
 

 

 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:  
ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda  
yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri teşvik etmek ve tüketicilere 
doğru,  
yanıltıcı olmayan, bilimsel temeli olan bilgi sağlamak için gönüllü bir ödüllendirme  
mekanizması olan çevre etiketi sistemi oluşturulmasına yönelik yetki, görev ve 
sorumluluklar  
ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  
(2) Bu Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün ve hizmetlerin doğal  
kaynak kullanımı ve hammadde seçimi aşamasından başlamak üzere üretim, tüketim, 
kullanım,  
geri dönüşüm gibi safhaları da dahil nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam 
döngüsünün  
bütün safhalarının, ekosistemlerin bozulmasını, doğal kaynak tüketimini ve insan 
sağlığını da  
dikkate alarak, potansiyel çevresel etkilerinin sistematik analizi ve değerlendirmesi 
temelinde  
tüketim ve üretimin çevre, sağlık, iklim ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini  
azaltmayı amaçlar.  
Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ürünlere çevre etiketi verilmesi ile ilgili kriter belirleme,  
başvuru, değerlendirme ve kullanım hakkı kazanma ile ilgili usul ve esaslar ile çevre 
etiketinin  
tasarımı, kullanımı, süresi, izleme ve denetimi ile ilgili yetki, görev ve sorumlulukları 
kapsar.  
Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3’ncü  
ve 04/07/2011 tarih ve 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci ve 9’ncu, maddelerine dayanılarak  
hazırlanmıştır.  
(2) Bu Yönetmelik, 25 Kasım 2009 tarihli ve 66/2010/EC sayılı AB Ekoetiketi hakkında  
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum  
çerçevesinde hazırlanmıştır.  
Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,  
b) Çevre etiketi: Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenmiş ürün kriterlerine  
uygun olarak üretildiği veya sunulduğu Yönetmelik hükümleri kapsamında doğrulanmış 
ürün  
ve hizmetlere verilen çevre etiketi,  
c) Çevre etiketi sistemi: Ürün kriteri belirlenmesi ve çevre etiketi verilmesine  
mekanizma ve prosedürleri ile çevre etiketinin kullanımını içeren sistemi,  
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d) Çevresel etki: Yaşam döngüsü boyunca bir üründen tamamen veya kısmi olarak  
kaynaklanan çevrenin maruz kaldığı herhangi bir değişikliği,  
e) Çevresel performans: Üreticinin, bir ürünün çevresel etkiye sebep olan özelliklerini  
yönetimini,  
f) Çevre etiketi: Yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri teşvik  
etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temeli olan bilgi sağlamak için  
oluşturulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işareti,  
g) Çevre Etiketi Kurulu: Çevre etiketi başvurularını ve ürün kriteri başvurularını teknik  
açıdan inceleyip teknik kararı veren kurulu,  
h) Doğrulama: Bir ürünün belirlenmiş çevre etiketi ürün kriterlerine uyduğunu  
doğrulayan prosedürü,  
i) Hamil: Ürettiği, imal ettiği, ihraç ettiği, sunduğu, toptancı veya perakendeci olarak  
piyasaya sürdüğü ürün ve hizmetler için Yönetmelik usul ve esaslarına göre kendisine 
Bakanlık  
tarafından çevre etiketi verilmiş kişi veya kuruluşu,  
j) Teknik Komite: Çevre Etiketi Kurulu adına çevre etiketi başvurularını ve ürün kriteri  
başvurularını teknik açıdan inceleyip Çevre Etiketi Kurulu kararına esas olacak teknik 
sonuçları  
belirleyen komiteyi,  
k) Tüketici: Piyasadan kullanım, tüketim, üretim veya dağıtım için bir ürünü satın alan  
veya kabul eden herhangi gerçek veya tüzel kişiyi,  
l) Üretici: Bir ürünü üreten, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt  
edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi,  
m) Ürün: Piyasaya arz edilen veya arz edilmesi hedeflenen mal ve hizmetleri,  
n) Ürün grubu: Aynı amaca hizmet eden ve kullanım açısından aynı olan veya benzer  
fonksiyonel özellikleri olan ve tüketici tarafından benzer olarak algılanan ürünler grubunu,  
o) Yaşam döngüsü: Ürünün ham madde aşamasından bertarafına kadar birbirini izleyen  
ve birbirine bağlı olan evrelerini  
ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM  

Ürün ve Hizmetlere Çevre Etiketi Verilmesi  

Genel Hükümler  

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Yönetmelikte belirtilen sınırlamalar dışında Türkiye  
içinde veya dışında dağıtım, tüketim veya kullanıma konu olan ücretli veya ücretsiz 
herhangi  
bir ürüne veya hizmete uygulanabilir.  
(2) Çevre etiketi sistemi ülkenin sürdürülebilir çevre politikalarının hedefleri  
doğrultusunda tüketim ve üretimin çevre, sağlık, iklim ve doğal kaynaklar üzerindeki 
olumsuz  
etkilerini azaltmayı amaçlar. Çevre etiketine sahip bir ürün; hammaddesinin eldesinden  
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başlamak üzere üretim, tüketim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra 
bertaraf  
edilmesini de içeren yaşam döngüsü sürecinde, aynı ürün veya hizmet grubunda yer 
alan diğer  



