Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, “Cam Ürünleri Teknik Ekler – E2”de 

belirtilen yaklaşım/yöntemleri takip ederek yukarıda belirtilen her bir emisyon parametresine 

dair uygun dokümantasyonu, test raporlarını ve hesaplamasını temin etmelidir. 

Kriter 4. Atık Yönetimi 

Cam ambalaj üretim tesislerinin, üretimden kaynaklanan atıkların geri dönüşümü ve/veya 

bertarafını da içeren atık yönetim planları bulunmalı ve atık yönetim planı 02/04/2015 tarih ve 

29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne 

uygun olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi ilgili sahalar için 02/04/2015 tarihli 29314 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 

kapsamında hazırlanan atık yönetim planını sunmalıdır. 

Kriter 5. Ambalajlama 

Cam ambalaj ürününün ambalajlanması için kullanılan malzemeler yeniden kullanım veya geri 

dönüşüme uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden elde 

edilmiş olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi tüm gerekliliklere karşılık gelen bir uygunluk 

beyanı ile birlikte ürün ambalajının bir örneğini temin etmelidir. 

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk 

Cam ambalaj ürünü kullanıma uygunluğu kullanım şekline göre ilgili TSE, ISO, CEN veya 

eşdeğer standarda uygun olmalı ve kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri de 

ulusal gerekleri karşılamalıdır.  

Değerlendirme ve Doğrulama: Test prosedürlerinin detayları ve sonuçlar ile birlikte, son 

kullanıcı tarafından en iyi uygulama ile ilgili diğer tüm bilgileri temel alarak ürünün kullanıma 

uygun olduğuna dair bir beyan temin edilmelidir. 

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı yanı sıra muhafazası hakkında ilgili 

kullanıcı bilgisi ambalaj üzerinde ve/veya ürün beraberindeki dokümantasyonda yer almalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, ambalajın ve/veya ambalajın üzerine konulan 

etiket bilgisinin örneğini temin etmelidir. 
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Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında Çevre Etiketi yer almalıdır. Çevre Etiketi ile birlikte 

aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 

a) Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge numarası, 

b) “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel performansından dolayı 19.10.2018 tarihli 

ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmüştür.” ifadesi. 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, ürün ambalajının ve/veya içine koyulan 

metnin bir örneğini temin etmelidir.
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Cam Ev Eşyası Ürünleri için Kriterler 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi 

Cam ev eşyası üretiminde kullanılan hammaddeler ile ilgili çıkarma faaliyetleri için Tablo 1’de 

işaret edilen gereklilikler karşılanmalıdır. 

Tablo 1. Cam Ev Eşyası Üretimi Hammadde Çıkarma Faaliyetleri için Gerekli 

Dokümanlar 

Gereklilikler 

1. “ÇED Olumlu” Kararı, “ÇED Gerekli Değildir” Kararı veya ÇED Görüşü 

2. Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren topoğrafik harita ve uydu 

görüntüsü  

3. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı  

4. İşletme Ruhsatı  

5. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı  

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, alanın bir haritası dahil olmak üzere ilgili veri 

ve belgeleri temin edecektir. Hammadde teminine ilişkin madencilik faaliyeti, doğrudan üretici 

tarafından yönetilmiyorsa, gerekli belgeler hammaddenin temin edildiği işletmeden talep 

edilerek sunulmalıdır. 

“Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”, 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yer 

alan “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmalıdır. 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi 

Aşağıdaki sıralanan gereklilikler, hem üretim süreçlerinde kullanılan ham ve ikincil veya geri 

kazanılmış malzemeler, hem de dışarıdan satın alınan yarı işlenmiş ürünler (karışımlar) için 

geçerlidir. 

Kriter 2.1. Hammaddelerin Sahip Olmaması Gereken Zararlılık İfadeleri 

Cam ev eşyası üretim veya uygulama sürecinde, 11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan Tablo 2’de belirtilen 

zararlılık ifadelerinden aşağıda belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile sınıflandırılan 

madde veya karışımlar, cam ev eşyası ürününde ağırlıkça %0,1’den fazla bulunamaz: 
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Tablo 3. Dikkate Alınacak Zararlılık İfadeleri 

• H340 (Genetik hasarlara yol açabilir)  
• H361d (Doğmamış çocukta hasara yol 

açma şüphesi var) 

• H341 (Genetik hasarlara yol açma şüphesi 

var)  
• H361f (Üremeye zarar verme şüphesi var)  

• H350 (Kansere yol açabilir)  

• H361fd (Üremeye zarar verme şüphesi 

var. Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var)  

• H350i (Soluma ile kansere yol açabilir) • H400 (Sucul ortamda çok toksik)  

• H360F (Üremeye zarar verebilir) 
• H410 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

çok toksik etki)  

• H360D (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir) 

• H411 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

toksik etki)  

• H360FD (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir)  

• H412 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Fd (Üremeye zarar verebilir. 

Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var) 

• H413 (Sucul ortamda uzun süre kalıcı, 

zararlı etki)  

• H360Df (Doğmamış çocukta hasara yol 

açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi 

var) 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, üründe kullanılan tüm maddelerin zararlılık 

ifadelerinin kontrolü için, tüm maddelere ait güvenlik bilgi formlarını sunmalıdır. Bu beyanda, 

11 Aralık 2013 ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Maddelerin ve Karışımların 

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate 

alınmalıdır. 

Kriter 2.2. Hammadde Olarak Tesis Dışı Cam Kırığı Kullanımı 

Cam ev eşyası üretiminde kullanılan hammaddeler arasında tesis dışından temin edilen cam 

kırığı bulunmalı ve miktarı en az %20 olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte hammadde harman reçetesini ve tesis dışından temin edilerek kullanılan dış cam kırığı 

miktarı bilgisini, destekleyici dokümantasyonu (dış cam kırığı irsaliyesi/faturası vb.) ve kg ürün 

ağırlığı başına dış cam kırığı oranını gösterir hesaplamayı temin etmelidir. 

Kriter 3. Üretim süreci 

Kriter 3.1. Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Tesis İçin Cam Kırığı Geri Dönüşümü 

Cam ev eşyası üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam kırığının en az %99’u geri 

dönüşümle üretimde kullanılıyor olmalıdır. 
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Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen kritere uyum beyanıyla 

birlikte, hammadde harman reçetesini, tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik detayları 

ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir hesaplama sunmalıdır. 

