
 

 

Ek-2 ÇEVRE ETİKETİ KULLANIM HÜKÜMLERİNİ KAPSAYAN STANDART 

SÖZLEŞME TASLAĞI 

Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara adresinde mukin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır,............... adresinde mukim ……………… 

bundan böyle “hamil” olarak adlandırılacaktır. .............. (sorumlu kişinin adı) tarafından 

temsil edilecek üretici/imalatçı/ihracatçı/hizmet sağlayıcı/toptancı veya perakende satıcı 

yetkisiyle............. (hamilin tam adı), bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacak Çevre 

Etiketi Yönetmeliği gereğince Çevre Etiketi kullanımı ile ilgili aşağıdaki konular üzerinde 

anlaşmaya varmıştır: 

1. ÇEVRE ETİKETİ KULLANIMI 

1.1. Yönetmelik gereği, ilgili ürün kriterlerine uyan, Ek-1’deki ürün tanımlamalarında 

belirtildiği gibi, Bakanlık, hamile ürünleri için Çevre Etiketi kullanma hakkını vermektedir. 

1.2. Çevre Etiketi, yalnızca Ek-2’deki Yönetmelikte koşulları belirtilen şekillerde 

kullanılacaktır. 

1.3. Hamil, etiketlenecek ürünün sözleşme süreci boyunca Yönetmelikte belirtilen tüm 

kullanım hükümlerine daimi olarak uyacağından emin olacaktır. Kriterlere uyumu 

etkilemeyecek ürün özelliklerindeki değişiklikler için yeni bir başvuru gerekmeyecektir. 

Hamil yine de böyle değişikliklerden yazı ile Bakanlığı haberdar edecektir. Bakanlık 

doğrulamalar gerçekleştirebilir. 

1.4. Bakanlık ile anlaşma ve aynı ürün grubuna ait olma koşulu ve kriterlere uyma 

koşullarına bağlı olmak üzere, sözleşmenin kapsamı önceden öngörülemeyen daha geniş 

çapta ürün çeşidinde geçerli olmak için genişletilebilir. 

1.5. Hamil, yanlış veya yanıltıcı veya karışıklığa neden olan veya Çevre Etiketinin 

bütünlüğünü sorgulamaya yol açacak şekilde reklam, ifade, etiket veya logo 

kullanmayacaktır. 

1.6. Hamil, özellikle reklam ile ilgili olarak, Çevre Etiketinin ürünüyle ilişkili kullanılma 

biçiminden bu sözleşme altında sorumlu olacaktır. 

1.7. Bu iş için atanmış yetkili temsilcileri de dahil olmak üzere Bakanlık, Yönetmelikte 

belirtilen kurallar uyarınca, Hamilin ürün kriterleri ve bu sözleşmenin kullanım 

hükümlerine devamlı olarak uyduğunu denetlemek için tüm gerekli soruşturmaları 

yapabilir. 

2. ERTELEME VE GERİ ÇEKME 

2.1. Hamilin bu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen kullanım hükümlerini 

karşılayamadığını fark ettiği durumda, hamil Bakanlığa bu durumu bildirecek ve tüm 

hükümler yerine getirilene ve bununla ilgili Bakanlık bilgilendirilinceye kadar Çevre Etiketi 

kullanımını geri çekecektir. 
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2.2. Bakanlığın hamilin bu sözleşmenin kullanım koşullarını ihlal ettiğini düşündüğü 

durumlarda, hamile Çevre Etiketi kullanmak için verdiği yetkiyi erteleme ve geri çekme ile 

Yönetmelikte belirtilen önlemler gibi hamilin etiketi ilerde kullanmasını engelleyecek 

önlemler alma hakkı olacaktır. 

3. YÜKÜMLÜLÜK VE TAZMİNAT SINIRLAMASI 

3.1. Hamil, Çevre Etiketini bu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen ürün ile ilgili bir 

garanti veya teminatın konusu yapmayacaktır. 

3.2. Yetki verdiği temsilcileri de dahil olmak üzere, Bakanlık Çevre Etiketi verilmesi 

ve/veya kullanımından ortaya çıkacak, hamilin uğradığı herhangi bir kayıp veya zarardan 

sorumlu olmayacaktır. 