 

 

ürün veya hizmetlere nazaran çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin 
ürün veya  
hizmet grubuna göre belirlenmiş kriterlere uygunluğu bilimsel temellere dayalı ölçülebilir  
verilerle kanıtlanmış anlamındadır.  
(3) Çevre etiketi sistemi, çevre etiketi kullanımı yoluyla yüksek düzeyde çevresel  
performans gösteren ürünleri teşvik eder.  
(4) En yüksek çevresel performansa ulaşmaya yönelik olarak ve ürünlerin tüm yaşam  
döngüsü dikkate alınarak bilimsel bir temelde belirlenmiş kriterlere uyan ürünlere veya  
hizmetlere çevre etiketi verilir. Bu kriterlerin belirlenmesinde; kolay anlaşılması, 
kullanımının  
kolay olması ve yaşam döngüleri boyunca ürünlerin aşağıda belirtilen önemli çevresel  
etkilerinin azaltılması hedeflenir.  
(a) En önemli çevresel etkiler özellikle iklim değişikliği üzerindeki etki, doğa ve biyolojik  
çeşitlilik üzerindeki etki, enerji ve doğal kaynakların tüketimi, atık üretimi, tüm çevresel  
ortamın maruz kaldığı emisyon, tehlikeli maddelerin fiziksel etkileri, kullanımı ve 
yayılımından  
kaynaklanan kirlilik,  
(b) Teknik olarak mümkün olduğu durumlarda alternatif materyal veya tasarımların  
kullanımı ile tehlikeli maddelerin daha güvenli maddeler ile değiştirilmesi,  
(c) Ürünlerin dayanıklılık ve yeniden kullanılabilirliği yoluyla çevresel etkileri azaltma  
potansiyeli,  
(d) Ürünlerin çeşitli yaşam evrelerinde, sağlık ve güvenlik yönleri ile birlikte çevresel  
yarar ve yükleri arasındaki net çevresel denge,  
(e) Uygun olduğu durumlarda sosyal ve etik yönler, uluslararası sözleşmeler, standartlar  
ve uygulama kurallarına uyum,  
(f) İlgili ürün grubu için geçerli olduğu zamanlarda sinerjiyi güçlendirmek amacıyla,  
özellikle veya bölgesel boyutta resmi olarak tanınmış EN ISO 14024 Tip I çevre etiketleri 
başta  
olmak üzere diğer çevresel etiketler için belirlenen kriterlere uyum,  
(g) Çevre etiketi taşıyan ürünlerin planlanan kullanıma uygun olmasını sağlayacak  
gerekliliklerin karşılanması,  
(g) Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin mümkün olduğunca azaltılması.  
(5) Çevre etiketi sistemine gönüllü katılım esastır. Uygulama usul ve esasları ile ürün  
kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasında ürün veya hizmetin çevresel performansının  
yükseltilmesi ile mali ve idari külfet arasında denge sağlanır. Uygulanması, küçük ve orta  
büyüklükte işletmelere orantısız idari ve ekonomik yük getirecek kriterler belirlenmemeye 
özen  
gösterilir. Talep tarafının tercihinde çevre etiketinin önemli bir faktör olduğu ürünlerde 
daha  
yüksek çevre performansına ulaşılması hedeflenir. Talep tarafının tercihinin önem 
derecesine  
göre üretim veya arz tarafında çevre etiketi tercihini artıracak tedbirler alınır.  
(6) Çevre etiketli ürünlere talebi artıracak tedbirler alınır ve uygulanır. Bu maksatla;  



 

 

sistemi basitleştirmek ve çevre etiketinin kullanımı ile ilgili idari yükleri azaltmak için  
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değerlendirme ve doğrulama usul ve esasları kolaylaştırılır. Talebin artırılması amacıyla 
teşvik  
araçları belirlenir ve uygulanır.  
(7) Çevre etiketinin ülke genelinde toplum tarafından tanınması ve kabullenilmesi için  
sivil toplum kuruluşları ve tüketici örgütlerinin sistem içerisinde uygun süreçlerde yer 
alması  
sağlanır.  
(8) Çevre etiketinin gelişimi ve yaygınlaşması çevre politikaları ve ekonomik politikalar  
ile bunların uygulanmasına yönelik strateji ve programlarda dikkate alınır.  
(9) Çevre etiketinin usulsüz ve yetkisiz kullanımını önlemek için denetim ve kontrol  
tedbirleri belirlenir ve uygulanır. İhlallerde uygulanmak üzere caydırıcı yaptırımlar 
belirlenir.  
(10) Çevre etiketinin ürünlerde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla kamu  
alımlarında çevre etiketli ürünleri tercih edici tedbirler belirlenir ve uygulanır.  
(11) Bakanlık tarafından; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması  
Hakkında Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın  
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe giren  
“Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri  
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” gereklilikleri ile bu Yönetmelik gereklilikleri  
arasında koordinasyon sağlanır.  
(12) Ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi ile çevre etiketinin yetkisiz ve usulsüz  
kullanımının denetiminin uyumlu bir şekilde uygulanması amacıyla ilgili kurumlar 
arasında  
işbirliği, koordinasyon ve bilgi alışverişi sağlanır.  
Çevre etiketi sistemi kurgusu  