Kriter 3.2. Enerji tüketimi 

Cam ev eşyası üretiminde, tüm proseslerde tüketilen enerji “20 MJ/kg cam ürün” sınır değerini 

aşmamalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, “Cam Ürünleri için Teknik Ekler – E1” 

talimatlarına göre 1 kg ürün başına enerji tüketimini hesaplayarak sonuçları ve destekleyici 

belgeleri (doğalgaz faturası, elektrik faturası vb.) temin etmelidir. 

Kriter 3.3. Hava emisyonları 

Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan emisyondaki toz (partiküler madde) 

konsantrasyonu 5 mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme sürecinde fırından havaya 

salınan emisyonlar ise Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. 3’de verilen sınır değerleri 

aşmamalıdır. 

Tablo 3. Cam Ev Eşyası Üretimi Ergitme Fırını Hava Emisyonları Sınır Değerleri3 

Parametre 
Sınır değer  

(mg/Nm3) 

Sınır değer  

(mg/kg ergimiş cam) 

Azot oksitler (NO2 olarak) <1500 <3750 

Kükürt oksitler 

(SO2 olarak) 

Doğal gaz <300 <750 

Fuel oil <1000 <250 

Elektrik <100 <25 

Partiküler madde <20 <60 

HCl <20 <60 

HF <5 <15 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)* 1 3 

∑ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, 

CrIII, Cu, Mn, V, Sn)* 
<5 <15 

Se** <1 <3 

* Selenyum bileşiklerinin renksizleştirme için kullanıldığı camlar hariç 

**Selenyum bileşiklerinin camı renksizleştirmek için kullanıldığı durumda 

 
3 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass (2013) 
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Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, Teknik Ekler’de yer alan E2’de belirtilen 

yöntemi takip ederek yukarıda belirtilen her bir emisyon parametresine dair uygun 

dokümantasyonu, test raporlarını ve hesaplamasını temin etmelidir. 

Kriter 4. Atık Yönetimi 

Cam ev eşyası üretim tesislerinin, üretimden kaynaklanan atıkların geri dönüşümü ve/veya 

bertarafını da içeren atık yönetim planları bulunmalı ve atık yönetim planı 02/04/2015 tarihli 

29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne 

uygun olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi ilgili sahalar için 02/04/2015 tarihli 29314 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında 

hazırlanan Atık Yönetim Planını sunmalıdır.  

Kriter 5. Ambalajlama 

Cam ev eşyası ürününün ambalajlanması için kullanılan malzemeler yeniden kullanım veya 

geri dönüşüme uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden elde 

edilmiş olmalıdır. 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi tüm gerekliliklere tekabül eden bir uygunluk 

beyanı ile birlikte ürün ambalajının bir örneğini temin etmelidir.  

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk 

Cam ev eşyasının kullanıma uygunluğu, kullanım şekline göre ilgili TSE, ISO, CEN veya 

eşdeğer standarda uygun olmalı ve kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri de 

ulusal gerekleri karşılamalıdır.  

Değerlendirme ve Doğrulama: Test prosedürlerinin detayları ve sonuçlar ile birlikte, son 

kullanıcı tarafından en iyi uygulama ile ilgili diğer tüm bilgileri temel alarak ürünün kullanıma 

uygun olduğuna dair bir beyan temin edilmelidir. 

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı hakkında ilgili kullanıcı bilgisi ambalaj 

üzerinde ve/veya ürün beraberindeki dokümantasyonda yer almalıdır.  

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi, ambalajın ve/veya ambalajın üzerine konulan 

etiket bilgisinin örneğini temin etmelidir. 
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Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında Çevre Etiketi yer almalıdır. Çevre Etiketi ile birlikte 

aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 

a) Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge numarası 

b) “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel performansından dolayı 19.10.2018 tarihli 

ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmüştür” ifadesi. 

 

Değerlendirme ve Doğrulama: Başvuru sahibi ambalajın ve/veya içine koyulan metnin bir 

örneğini temin etmelidir.
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Bölüm C: Çevre Etiketi Başvuru Formu 

ÇEVRE ETİKETİ BAŞVURU FORMU 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Firma Adı/Adresi/Vergi Numarası  

Yetkili Kişi/Unvanı  

Telefon, GSM ve Faks Numarası  

E-posta Adresi  

Web Sitesi  

Başvuru Sahibinin Ürün/Hizmet ile İlişkisi 

(Üretici, İmalatçı, İthalatçı, İhracatçı, Hizmet 

Sağlayıcı, Toptancı, Perakendeci) 

 

ÜRÜN/HİZMET BİLGİSİ 

Ürün/Hizmet Grubu 

(https://cevreetiketi.csb.gov.tr adresinde 

kriteri yayımlananlar) 

Düz cam              ☐ 

Cam Ambalaj      ☐ 

Cam Ev Eşyası    ☐ 

Ürün/Hizmet Ticari İsmi  

Ürünün Üretildiği/Hizmetin Sağlandığı 

Yerin Adresi 
 

Ürünün/Hizmetin Ticari Açıdan Tanıtımı  

Ürün/Hizmet Benzer ISO 14024 Tip I 

Çevre Etiketi’ne/Eko- Etiketi’ne Sahipse 

Buna İlişkin Bilgiler 
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Başvurumuzun uygunluk bakımından kabul edilmesi durumunda doğrulama sürecine yönelik 

teknik inceleme komisyonu oluşturma yetkisi, Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 15’nci 

maddesinin (ğ) bendi kapsamında Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) devredildiğinden, TSE 

tarafından talep edilecek ücretleri karşılamayı kabul ederim.  

Yukarıda yer alan bilgiler ve başvuru dosyamız doğrultusunda gerekli değerlendirilmelerin 

yapılmasını arz ederim. 

(İmza) 

Yetkili Kişi 

Kaşe 

Tarih 

 

 Doldurduğunuz başvuru formunun nasıl gönderileceğini öğrenmek için Bakanlık ile 

iletişime geçiniz. Bilgi için 1.4 sayılı bölüme bakınız: Nereye başvurmalıyım? 
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Bölüm D: Beyan ve Taahhüt Uygulama Örnekleri 

Beyan 1: Maden Ocağı İşletmecisi tarafından doldurulacak beyan  

Beyan 2: Başvuru sahibi/ Kimyasal Üreticisi/Kimyasal Tedarikçisi tarafından doldurulacak 

beyan  

Beyan 3: Zararlılık İfadelerine Sahip Hammaddelerin Toplam Yüzdesini (ağırlıkça) Hesaplama 

Tablosu 

Beyan 4: Başvuru Sahibi Kullanıma Uygunluk Beyanı  

Beyan 5: Başvuru Sahibi Taahhüt Örneği  

Her beyan uygun test yöntemi ile desteklenmelidir. Kriterlerde istenilen test/analiz sonuçları 

beyana eklenmelidir. 
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Beyan 1: Maden Ocağı İşletmecisi Tarafından Doldurulacak Beyan  

ÜRÜN ADI  

İŞLEVİ  

FAALİYET ALANI  

ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ  

 

Cam ürünü için hammadde tedarik ettiğim ocağımda aşağıdaki belgeleri yasal olarak 

edindiğimi ve güncel olarak sağladığımı/istendiğinde güncel belgeleri sunacağımı beyan 

ederim/ederiz. 