3.3. Yetki verdiği temsilcileri de dahil olmak üzere, Bakanlık reklam yönünü de kapsayarak, 

Çevre Etiketi verilmesi ve/veya kullanımından ortaya çıkacak üçüncü bir tarafın uğradığı 

herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır. 



 

 

3.4. Hamil tarafından bu sözleşmenin ihlali veya Bakanlığın, üçüncü bir şahıs tarafından 

yapılacak iddialar da dahil olmak üzere hamil tarafından temin edilen bilgi ve 

dokümantasyona güvenmesi sonucu, kurumun veya yetkilendirdiği temsilcilerinin uğradığı 

kayıp, zarar veya mesuliyete karşı, hamil Bakanlık ve yetki verdiği temsilcilere tazminat 

ödeyecektir. 

4. ÜCRETLER 

4.1. Başvuru ücreti ve yıllık ücret miktarı Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık 

tarafından belirlenecektir. 

4.2. Çevre Etiketi kullanımı ilgili tüm ücretlerin zamanında ödenmesi koşuluna bağlıdır. 

5. SÖZLEŞME SÜRECİ VE İLGİLİ MEVZUAT 

5.1. Madde 5.2, 5.3 ve 5.4’de belirtilenler hariç, bu sözleşme, hangisinin daha erken 

olduğuna bakılarak, sözleşmenin imzalandığı tarihten (.......) tarihine veya ürün kriterlerinin 

son geçerlilik tarihine kadar geçerli olacaktır. 

5.2. Madde 2.2. anlamı dahilinde, hamilin bu sözleşmenin hükümlerini ihlal ettiği 

durumlarda, Bakanlığın bu durumu sözleşme ihlali olarak kabul etme hakkı olacaktır. Bu 

durum, Bakanlığa, Madde 2.2. hükümlerine ek olarak, sözleşmeyi hamile kayıtlı bir mektup 

vererek Madde 5.1.’de belirtilenden daha erken bir tarihte (Bakanlık tarafından belirlenecek 

bir zaman diliminde) feshetme hakkı verecektir. 

5.3. Hamil kayıtlı bir mektup ile Bakanlığa üç aylık bir ihbar süresi vererek sözleşmeyi 

feshedebilir. 

5.4. Ürün kriterleri Madde 1.1.’de belirtildiği gibi dönem belirtilmeksizin değişiklik 

olmadan uzatılırsa ve Bakanlık tarafından ürün kriterleri ve bu sözleşmenin geçerlilik süresi 

dolmadan en az üç ay önce fesih ile ilgili bir ihbar verilmezse, Bakanlık ürün kriterleri 

yürürlükte kaldığı sürece sözleşmenin de otomatik olarak yenileneceği konusunda en az üç 

ay önceden hamili bilgilendirecektir. 
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5.5. Bu sözleşmenin feshinden sonra, hamil etiketleme ve reklam amacı ile bu sözleşmenin 

Madde 1.1. ve Ekinde belirtildiği üzere ürün ile ilgili Çevre Etiketini kullanamayacaktır. 

Ancak, Çevre Etiketi fesihten sonraki altı aylık süreç için fesihten daha önce hamil veya 

diğer taraflar tarafından hazırlanan hisse senedi üzerinde gösterilebilir. Sözleşme Madde 

5.2.’de belirtilen nedenler dolayısıyla feshedilmişse bahsi geçen ikinci hüküm geçerli 

olmayacaktır. 

1.6. Bu sözleşmeye dayalı olarak, sözleşme tarafları arasında uzlaşma ile çözülemeyen 

anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme Ankara ticaret mahkemesidir. 

Aşağıdaki Ekler bu sözleşmenin parçalarını oluşturacaktır: 

Ek-1 Asgari olarak isim detaylarını ve/veya imalatçının firma içi referans numaralarını, 

imalat tesislerini ve ilgili Çevre Etiketi kayıt numarası veya numaralarını kapsayan ürün 

kriterleri 

Ek-2 Ulusal Çevre Etiketi Yönetmeliği 

Gerçekleştirildiği yer Tarih 

Bakanlık 

Bakanlık yetkilisi 

(imza) 

Hamil 

Firma/kuruluş yetkilisi 

(imza) 