Madde 6- (1) Ürün ve hizmetlere çevre etiketi verilmesi amacıyla Yönetmelikte işleyiş  
usul ve esasları, unsurları ve unsurlarının yetki görev ve sorumlulukları tanımlanan çevre 
etiketi  
sistemi oluşturulmuştur.  
(2) Çevre etiketi sistemi ISO 14024 Tip I standardına dayanır.  
(3) Çevre etiketi sistemi Bakanlığın yönetim ve koordinasyonunda çalışmalarını yürütür.  
(4) Bakanlık sistemin etkin işleyişi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü  
amaçları için sistemi izler ve düzeltici ve geliştirici tedbirleri alır.  
Çevre etiketi sistemi unsurları ve genel özellikleri  

Madde 7- (1) Çevre etiketi sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur;  
a) Bakanlık  
b) Çevre Etiketi Kurulu  
c) Teknik Komite  
d) Sekretarya  
e) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar  
f) Çevre etiketi danışmanlık şirketleri  
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g) Uzmanlar  
(2) Unsurlar veya bunların çalışanları, değerlendirilen ürün veya hizmet ile başvuru  



 

 

sahibinden bağımsız olacaklardır. Değerlendirilen ürünün tasarımı, imalatı, tedariki, 
birleşimi,  
kullanımı veya bakımına dahil olan herhangibir kişi veya kuruluş ile çıkar çatışması  
bulunmayacaktır. Bu durum, Unsurların çalışmaları için gerekli olan, değerlendirilen 
ürünlerin  
kullanımını veya bu ürünlerin kişisel amaçlar için kullanımını engellemez.  
(4) Unsurlar Yönetmelik ile kendilerine verilen tüm görevleri yapabilecek teknik bilgi ve  
deneyime ve gerekli araçlara sahip olacaklardır.  
Çevre etiketi sistemi işleyişi  

Madde 8- (1) Çevre etiketi sistemi aşağıdaki aşamalardan oluşur;  
a) Başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması,  
b) Sekretarya ön incelemesi ve eksikliklerin tamamlatılması,  
c) Çevre Etiketi Kurulu değerlendirmesi ve uygunluk kararı  
d) Teknik Komite değerlendirmesi  
e) Kriterlere uyumun doğrulanması ve çevre etiketi raporu  
f) Çevre etiketi kararı  
g) Prosedürlere uyumun doğrulanması  
h) Sözleşme imzalanması ve çevre etiketi kullanım lisansı verilmesi  
Çevre etiketi e-başvurusu  

MADDE 9- (1) Çevre etiketi başvurusu Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre etiketi  
danışmanlık firmaları tarafından elektronik imza ile elektronik ortamda Bakanlığa yapılır.  
Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı veya perakende satıcılar 
ve  
Bakanlık tarafından uygun görülen ve çevre etiketi alınmasında menfaati olan kişi ve 
kuruluşlar  
başvurusu sahibi olabilir. Türkiye’de piyasaya sürülme ve sunulması planlanan ürün ve  
hizmetler için çevre etiketi alınması başvurusunda bulunulabilir.  
(2) Başvuru dosyalarında Ek-1’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması  
zorunludur.  
(3) Çevre etiketi lisansı alınmasına esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin  
Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırılması gereklidir.  
(4) Başvuru dosyasının Bakanlığa sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar  
olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve 
doğacak  
hukuki sonuçlar konusunda çevre etiketi danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.  
(5) Başvuruyu müteakip Sekretarya tarafından yapılan ön incelemede dosya  
muhteviyatının tam olduğu, ürün kriterleri belirlenmiş olması ve Yönetmelik hükümlerine 
göre  
çevre etiketi verilebilmesinde sınırlama olup olmadığı değerlendirilir.  
(6) Başvurunun alınmasından itibaren bir ay içerisinde Sekretarya başvuru  
dokümanlarını inceleyerek eksiksiz olup olmadığını kontrol eder ve başvuru sahibini  
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bilgilendirir. Eksiklik bildirilmişse başvuru sahibi bildirimden sonra altı ay içerisinde  
eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvuru iade edilir.  