 

BELGE ADI  EVET HAYIR 

“ÇED Olumlu” Kararı, “ÇED Gerekli Değildir” Kararı 

veya ÇED Görüşü 
☐ ☐ 

Ham madde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren 

topoğrafı harita ve uydu görüntüsü  
☐ ☐ 

Çevre Düzeni Planı  ☐ ☐ 

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı  ☐ ☐ 

İşletme Ruhsatı  ☐ ☐ 

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı  ☐ ☐ 

TARİH  

İMZA  

AD-SOYAD  

UNVAN  

TELEFON/E-POSTA  

ŞİRKET ADI  
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Beyan 2: Başvuru Sahibi/ Kimyasal Üreticisi/Kimyasal Tedarikçisi 

Tarafından Doldurulacak Beyan 

ÜRÜN ADI  

İŞLEVİ  

FAALİYET ALANI  

ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ  

 

Cam ürününün üretim veya uygulama sürecinde 11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre, kriterde belirtilen zararlılık 

ifadelerinden herhangi birisi veya kombinasyonları ile sınıflandırılan madde veya 

karışımların üründe ağırlıkça %0,1’den fazla bulunmadığını beyan ederim/ederiz. Üründe yer 

alan kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları ve/veya malzemelerin reçetesi ekte sunulmuştur.  
 

Aşağıdaki tabloda satırlar, gerektiği kadar artırılacaktır. 

ÜRÜNDE KULLANILAN KİMYASAL MADDE İÇERİK, % AĞIRLIKÇA 

  

  

  

 

Ürün reçetesi eklidir. EVET HAYIR 

Üründe kullanılan tüm kimyasal maddelerin Güvenlik 

Bilgi Formları eklidir. 
☐ ☐ 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 37 / 68 

CAM ÜRÜN GRUBU BAŞVURU KILAVUZU 

 

 

 
TARİH  

İMZA  

AD-SOYAD  

UNVAN  

TELEFON/E-POSTA  

ŞİRKET ADI  
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Beyan 3: Zararlılık İfadelerine Sahip Hammaddelerin Toplam Yüzdesini 

(ağırlıkça) Hesaplama Tablosu 

Hammadde Harmanı: 1 ton Üretilen Cam Ürün: …… ton/ ton Hammadde Harmanı 

Hammadde/Ürün Dönüşüm Çarpanı: …………. ton cam/ton Hammadde Harmanı 

 

Zararlılık ifadesi 

Kriter No. 2.1’de belirtilen zararlılık ifadelerinden aşağıda 

belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile sınıflandırılan 

madde veya karışımların sahip oldukları zararlılıklar 

Örnek: X 

maddesi 
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

H340          

H341          

H350  ✓        

H350i         

H360F         

H360D         

H360FD         

H360Fd         

H360Df ✓        

H361d         

H361f         

H361fd         

H400         

H410         

H411 ✓        

H412         

H413         

         

Madde veya karışım için 

dönüşüm çarpanı1,2 0,95        

Madde veya karışımın 

hammadde harmanındaki 

miktarı, kg/ ton hammadde 

harmanı 

0,5        

Madde veya karışımın 

hammadde harmanındaki %’ 

si (ağırlıkça) 

0,05        
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Madde veya karışımın cam 

üründeki miktarı, kg/ton cam 

0,475 

(0,5 x 0,95) 
       

Madde veya karışımın cam 

üründeki %’si (ağırlıkça) 
0,00475        

Madde veya karışımların cam 

üründeki TOPLAM %’si 

(ağırlıkça) 

= 0,00475     +      ……       +     …….      +      ……       +     …….       +      

……       +     …….      + ….. 

 

1Madde veya karışım için dönüşüm çarpanı = (Madde ya da etken maddenin üründeki miktarı) / 

(Madde ya da etken maddenin hammadde harmanındaki miktarı) 

2Dönüşüm çarpanı bilinmiyorsa, cam üründeki miktar analiz yoluyla belirlenebilir.
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Beyan 4: Başvuru Sahibi Kullanıma Uygunluk Beyanı 

 

Düz Cam Ürünü 

Düz cam ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Başvuru Sahibi Kullanıma 

Uygunluk Beyanı” aşağıda verilmiştir. 

Ürün (ticari isim(ler)i)  

 

Düz cam ürününe Çevre Etiketi verilmesine ilişkin mevcut kriterlerde belirtilen şartlara göre, 

aşağıdakileri teyit ederiz: 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  EVET HAYIR 

Düz cam ürünlerini üretiminde kullanılan 

hammaddeler, ilgili çıkarma faaliyetleri için “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 1’deki gerekliliklere uyum 

sağlar.  

☐ ☐ 

 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi EVET HAYIR 

2.1. Düz cam üretim veya uygulama sürecinde 

11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve 

Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan 

zararlılık ifadelerinden Düz cam Etiket Kriteri Kriter 

2.1’de belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile 

sınıflandırılan madde veya karışımlar üründe ağırlıkça 

%0,1’den fazla bulunamaz. 

☒ ☐ 
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Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi EVET HAYIR 

2.2. Düz cam üretiminde kullanılan hammaddeler 

arasında tesis dışından temin edilen cam kırığı 

bulunmalı ve cam ürün ağırlığı bazında %3’ten az 

olmayacak şekilde kullanılmalıdır. 

☐ ☐ 

Kriter 3. Üretim Süreci EVET HAYIR 

3.1. Düz cam üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis 

içi cam kırığının en az %99’u geri dönüşümle üretimde 

kullanılıyor olmalıdır.  