 

 

(7) Sekretarya ön incelemesinde eksiklik tespit edilmeyen veya eksiklikleri tamamlatılan  
dosyalara ilişkin başvuru sahiplerinden başvuru ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin  
makbuzun e-başvuru sistemine yüklenmesi talep edilir. Başvuru ücretinin ödenmesini 
müteakip  
başvuru yapılmış sayılır.  
Çevre etiketi başvurusunun değerlendirilmesi  

Madde 10- (1) Sekretarya ön incelemesinde eksiklik tespit edilmeyen veya eksiklikleri  
tamamlatılan dosyalar teknik değerlendirme amacıyla Çevre Etiketi Kurulu 
değerlendirmesine  
gönderilir.  
(2) Çevre Etiketi Kurulu genel teknik incelemeden sonra uygun bulduğu başvuru  
dosyalarını ürün kriterlerine uyuma ilişkin kanıtların ve diğer teknik hususların 
incelenmesi  
amacıyla Teknik Komiteye gönderir. Çevre Etiketi Kurulu onayı ile Teknik Komite yerinde  
doğrulama gerçekleştirebilir veya bu görev için yetkili bir temsilci atayabilir. Bu tür 
durumlarda  
masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır. ISO 17025’e göre onaylanmış testler ve 
EN  
45011 standardı veya eşdeğer uluslararası bir standart altında onaylanmış kurumlar 
tarafından  
gerçekleştirilen doğrulamalar tanınır.  
(3) Teknik Komite tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra çevre etiketi raporu  
hazırlanarak Çevre Etiketi Kuruluna sunulur ve nihai karar Çevre Etiketi Kurulu 
tarafından  
verilerek Bakanlığa sunulur.  
(4) Bakanlık nihai incelemeyi yaparak değerlendirmeyi sonuçlandırır.  
Çevre etiketi verilmesi  

Madde 11- (1) Bakanlık değerlendirmeyi sonuçlandırdıktan sonra uygun görülen başvuru  
sahiplerine ilk yıl yıllık ücreti ödemelerini yaptırarak Ek-2’de yer alan sözleşmeyi imzalatır 
ve  
çevre etiketi kullanım lisansı verir.  
(2) Çevre etiketi kullanım lisansının şekli ve bulunacak bilgiler Bakanlık tarafından  
belirlenir.  
Çevre etiketi verilmesinde istisnalar ve sınırlamalar  

MADDE 12- (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa dayanılarak  
hazırlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” gereklerine  
uygun üretilerek sertifikalandırılmış işlenmemiş organik ürünlere doğrudan çevre etiketi 
verilir.  
Diğer tarım ürünleri ve gıda ürünleri için belirlenecek kriterlerin uygulanabilir olması ve  
üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasında yüksek fayda sağlaması göz önünde 
bulundurulur.  
(2) Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi konusunda  



 

 

1272/2008 sayılı 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü 
uyarınca,  
sınıflandırma kriterleri açısından zehirli, çevreye zararlı, kanserojen, mutojenik veya 
yeniden  
üretim açısından tehlikeli olarak tanımlanan kriterleri taşıyan içerik veya 
koruyucu/karışım  
içeren maddelere AB ekoetiketi verilmez.  
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(3) Tıbbi ürünler ve veteriner tıbbi ürünler ile tıbbi cihaz ve malzemelere çevre etiketi  
verilmez.  
(4) 26/12/2008 tarih ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  
giren Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına 
ve  
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan kısıtlamaya  
tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartlarına uygun olmayan ürünlere 
çevre  
etiketi verilmez.  
(6) Bakanlık çevre etiketinin verilmesinde ayrıca kısıtlamalar yapabilir.  
Ürün kriterleri belirlemesi  

Madde 13- (1) Ürün kriterlerinin belirlenmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur;  
a) Başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması,  
b) Sekreterya ön incelemesi,  
c) Çevre Etiketi Kurulunun değerlendirmesi ve görüş bildirmesi,  
d) Bakanlığın inceleme ve hazırlık kararı,  
e) Taslak ürün kriterleri ve teknik raporun sunulması  
f) Teknik Komitenin taslak ürün kriterlerini ve teknik raporu incelemesi ve nihai hale  
getirmesi,  
f) Teknik rapor hakkında görüşlerin alınması,  
g) Kriterlerin yayınlanması.  
(2) Ürün kriterlerinin belirlenmesi başvurusu Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre etiketi  
danışmanlık firmaları tarafından elektronik imza ile elektronik ortamda çevre etiketi e-
başvuru  
sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır.  
(3) İlk başvuruda sunulacak başvuru dosyalarında Başvuru sahibi ile ilgili bilgilerle  
birlikte içeriği Ek-1’de belirtilen ön rapor hazırlanır ve sunulur.  
(4) Başvurunun alınmasından itibaren bir ay içerisinde Sekretarya başvuru 
dokümanlarını  
inceleyerek eksiksiz olup olmadığını kontrol eder ve başvuru sahibini bilgilendirir. Eksiklik  
bildirilmişse başvuru sahibi bildirimden sonra altı ay içerisinde eksiklikleri tamamlamadığı  
takdirde başvuru iade edilir.  
(5) Sekretarya ön incelemesinde olumsuzluk tespit edilmeyen veya eksiklikleri  
tamamlatılan dosyalar teknik değerlendirme ve görüş bildirilmesi amacıyla Çevre Etiketi  
Kurulu değerlendirmesine gönderilir. Çevre Etiketi Kurulu genel teknik incelemeden 
sonra o  
ürün grubunda kriterler belirlenmesi konusundaki görüşünü Bakanlığa bildirir.  



 

 

(6) Bakanlık ürün grubuna ilişkin kriterler belirlenmesi konusundaki kararını verir.  
Kararın olumsuz olması durumunda başvuru sahibine karar bildirilir. Kararın olumlu 
olması  
halinde başvuru sahibinden içeriği Ek-1’de bulunan ürün kriterleri teklifini ve teknik 
raporunu  
sunması istenir. Başvuru sahibi ürün kriterleri teklifi ve teknik raporunu en geç üç ay 
içerisinde  
sunmak zorundadır. Bu süre içerisinde sunulmadığı takdirde teklif reddedilir.  
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(7) Başvuru sahibi tarafından sunulan Ürün kriterleri teklifi ve teknik rapor incelenmek  
ve değerlendirilmek üzere Çevre Etiketi Kuruluna gönderilir. Çevre Etiketi Kurulu ön  
incelemeden sonra, ürün kriterleri teklifi ve teknik raporu Teknik Komiteye gönderir. 
Teknik  
Komite görüşe açılma öncesi ürün kriterleri teklifi ve teknik rapora teknik görüşlerini 
yansıtarak  
son şeklini verir.  
(8) Ürün kriterleri teklifi ve teknik rapor Bakanlık internet sitesinde yayınlanarak halkın  
görüşleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık tarafından belirlenen uzman görüşleri 
ve  
ilgili tarafların görüşleri alınarak ürün kriterleri teklifi ve teknik rapor Çevre Etiketi Kurulu  
tarafından son hale getirilir.  
(9) Son hale getirilen ürün kriterleri teklifi ve teknik rapor başvuru sahibine gönderilerek  
içeriği Ek-1’de belirtilen nihai raporu sunması istenir. Başvuru sahibi bir ay içerisinde 
nihai  
raporu sunar.  
(10) Başvuru sahibi nihai rapor ile birlikte potansiyel çevre etiketi kullanıcıları için el  
kitapçığı ve kamu ihalesi yapan kurumlar için el kitapçığı dokümanlarını da hazırlayarak  
Bakanlığa sunar.  
(11) Nihai rapor ile birlikte ürün kriterleri teklifi Çevre Etiketi Kurulu tarafından son ahle  
getirilerek onaylanır ve Bakanlık tarafından uygulanmak üzere yayınlanır.  
(12) Bakanlığın re’sen ürün kriteri belirlediği durumlarda başvuru sahibi tarafından  
hazırlanması gereken bilgi, belge ve dokümanlar Bakanlık tarafından hazırlanır.  
(13) Diğer EN ISO 14024 Tip I çevre etiketi sistemleri ile geliştirilen kriterlerin  
Yönetmelik kapsamında ürün kriteri olmasının teklif edilmesinde Ek-1’de belirtilen 
kısaltılmış  
prosedürler uygulanır.  
(14) Daha önceden belirlenmiş kriterlerde esaslı ve kapsamlı revizyonlar yukarıdaki  
prosedüre tabidir. Önemsiz olarak nitelendirilebilecek revizyonlar için Ek-1’de belirtilen  
prosedürler uygulanır.  
(15) Ürün kriterleri belirlenmesinde yapılacak inceleme ve değerlendirme çalışmalarında  
gerektiğinde üretim tesislerine gidilebilir.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çevre Etiketinin Kullanımı ve yükümlülükler  

Sözleşme imzalanması, uygulanması ve feshedilmesi  



 

 

MADDE 14- (1) Bakanlık ile başvuru sahibi arasında örneği Ek-2’de bulunan  
sözleşmenin imzalanması ile başvuru sahibi hamil sıfatını alır ve Yönetmelik ile 
sözleşmede  
belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelir.  
(2) Bakanlığın onayı ile aynı ürün grubuna ait olma ve kriterlere uyma koşullarına uyum  
şartıyla önceden öngörülemeyen daha geniş çapta ürün çeşidinde geçerli olmak üzere  
sözleşmenin kapsamı genişletilebilir.  
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(3) Bakanlığın hamilin Yönetmeliğin ve sözleşmenin kullanım koşullarını ihlal ettiğini  
düşündüğü durumlarda, bu durumu sözleşme ihlali olarak kabul etme ve Hamile 
yapılacak  
yazılı bildirimle Sözleşmeyi feshetme hakkı mevcuttur.  
(4) Hamil her zaman yazılı bildirim ile Bakanlığa üç aylık bir ihbar süresi vererek  
sözleşmeyi feshedebilir.  
(5) Süresi sona eren ürün kriterlerinde bir değişiklik olmadan süre uzatılırsa ve Bakanlık  
tarafından sözleşmenin geçerlilik süresi dolmadan en az üç ay önce fesih ile ilgili bir 
ihbar  
verilmezse ürün kriterleri yürürlükte kaldığı sürece sözleşme uzatılmış sayılır.  
Çevre etiketinin kullanımı  