☐ ☐ 

3.2. Düz cam üretiminde, tüm proseslerde tüketilen 

enerji “7,5 MJ/kg cam ürün” sınır değerini aşmamalıdır.  
☐ ☐ 

3.3. Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan 

emisyondaki toz (partiküler madde) konsantrasyonu 5 

mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme 

sürecinde fırından havaya salınan emisyonlar ise “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 3’de verilen sınır değerleri 

aşmamalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 4. Atık Yönetimi EVET HAYIR 

Düz cam üretim tesislerinin, üretimden kaynaklanan 

atıkların geri dönüşümü ve/veya bertarafını da içeren 

atık yönetim planları bulunmalı ve atık yönetim planı 

02/04/2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi 

Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

☐ ☐ 

 

 

 

 



 

Sayfa 42 / 68 

CAM ÜRÜN GRUBU BAŞVURU KILAVUZU 

 

 

 
Kriter 5. Ambalajlama EVET HAYIR 

Düz cam ürününün ambalajlanması için kullanılan 

malzemeler yeniden kullanım veya geri dönüşüme 

uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında geri 

dönüştürülmüş malzemeden elde edilmiş olmalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk EVET HAYIR 

Ürünlerimiz, tüketici kullanımına uygundur.  ☐ ☐ 

Uygunluk beyanımız, bu onayı desteklemek üzere 

eklenmiştir.  
☐ ☐ 

 

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi EVET HAYIR 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı 

yanı sıra muhafazası hakkında ilgili kullanıcı bilgisi 

ambalaj üzerinde ve/veya ürün beraberindeki 

dokümantasyonda yer almaktadır.  

☐ ☐ 

Örnek ambalaj etiketi eklidir. ☐ ☐ 

 

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi EVET HAYIR 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında yer alan 

Çevre Etiketi ile birlikte aşağıdaki bilgiler 

bulunmaktadır:  

a. Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge 

numarası 

b. “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel 

performansından dolayı 19.10.2018 tarihli ve 

30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre 

Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun 

görülmüştür.” ifadesi. 

☐ ☐ 

Örnek Çevre Etiketi eklidir. ☐ ☐ 
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Veri Kullanım İzni EVET HAYIR 

Başvuruda sunulan verimizin Çevre Etiketi'ne başvuran 

tüm Düz cam üreticilerinin görebildiği Çevre Etiketi 

veri tabanına kaydedilme izni veriyoruz:  

(İzin verilmesi zorunlu değildir.)  

☐ ☐ 

 

TARİH  

İMZA  

AD-SOYAD  

UNVAN  

TELEFON/E-POSTA  

ŞİRKET ADI  
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Cam Ambalaj Ürünü 

Cam Ambalaj ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Başvuru Sahibi 

Kullanıma Uygunluk Beyanı” aşağıda verilmiştir. 

Ürün (ticari isim(ler)i)  

 

Cam Ambalaj ürününe Çevre Etiketi verilmesine ilişkin mevcut kriterlerde belirtilen şartlara 

göre, aşağıdakileri teyit ederiz: 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  EVET HAYIR 

Cam Ambalaj ürünlerini üretiminde kullanılan 

hammaddeler, ilgili çıkarma faaliyetleri için “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 3’teki gerekliliklere uyum 

sağlar.  

☐ ☐ 

 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi EVET HAYIR 

2.1. Cam Ambalaj üretim veya uygulama sürecinde 

11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve 

Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan 

zararlılık ifadelerinden Cam Ambalaj Etiket Kriteri 

2.1’de belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile 

sınıflandırılan madde veya karışımlar üründe ağırlıkça 

%0,1’den fazla bulunamaz. 

☐ ☐ 

2.2. Cam Ambalaj üretiminde kullanılan hammaddeler 

arasında tesis dışından temin edilen cam kırığı 

bulunmalı ve miktarı 1 kg cam ürün başına aşağıda 

verilen sınır değerlere uygun olmalıdır. 

• Beyaz (Renksiz): ≥ %20 

• Bal rengi:  ≥ %40 

• Diğer: ≥ %70 

☐ ☐ 
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Kriter 3. Üretim Süreci EVET HAYIR 

3.1. Cam ambalaj üretim süreci sırasında ortaya çıkan 

tesis içi cam kırığının en az %99’u, geri dönüşümle 

üretimde kullanılıyor olmalıdır. 

☐ ☐ 

3.2. Cam ambalaj üretiminde, tüm proseslerde tüketilen 

enerji “7,7 MJ/kg cam ürün” sınır değerini aşmamalıdır. 
☐ ☐ 

3.3. Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan 

emisyondaki toz (partiküler madde) konsantrasyonu 5 

mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme 

sürecinde fırından havaya salınan emisyonlar ise “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 5’teki sınır değerleri 

aşmamalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 4. Atık Yönetimi EVET HAYIR 

Cam ambalaj üretim tesislerinin, üretimden 

kaynaklanan atıkların geri dönüşümü ve/veya 

bertarafını da içeren atık yönetim planları bulunmalı ve 

atık yönetim planı 02/04/2015 tarihli 29314 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 5. Ambalajlama EVET HAYIR 

Cam Ambalaj ürününün ambalajlanması için kullanılan 

malzemeler yeniden kullanım veya geri dönüşüme 

uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında geri 

dönüştürülmüş malzemeden elde edilmiş olmalıdır. 

☐ ☐ 

 

 



 

Sayfa 46 / 68 

CAM ÜRÜN GRUBU BAŞVURU KILAVUZU 

 

 

 
Kriter 6. Kullanıma Uygunluk EVET HAYIR 

Ürünlerimiz, tüketici kullanımına uygundur.  ☐ ☐ 

Uygunluk beyanımız, bu onayı desteklemek üzere 

eklenmiştir.  
☐ ☐ 

 

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi EVET HAYIR 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı 

yanı sıra muhafazası hakkında ilgili kullanıcı bilgisi 

ambalaj üzerinde ve/veya ürün beraberindeki 

dokümantasyonda yer almaktadır.  

☐ ☐ 

Örnek ambalaj etiketi eklidir. ☐ ☐ 

 

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi EVET HAYIR 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında yer alan 

Çevre Etiketi ile birlikte aşağıdaki bilgiler 

bulunmaktadır:  

a. Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge 

numarası 

b. “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel 

performansından dolayı 19.10.2018 tarihli ve 

30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 

uygun görülmüştür.” ifadesi 

☐ ☐ 

Örnek Çevre Etiketi eklidir. ☐ ☐ 
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Veri Kullanım İzni EVET HAYIR 

Başvuruda sunulan verimizin Çevre Etiketi'ne başvuran 

tüm Cam Ambalaj üreticilerinin görebildiği Çevre 

Etiketi veritabanına kaydedilme izni veriyoruz:  

(İzin verilmesi zorunlu değildir)  

☐ ☒ 

 

 

TARİH  

İMZA  

AD-SOYAD  

UNVAN  

TELEFON/E-POSTA  

ŞİRKET ADI  
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Cam Ev Eşyası Ürünü 

Cam Ev Eşyası ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Başvuru Sahibi 

Kullanıma Uygunluk Beyanı” aşağıda verilmiştir. 