MADDE 15- (1) Çevre Etiketi, Yönetmelikte ve Sözleşmede belirtilen prensip, usul ve  
esaslara uygun olarak kullanılır.  
(2) Hamil, çevre etiketi taşıyan ürünün sözleşme süreci boyunca Yönetmelikte belirtilen  
tüm kullanım hükümlerine daimi olarak uyduğundan emin olacaktır.  
(2) Kriterlere uyumu etkilemeyecek ürün özelliklerindeki değişiklikler için yeni bir  
başvuru veya çevre etiketi alınması gerekmez. Hamil bu tür değişiklikleri Bakanlığa yazılı  
olarak bildirir. Bakanlık gerek gördüğünde ürün kriterlerini doğrulamak için inceleme  
yapar/yaptırır.  
(3) Hamil, yanlış veya yanıltıcı veya karışıklığa neden olacak veya Çevre Etiketinin  
bütünlüğünü sorgulamaya yol açacak şekilde reklam, ifade, etiket veya logo kullanamaz.  
(4) Bakanlık, çevre etiketi taşıyan ürünün ürün kriterleri ile Yönetmelik ve Sözleşmenin  
kullanım hükümlerine devamlı olarak uyduğunu denetlemek için gerekli incelemeleri  
yapabilir/yaptırabilir.  
(5) Hamil kullanım yükümlülük ve hükümlerini karşılayamadığını fark ettiği durumda bu  
durumu Bakanlığa bildirir ve tam uyum sağlanıncaya ve bu konuda Bakanlık 
bilgilendirilinceye  
kadar Çevre Etiketini kullanamaz.  
(6) Bakanlığın hamilin Yönetmeliğin ve sözleşmenin kullanım koşullarını ihlal ettiğini  
düşündüğü durumlarda, hamile Çevre Etiketi kullanmak için verdiği yetkiyi erteleme ve 
geri  
çekme ile Yönetmelikte belirtilen önlemleri alma hak ve yetkisi mevcuttur.  
(7) Bakanlık Çevre Etiketi verilmesi ve/veya kullanımından ortaya çıkacak, hamilin veya  



 

 

üçüncü bir tarafın uğradığı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.  
(8) Çevre etiketinin süresi Yönetmelikte veya Sözleşmede belirtilen nedenlerle bittikten  
sonra Hamil etiketleme ve reklam amacı ile çevre etiketini kullanamaz. Ancak, çevre 
etiketinin  
süresinin Hamilin Yönetmeliği ve sözleşmeyi ihlali nedeniyle sona ermesi dışında çevre 
etiketi  
fesihten sonraki altı aylık süreç için fesihten daha önce hamil veya diğer taraflar 
tarafından  
hazırlanan hisse senedi üzerinde gösterilebilir.  
Çevre etiketinin süresi  

MADDE 16- (1) Çevre etiketinin kullanım süresi Sözleşmede belirtilir. Bu süre, üç yılı  
geçemez.  
10  

(2) Sözleşmenin süresi ürün kriterlerinin son geçerlik tarihinden daha uzun ise ürün  
kriterlerinin geçerlik süresi çevre etiketi kullanım süresi olarak uygulanır.  
(3) Bakanlığın hamilin Yönetmeliğin ve sözleşmenin kullanım koşullarını ihlal ettiğini  
düşündüğü durumlarda, bu durumu sözleşme ihlali olarak kabul etme ve buna bağlı 
olarak çevre  
etiketini kullanım süresinden daha erken bir tarihte sonlandırma hakkı mevcuttur.  
(4) Bakanlık veya Hamil tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda çevre  
etiketinin süresi bitmiş sayılır.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Sistem Unsurlarının Kuruluşu, Yetki, Görev ve Sorumlulukları  

Bakanlık  

MADDE 17- (1) Bakanlığın görevleri aşağıdadır.  
a) Çevre etiketi başvurularını ve ürün kriteri başvurularını kabul eder. Sekretarya  
aracılığı ile şekil ve belge açısından kontrol eder. Varsa eksiklikleri tamamlatır.  
b) Çevre Etiketi Kurulunun teknik kararını dikkate alarak çevre etiketi başvurularını  
sonuçlandır ve uygun görülenlere çevre etiketi lisansı verir.  
c) Çevre Etiketi Kurulunun ve uzmanların görüşünü dikkate alarak ürün kriteri  
belirleme başvurularını sonuçlandır ve ürün kriterlerini yayımlar.  
d) Doğrulama ve kanıt amaçlı analiz ve etüd yapacak laboratuvarları yetkilendirir.  
e) Çevre Etiketi Danışmanlık Firmalarını yetkilendirir.  
f) Çevre Etiketinin tanıtımı çalışmalarını yürütür.  
g) Çevre Etiketinin kullanımının izlenmesi ve gözetimini yapar veya yapılmasını  
sağlar.  
h) Çevre Etiketi Sisteminin işleyişini yönetir, etkin uygulanması için gerekli  
koordinasyon ve yönlendirmeleri yapar.  
i) Çevre Etiketi Kurulunu ve Teknik Komiteleri oluşturur.  
j) Uzman havuzu hazırlar ve görüş alınacak uzmanları belirler.  
(2) Yönetmelikte Bakanlığa verilen yetki, görev ve sorumluluklar Çevresel Etki  
Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.  
Çevre Etiketi Kurulu  

MADDE 18- (1) Çevre Etiketi Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur ve faaliyetlerini en az  
Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde Bakanlık temsilcisinin başkanlığından yürütür.  
a) Bakanlık temsilcisi,  
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi,  
c) Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi,  
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d) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  
Temsilcisi,  
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi,  
f) Türkiye İhracatçılar Meclisi Temsilcisi,  
g) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi,  
h) Türkiye İstatistik Kurumu,  
i) Türk Standartları Enstitüsü.  
(4) Çevre Etiketi Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir.  
a) Çevre Etiketi Kurulu ayda iki kere toplanır. Toplantı yeter sayısı çoğunluktur.  
Kararlarını mutabakatla alır. Başkanın kararı ile oylama yapılabilir. Oylama yapılması  
durumunda alınacak karar için oy çokluğu aranır.  
b) Çevre Etiketi Kurulu gerektiğinde Bakanlığın talebi ile olağanüstü toplanır.  
c) Çevre Etiketi Kurulunu oluşturan üyelerin ücret ve masrafları kendilerini temsil eden  
kurum tarafından karşılanır.  
(5) Çevre Etiket Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar birer temsilci ile temsil edilirler ve  
bildirilen temsilciler zorunluluk olmadıkça değiştirilemez.  
(6) Çevre Etiketi Kurulunun görevleri aşağıdadır.  
a) Bakanlık adına sekreterya tarafından gönderilmiş çevre etiketi başvurularını teknik  
açıdan inceler ve Bakanlığa kararını bildirir.  
b) Ürün kriteri belirleme amaçlı başvuruları inceler ve teknik görüşünü Bakanlığa  
bildirir.  
c) İncelenecek başvurunun teknik özelliklerine göre Teknik Komiteleri oluşturur ve  
çalışmasını sağlar.  
Teknik Komite  

MADDE 19- (1) Teknik Komite, Çevre Etiketi Kurulu tarafından başvurunun konusu ve  
özelliklerine göre belirlenen en az beş üyeden oluşur.  
(2) Her başvuru için ayrı Teknik Komite oluşturulur.  
(3) Teknik Komite üyeleri incelenecek konu hakkında uzmanlaşmış kişilerden oluşur.  
(4) Teknik Komite üyelerinin ücret ve masrafları çevre etiketi başvuru ücretlerinden  
karşılanır.  
(5) Teknik Komite çevre etiketi ve kriter belirleme başvurularının değerlendirilmesi ve  
doğrulanmasında Yönetmelikte verilen görevleri yerine getirir.  
Sekretarya  
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MADDE 20- (1) Çevre etiketi sisteminin sekretarya görevleri Çevresel Etki  
Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu 
maksatla  
Sekretaryada yeteri kadar personel görevlendirilir.  
(2) Sekretarya, çevre etiketi ve ürün kriteri belirleme başvurularının bilgi, belge açısından  
kontrol eder. Varsa eksiklikleri tamamlatır. Eksiksiz başvuru dosyalarını teknik inceleme 
ve  
değerlendirme için Çevre Etiketi Kuruluna gönderir.  
(3) Sekretarya çevre etiketi sisteminin işleyişinde ve unsurlarının çalışmalarında  
sekretarya görevlerini yerine getirir.  
Yetkilendirilmiş laboratuvarlar  

MADDE 21- (1) Çevre etiketi başvurusu kapsamında ürünün kriterlere uygunluğunun  
belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak analiz ve etütlerin yapılmasını sağlarlar.  



 

 

(2) Bakanlık tarafından Türkak akredite laboratuvarlar ve kurum ve kuruluşlar arasından  
yeteri kadar yetkilendirme yapılır. Bakanlık mevcut yetkilendirilmiş laboratuvarlara 
doğrudan  
yetki verebilir.  
Çevre etiketi danışmanlık şirketleri  

MADDE 22- (1) Çevre etiketi lisansı alınması veya ürün kriteri belirlenmesinde başvuru  
sahibi adına başvuru dosyasında talep edilen bilgi, belge ve raporların hazırlanması, 
başvuru  
dosyasının hazırlanması, sürecin takibi ve başvuru sahibi adına teknik taleplerin yerine  
getirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan şirketlerdir.  
(2) Çevre etiketi şirketlerinin taşıyacağı kriterler ve yetkilendirilmeleri konusundaki usul  
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.  
(3) Bakanlık tarafından, çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi sahibi şirketler  
doğrudan çevre etiketi danışmanlık şirketi olarak yetkilendirilebilir.  
Uzmanlar  