 

Ürün (ticari isim(ler)i)  

 

Cam Ev Eşyası ürününe Çevre Etiketi verilmesine ilişkin mevcut kriterlerde belirtilen şartlara 

göre, aşağıdakileri teyit ederiz: 

 

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  EVET HAYIR 

Cam Ev Eşyası ürünlerini üretiminde kullanılan 

hammaddeler, ilgili çıkarma faaliyetleri için “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 6’daki gerekliliklere uyum 

sağlar.  

☐ ☐ 

 

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi EVET HAYIR 

2.1. Cam Ev Eşyası üretim veya uygulama sürecinde 

11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve 

Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan 

zararlılık ifadelerinden Cam Ev Eşyası Etiket Kriteri 

2.1’de belirtilenlerden birisi veya kombinasyonları ile 

sınıflandırılan madde veya karışımlar üründe ağırlıkça 

%0,1’den fazla bulunamaz. 

☐ ☐ 
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2.2. Cam Ev Eşyası üretiminde kullanılan hammaddeler 

arasında tesis dışından temin edilen cam kırığı 

bulunmalı ve miktarı en az %20 olmalıdır.  

☐ ☐ 

 

Kriter 3. Üretim Süreci EVET HAYIR 

3.1. Cam Ev Eşyası üretim süreci sırasında ortaya çıkan 

tesis içi cam kırığının en az %99’u geri dönüşümle 

üretimde kullanılıyor olmalıdır. 

☐ ☐ 

3.2. Cam Ev Eşyası üretiminde, tüm proseslerde 

tüketilen enerji “20 MJ/kg cam ürün” sınır değerini 

aşmamalıdır. 

☐ ☐ 

3.3. Hammadde hazırlama sürecinden havaya salınan 

emisyondaki toz (partiküler madde) konsantrasyonu 5 

mg/Nm3 değeriyle sınırlandırılmıştır. Ergitme 

sürecinde fırından havaya salınan emisyonlar ise “Cam 

Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine dair Kriterler” 

dosyasında bulunan Tablo 7’deki sınır değerleri 

aşmamalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 4. Atık Yönetimi EVET HAYIR 

Cam Ev Eşyası üretim tesislerinin, üretimden 

kaynaklanan atıkların geri dönüşümü ve/veya 

bertarafını da içeren atık yönetim planları bulunmalı ve 

atık yönetim planı 02/04/2015 tarihli 29314 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

☐ ☐ 

 

Kriter 5. Ambalajlama EVET HAYIR 

Cam Ev Eşyası ürününün ambalajlanması için 

kullanılan malzemeler yeniden kullanım veya geri 
☐ ☐ 
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dönüşüme uygun olmalı veya ağırlıkça %70 oranında 

geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmiş olmalıdır. 

 

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk EVET HAYIR 

Ürünlerimiz, tüketici kullanımına uygundur.  ☐ ☐ 

Uygunluk beyanımız, bu onayı desteklemek üzere 

eklenmiştir.  
☐ ☐ 

 

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi EVET HAYIR 

Ürün, ürünün uygun ve en iyi genel ve teknik kullanımı 

yanı sıra muhafazası hakkında ilgili kullanıcı bilgisi 

ambalaj üzerinde ve/veya ürün beraberindeki 

dokümantasyonda yer almaktadır.  

☐ ☐ 

Örnek ambalaj etiketi eklidir. ☐ ☐ 

 

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi EVET HAYIR 

Ürün ambalajı üzerinde 5x5 cm ebatlarında yer alan 

Çevre Etiketi ile birlikte aşağıdaki bilgiler 

bulunmaktadır:  

a. Etiketin altında, 10 punto büyüklüğünde belge 

numarası 

b. “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel 

performansından dolayı 19.10.2018 tarihli ve 

30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 

uygun görülmüştür.” ifadesi 

☐ ☐ 

Örnek Çevre Etiketi eklidir. ☐ ☐ 
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Veri Kullanım İzni EVET HAYIR 

Başvuruda sunulan verimizin Çevre Etiketi‘ne başvuran 

tüm Cam Ev Eşyası üreticilerinin görebildiği Çevre 

Etiketi veri tabanına kaydedilme izni veriyoruz:  

(İzin verilmesi zorunlu değildir)  

☐ ☐ 

 

TARİH  

İMZA  

AD-SOYAD  

UNVAN  

TELEFON/E-POSTA  

ŞİRKET ADI  
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Beyan 5: Başvuru Sahibi Taahhüt Örneği 

Başvuranın taahhüdü 

(Sadece Başvuru Sahibi tarafından doldurulmalı) 

 

 

………………………………………………………………………………  

 

Çevre Etiketi'ne başvuruda bulunan tüzel kişiliği olarak aşağıdakileri beyan ederim:  

 

19 Ekim 2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre 

Etiketi Yönetmeliğinde yazılan tüm bilgi ve gereklilikleri okudum.  

 

Çevre Etiketi’ni kullanacağım ürünün her zaman Çevre Etiketi kriterlerine uymasını 

sağlayacağımı ve ürün veya üretim süreçlerinde yapılan önemli bir değişikliği T.C. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına derhal bildireceğimi taahhüt ederim.  

 

Çevre Etiketi logosunun doğru ve uygun kullanımı konusunda sorumluluk alıyorum.  

                                                                                                                               İmza  

 

 

Ad-Soyad (Büyük Harfle):  

Şirketteki pozisyonu:  

Tarih:  

Şirket kaşesi:  
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Bölüm E: Kontrol Listesi 

Düz Cam Ürünü 

Düz cam ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Kontrol Listesi” aşağıda 

verilmiştir. 

Bu kontrol listesi her kriter için sağlanacak belgeleri özetlemektedir.  

Liste, başvuru sahibi tarafından tamamlanmalıdır.  

 Tamamlandığında işaretleyin 

Başvuru Belgeleri  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Başvuru formu   

Dilekçe    

Taahhüt   

Ürün Tanımı  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi’ne konu ürüne ilişkin açıklama    

Mevcut ise ticari isimlerinin listesi    

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 

veya ÇED Görüşü  

  

Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren 

topoğrafik harita ve uydu görüntüsü 

  

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı    

İşletme Ruhsatı    

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı    
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Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

2.1. Ürün üretim veya uygulama sürecinde zararlı madde 

kullanımına dair kritere uygunluk, Beyan 3’te bulunan 

“Zararlılık İfadelerine Sahip Hammaddelerin Toplam 

Yüzdesini (ağırlıkça) Hesaplama Tablosu” doldurularak 

beyan edilir. 

  

2.2. Hammadde harman reçetesi, tesis dışından temin 

edilerek kullanılan dış cam kırığı miktarı bilgisi ve cam 

ürün ağırlığı bazında en az %3 oranında dış cam kırığı 

kullanıldığını gösterir hesaplamanın bulunduğu 

destekleyici dokümantasyon (dış cam kırığı 

irsaliyesi/faturası vb.)  

  

Kriter 3. Üretim Süreci  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

3.1.  

- Üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam 

kırığının en az %99’unun geri dönüşümle üretimde 

kullanılıyor olduğunun beyanı,  

- Tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik 

detayları ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim 

döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir 

hesaplama 

 

  

3.2. Tüm proseslerde tüketilen enerjinin 7,5 MJ/kg 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (Teknik Ek E1’e 

göre hesaplanmış) ve destekleyici belgeler (doğalgaz 

faturası, elektrik faturası vb.) 
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3.3.  

a. Toz (partiküler madde) konsantrasyonunun 5 mg/Nm3 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (hesaplama ve 

test raporları ile)  

b. Hava emisyonlarının uygun olduğuna dair beyan 

(Teknik Ek E2’ye göre ve test raporu ile dokümantasyon) 

  

Kriter 4. Atık Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Atık yönetim planı    

Kriter 5. Ambalajlama  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Nihai ürünün ambalajlanması için kullanılan malzeme 

yeniden kullanıma uygun veya %70 oranında geri 

dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır beyanı  

  

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün güvenliği beyanı, test sonuçları    

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün etiketinde “Ürünün kullanımı ve muhafazasına 

ilişkin bilgi” beyanı  

  

Başvuru sahibinin beyanı ve Çevre Etiketli ürün 

ambalajının taslak görüntüsü  

  

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi taslak çıktısı    
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Cam Ambalaj Ürünü 

Cam Ambalaj ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Kontrol Listesi” 

aşağıda verilmiştir. 

Bu kontrol listesi her kriter için sağlanacak belgeleri özetlemektedir.  

Liste, başvuru sahibi tarafından tamamlanmalıdır.  

 Tamamlandığında işaretleyin 

Başvuru Belgeleri  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Başvuru formu   

Dilekçe    

Taahhüt   

Ürün Tanımı  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi’ne konu ürüne ilişkin açıklama    

Mevcut ise ticari isimlerinin listesi    

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 

veya ÇED Görüşü 

  

Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren 

topoğrafik harita ve uydu görüntüsü 

  

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı    

İşletme Ruhsatı    

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı    

Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi  
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Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

2.1. Ürün üretim veya uygulama sürecinde zararlı madde 

kullanımına dair kritere uygunluk, Beyan 3’te bulunan 

“Zararlılık İfadelerine Sahip Hammaddelerin Toplam 

Yüzdesini (ağırlıkça) Hesaplama Tablosu” doldurularak 

beyan edilir. 

  

2.2. Hammadde harman reçetesi, tesis dışından temin 

edilerek kullanılan dış cam kırığı miktarı bilgisi ve cam 

ürün ağırlığı bazında en az aşağıdaki oranlarda dış cam 

kırığı kullanıldığını gösterir hesaplamanın bulunduğu 

destekleyici dokümantasyon (dış cam kırığı 

irsaliyesi/faturası vb.) 

• Beyaz (Renksiz): ≥ %20 

• Bal rengi:  ≥ %40 

• Diğer: ≥ %70 

  

Kriter 3. Üretim Süreci  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

3.1.  

- Üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam 

kırığının en az %99’unun geri dönüşümle üretimde 

kullanılıyor olduğunun beyanı,  

- Tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik 

detayları ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim 

döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir 

hesaplama 

 

  

3.2. Tüm proseslerde tüketilen enerjinin 7,7 MJ/kg 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (Teknik Ek E1’e 

göre hesaplanmış) ve destekleyici belgeler (doğalgaz 

faturası, elektrik faturası vb.) 
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3.3.  

a. Toz (partiküler madde) konsantrasyonunun 5 mg/Nm3 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (hesaplama ve 

test raporları ile)  

b. Hava emisyonlarının uygun olduğuna dair beyan 

(Teknik Ek E2’ye göre ve test raporu ile dokümantasyon) 

  

Kriter 4. Atık Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Atık yönetim planı    

Kriter 5. Ambalajlama  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Nihai ürünün ambalajlanması için kullanılan malzeme 

yeniden kullanıma uygun veya %70 oranında geri 

dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır beyanı 

  

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün güvenliği beyanı, test sonuçları    

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün etiketinde “Ürünün kullanımı ve muhafazasına 

ilişkin bilgi” beyanı  

  

Başvuru sahibinin beyanı ve Çevre Etiketli ürün 

ambalajının taslak görüntüsü  

  

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi taslak çıktısı   
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Cam Ev Eşyası Ürünü 

Cam Ev Eşyası ürünü için Çevre Etiketi başvurusunda kullanılacak olan “Kontrol Listesi” 

aşağıda verilmiştir. 

Bu kontrol listesi her kriter için sağlanacak belgeleri özetlemektedir.  

Liste, başvuru sahibi tarafından tamamlanmalıdır.  

 Tamamlandığında işaretleyin 

Başvuru Belgeleri  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Başvuru formu   

Dilekçe    

Taahhüt   

Ürün Tanımı  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi’ne konu ürüne ilişkin açıklama    

Mevcut ise ticari isimlerinin listesi    

Kriter 1. Hammadde Çıkarma Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 

veya ÇED Görüşü 

  

Hammadde sahasının (taş ocağı) yerini gösteren 

topoğrafik harita ve uydu görüntüsü 

  

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı    

İşletme Ruhsatı    

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı    
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Kriter 2. Hammaddelerin Seçimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

2.1. Ürün üretim veya uygulama sürecinde zararlı madde 

kullanımına dair kritere uygunluk, Beyan 3’te bulunan 

“Zararlılık İfadelerine Sahip Hammaddelerin Toplam 

Yüzdesini (ağırlıkça) Hesaplama Tablosu” doldurularak 

beyan edilir. 

  

2.2. Hammadde harman reçetesi, tesis dışından temin 

edilerek kullanılan dış cam kırığı miktarı bilgisi ve cam 

ürün ağırlığı bazında en az %20 oranında dış cam kırığı 

kullanıldığını gösterir hesaplamanın bulunduğu 

destekleyici dokümantasyon (dış cam kırığı 

irsaliyesi/faturası vb.) 

  

Kriter 3. Üretim Süreci  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

3.1.  

- Üretim süreci sırasında ortaya çıkan tesis içi cam 

kırığının en az %99’unun geri dönüşümle üretimde 

kullanılıyor olduğunun beyanı,  

- Tesis için cam kırığı toplama sisteminin teknik 

detayları ile bu sistem aracılığıyla belirli bir üretim 

döneminde geri döndürülen cam kırığı oranlarını 

gösteren, kütle-denge tabloları temelinde bir 

hesaplama 
 

  

3.2. Tüm proseslerde tüketilen enerjinin 20 MJ/kg 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (Teknik Ek E1’e 

göre hesaplanmış) ve destekleyici belgeler (doğalgaz 

faturası, elektrik faturası vb.) 

  

3.3.    
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a. Toz (partiküler madde) konsantrasyonunun 5 mg/Nm3 

değerini aşmadığını gösterir ürün beyanı (hesaplama ve 

test raporları ile)  

b. Hava emisyonlarının uygun olduğuna dair beyan 

(Teknik Ek E2’ye göre ve test raporu ile dokümantasyon) 

Kriter 4. Atık Yönetimi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Atık yönetim planı    

Kriter 5. Ambalajlama  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Nihai ürünün ambalajlanması için kullanılan malzeme 

yeniden kullanıma uygun veya %70 oranında geri 

dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır beyanı  

  

Kriter 6. Kullanıma Uygunluk  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün güvenliği beyanı, test sonuçları    

Kriter 7. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Ürün etiketinde “Ürünün kullanımı ve muhafazasına 

ilişkin bilgi” beyanı  

  

Başvuru sahibinin beyanı ve çevre etiketli ürün 

ambalajının taslak görüntüsü  

  

Kriter 8. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi  

Bakanlığa sunulacak belgeler: Dahil Geçerli Değil 

Çevre Etiketi taslak çıktısı   
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EK: TASLAK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

 

ÇEVRE ETİKETİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km. No:278 

Çankaya/Ankara adresinde bulunan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır, 

ile 

…………………………………………………….. adresinde bulunan (firma ismi), bundan 

sonra“Çevre Etiketi Kullanıcısı” olarak anılacaktır, 

19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi 

Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi kapsamında aşağıda belirlenen konular üzerinde anlaşmaya 

varmıştır. 

1. ÇEVRE ETİKETİNİN KULLANIMI 

1.1 Bakanlık, işbu sözleşme ekinde (Ek-1) belirtilen ürünler için Çevre Etiketi Kullanıcısına 

yıllık kullanım ücretlerinin zamanında ödenmesi koşuluyla sözleşme tarihinden itibaren 4 

yıl süre boyunca geçerli Çevre Etiketi Belgesi ile Çevre Etiketi kullanma izni vermektedir. 

1.2 Çevre Etiketi, işbu sözleşme ekinde (Ek-2) belirtildiği şekliyle kullanılır. Farklı renk, 

tasarım ve biçimlendirme ile kullanılamaz. 

1.3 Çevre Etiketi Kullanıcısı, Çevre Etiketi kullandığı ürünler için başvuru dosyasındaki 

koşulları sözleşme süresi boyunca sağlamalıdır. Çevre Etiketi kullanıcısı yıllık kullanım 

ücretinin son ödeme zamanından 21 gün önce koşulların sağlandığına yönelik Çevre Etiketi 

Uygunluk Raporu’nu Bakanlığa sunar. 

1.4 Kriterlere uyumu ve çevresel performansı etkilemeyecek değişiklikler için yeni bir başvuru 

yapılması gerekmez. Fakat, Çevre Etiketi kullanıcısı bu tür değişiklikleri Bakanlığa yazılı 

olarak bildirmekle yükümlüdür. Bakanlık, gerekli gördüğünde kriterlere uyumu 

doğrulamak için inceleme yapar veya yaptırır. 
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1.5 Çevre Etiketi Kullanıcısı, yanlış, yanıltıcı ve/veya Türkiye Çevre Etiketi Sistemine zarar 

verecek şekilde reklam, ifade, etiket veya logo kullanamaz. 

1.6 Çevre Etiketi kullanım süresi sona ermeden 180 gün önce talep edilmesi halinde teknik 

inceleme komisyonu tarafından yapılan/yaptırılan değerlendirmenin uygun olması 

durumunda Çevre Etiketi kullanım süresi yıllık kullanım ücretlerinin zamanında ödenmesi 

koşuluyla 4 yıl süre ile uzatılır. Değerlendirmede, herhangi bir uygunsuzluk tespit 

edildiğinde ise sözleşme feshedilir. 

1.7 Kriterlerin güncellenmesi durumunda Çevre Etiketi Kullanıcısına 6 ay geçiş süresi verilir. 

6 ay içinde kriterlere uyumluluğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu durumda, Çevre 

Etiketi Kullanıcısı sözleşmesini yenilemek istememesi durumunda stoklarında bulunan 

çevre etiketli ürünleri tüketmesi için sözleşme fesih tarihinden itibaren 6 ay süre verilir. 6 

aydan sonra piyasaya arz edilen ürünlerde Çevre Etiketi logosu kullanılamaz. 

1.8 Çevre Etiketi’nin kullanma süresinin bitmesi veya yıllık kullanım ücretinin zamanında 

ödenmemesi durumunda Çevre Etiketi Kullanıcısı Çevre Etiketi’ni kullanamaz. 

1.9 Çevre Etiketi’nin kullanımına ilişkin diğer hususlar için Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 

ilgili hükümleri geçerlidir. 

1.10  Sözleşme sona erdikten sonra işbu sözleşme kapsamındaki ürünler için Çevre Etiketi 

kullanılamaz. 

2. ÜCRETLER 

2.1 İşbu sözleşme, Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinde ifade edilen ve 

Bakanlıkça her yıl belirlenen yıllık kulanım ücretinin zamanında ödenmesi koşuluyla 

geçerlidir. Yıllık kullanım ücreti son ödeme tarihleri ve kapsadığı dönem şu şekildedir: 

Dönem Son Ödeme Zamanı 

(S.T*) – (S.T + 1 Yıl) Sözleşme İmzalanmadan Önce 

(S.T + 1 Yıl)– (S.T + 2 Yıl) (S.T + 1 Yıl) 

(S.T + 2 Yıl)– (S.T + 3 Yıl) (S.T + 2 Yıl) 

(S.T + 3 Yıl)– (S.T + 4 Yıl) (S.T + 3 Yıl) 

*S.T.= Sözleşme Tarihi. 
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2.2 Madde 1.6 uyarınca sözleşmenin uzatılması durumunda, sözleşmenin uzatıldığı tarih 

Madde 2.1’de belirtilen sözleşme tarihi olarak kabul edilecektir ve yıllık kullanım ücreti 

bahse konu tarih dikkate alınarak ödenecektir. 

2.3 Çevre Etiketi Kullanıcı tarafından işbu sözleşme kapsamı dışında farklı bir ürün için Çevre 

Etiketi kullanılmak istemesi durumunda sözleşme yenilemek amacıyla güncel başvuru 

ücretini ödeyerek Bakanlığa farklı bir başvuru yapılmalıdır. 

2.4 Madde 1.4, 1.6 ve 1.7 kapsamında, teknik inceleme komisyonu masrafı ile komisyon 

tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan kaynaklanan masraflar Çevre Etiketi 

Kullanıcısı tarafından karşılanır. Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (ğ) 

bendi kapsamında teknik inceleme komisyonu oluşturma yetkisi Bakanlık tarafından Türk 

Standardları Enstitüsü’ne devredilmiştir. 

3. ASKIYA ALMA VE FESİH 

3.1 Çevre Etiketi Kullanıcısı, işbu sözleşmenin 1. Maddesindeki koşulları yerine getiremediği 

durumlarda bu durumu Bakanlığa bildirir ve yükümlülükler yerine getirilinceye kadar 

Çevre Etiketi’ni kullanamaz. Çevre Etiketi’nin kullanılmadığı sürelerde sözleşmenin 

devamı için yıllık kullanım ücreti işbu sözleşmenin 2. Maddesinde belirtildiği şekilde 

ödenir. 

3.2 Bakanlık, Çevre Etiketi kullanıcısının Çevre Etiketi Yönetmeliği hükümlerini ihlal ettiğini 

tespit etmesi halinde bu durumu Çevre Etiketi Kullanıcısına iadeli taahhütlü olarak yazılı 

olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Çevre Etiketi 

kullanma iznini iptal eder. Bakanlık iptal kararını web sitesinde veya uygun araçlarla 

duyurur. 

3.3 Çevre Etiketi kullanıcısı, Bakanlığa en az 3 ay öncesinden göndereceği yazılı bildirim ile 

her zaman sözleşmeyi feshedebilir ve Çevre Etiketi kullanımından vazgeçebilir. Bildirimde 

belirtilen sözleşme fesih tarihi Madde 2.1’de belirlenen dönem aralığında ise ilgili döneme 

ait yıllık kullanım ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 
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4. YÜKÜMLÜLÜKLER 

4.1 Çevre Etiketi Kullanıcısı, Çevre Etiketi’ni işbu sözleşme kapsamındaki ürünler için bir 

garanti veya teminatın konusu yapmayacaktır. 

4.2 Bakanlık, Çevre Etiketi verilmesi veya kullanımından kaynaklı olarak Çevre Etiketi 

kullanıcısı veya üçüncü bir tarafın uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz. 

4.3 Bakanlık, işbu sözleşme kapsamındaki ürünler ile ilgili şikâyetten Çevre Etiketi 

Kullanıcısını haberdar eder ve Çevre Etiketi kullanıcısının şikayete tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde cevap vermesini ister. 

4.4 Madde 1.5’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden ortaya çıkacak 

zararların Çevre Etiketi Kullanıcısı tarafından karşılanması talep edilebilir. 

5. DİĞER KONULAR 

5.1 İşbu sözleşme, aşağıda yer alan en son imza tarihinden itibaren geçerlidir. 

5.2 İşbu sözleşme, 3(üç) sayfa sözleşme metninden ve 1(bir) sayfa Ek-1 ve 2 (iki) sayfa Ek-2 

olmak üzere iki ekten oluşmaktadır. 

 

 

 

 

Yetkili Kişi Genel Müdür 

(Çevre Etiketi Kullanıcısı) (Bakanlık) 
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EK-1 

 

SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER 
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EK-2 

ÇEVRE ETİKETİ KULLANIM KILAVUZU 

 

1. Bu kılavuzda bahsi geçen koşullar ve kurallar, bir ürün üzerinde (mallar veya hizmetler) 

veya reklam sırasında Çevre Etiketi’nin (logosunun) kullanılması ile ilgilidir. 

2. Logo ile ilgili olarak aşağıda belirtilmiş olan renk şeması koşullarının sağlandığı garanti 

edilerek; ürün ile ilgili kitaplar ve ürün kitapçıkları ve benzeri materyal üzerinde (örneğin Çevre 

Etiketi programları için hazırlanmış olan kitapçıklar) gösterim amaçlı olarak kullanılabilir. 

3. Logoların düzenlenmesine izin verilmez. Logo en/boy oranı bozulmayacak şekilde yeniden 

ölçeklenmelidir ve diğer görüntüler, logolar veya metinler ile birlikte basılmamalıdır. 

4. Logo yalnızca ürünün (ürünlerin) üzerinde kullanılmasına izin verilen ürünler ile ilgili olarak 

kullanılabilir. 

5. Logolar, uygunsuz veya hatalı bir şekilde kullanılamaz. 

 

Logonun kullanılması ve tanıtılması 

Çevresinde yaşadığımız pek çok farklı bileşen bir uyum içinde hareket ederek doğayı oluşturur. 

Bu döngüsel bütünlükten yola çıkarak tasarlanan Çevre Etiketi logosu dinamik şekilde 

sıralanmış birçok parçanın uyum içinde bir araya gelmesiyle oluşur. 

 

Bu parçalar bir merkezden dağılırmışçasına hareket ederek doğanın bize sunduğu sayısız 

kaynağı temsil eder. Kullanılan renkler toprak, deniz, gökyüzü ve doğadan ilham alarak 

seçilmiştir. 

 

Çevre Etiketi Logosunun dört farklı kullanım şekli bulunmaktadır: 

 

1. Beyaz zemin üzerine renkli logo 

2. Beyaz zemin üzerine siyah logo 

3. Siyah zemin üzerine renkli logo 

4. Siyah zemin üzerine beyaz logo 
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