MADDE 23- (1) Bakanlık ürün kriterlerinin belirlenmesi sürecinde veya gerekli gördüğü  
diğer durumlarda uzman görüşlerine başvurur. Görüşüne başvurulacak uzmanlar konu 
ve  
özelliğine göre ilgili kamu kuruluşları, kamu meslek kuruluşları, özel sektör temsilcisi  
kuruluşlar, kamu veya özel sektörden uzman kişiler, üniversiteler, akademisyenlerden 
oluşacak  
şekilde yeterli sayı ve uygun nitelikte Bakanlık tarafından belirlenir. Sekreterya uygun 
uzman  
seçimini kolaylaştırmak amacıyla ürün grupları temelinde önceden uzman havuzu 
hazırlar.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

Çevre etiketinin şekli  

MADDE 24- (1) Çevre etiketinin şekli ve özellikleri Ek-3’de olduğu gibidir. Çevre  
etiketinin şeklinin değiştirilmesinde ürün kriteri belirleme prosedürü uygulanır.  
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Pazar denetimi ve çevre etiketi kullanımının kontrolü  

MADDE 25- (1) Çevre etiketi ve logosunun herhangi bir yanlış veya yanıltıcı reklamı  
ve kullanımı ve çevre etiketi logosu ile ilgili karışıklığa yol açan herhangi bir etiketi veya 
logo  
kullanımı yasaktır.  
(2) Bakanlık, çevre etiketi verdiği ürünlerle ilgili olarak ürünün çevre etiketi kriterlerine  
ve diğer gereklere uygun olduğunu düzenli veya rastgele doğrular ve kontrol eder. 
Bakanlık  
kontrol ve doğrulama yetkisini kısmen veya tamamen piyasa gözetimi ve denetimi yapan 
kurum  
ve kuruluşlara veya uygun gördüğü diğer kuruluşlara devredebilir.  
(3) Bakanlık, çevre etiketi taşıyan ürünle ilgili herhangi bir şikayetten kullanıcısını  
haberdar eder ve kullanıcının bu şikayetlere cevap vermesini isteyebilir. Bu tür 
durumlarda  



 

 

şikayetçi gizli tutulabilir.  
(4) çevre etiketi taşıyan ürünün ilgili ürün grup kriterlerine uymadığını veya bu  
Yönetmelik hükümlerine uygun kullanılmadığını fark eden Bakanlık o ürün üzerinde 
çevre  
etiketi kullanımını yasaklar. Bu tür durumlarda gecikilmeden yasaklama kararı Bakanlık 
web  
sitesinden veya diğer uygun araçlarla duyurulur.  
Diğer ülke çevre etiketlerinin tanınması  

MADDE 26- (1) Bakanlık ISO 14024 Tip I standardına uygun diğer ülke çevre etiketi  
sistemleri tarafından verilmiş ve en az aynı ürün grubuna ilişkin çevre etiketi sistemi ürün  
kriterleri kadar katı olan çevre etiketlerinin tanınmasına karar verebilir.  
(2) Ülkenin ticari menfaatlerinin gerektirdiği istisnalar dışında diğer ülke çevre  
etiketlerinin tanınmasının karşılıklı olması esastır.  
Çevre etiketinin tanıtımı  

MADDE 27- (1) Bakanlık çevre etiketi sisteminin kullanımını tanıtmak amacıyla diğer  
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir eylem planı belirler ve uygular.  
(2) Tüketiciler, üreticiler, imalatçılar, toptancılar, hizmet sağlayıcıları, kamu alıcıları,  
ticaret yapanlar, perakende satıcılar ve genel toplum için farkındalık yaratmak amacıyla 
uygun  
iletişim araçları ile bilgilendirme ve eğitim kampanyaları düzenlenir.  
(3) çevre etiketinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmasını  
teşvik etmek için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanısıra teşvik tedbirleri de alınır.  
(4) Bakanlık ayrıca; kamu alımı yapan kurum ve kuruluşların çevre etiketi taşıyan  
ürünleri tercih etmelerine yönelik olarak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapar.  
Çevre etiketi lisansı alınması kapsamında yapılacak ödemeler  

MADDE 28- (1) Çevre etiketi başvurusu yapılmasını ve eksiklerin tamamlanmasını  
müteakip başvuru sahibi tarafından miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek başvuru 
ücreti  
ödenir. Başvuru ücreti ödenmeden başvuru değerlendirmeye alınmaz. Bakanlık, başvuru  
ücretinin belirlenmesinde başvurunun değerlendirilmesi ve çevre etiketi lisansı verilmesi  
sürecindeki idari masrafları dikkate alır. Küçük ve orta büyüklükte işletmeler ile küçük  
14  

şirketlere indirimli ücret tarifesi uygulanır. Ayrıca; 14001 standardı altında 
sertifikalandırılmış  
başvuru sahiplerine indirim uygulanır.  
(2) Ürün ve hizmetler için çevre etiketi lisansı almış kişi ve kuruluşlardan miktarı  
Bakanlık tarafından belirlenecek yıllık ücret alınır. Küçük ve orta büyüklükte işletmeler ile  
küçük şirketlere indirimli ücret tarifesi uygulanır. Bakanlık yıllık ücreti ödemeyen lisansları  
geri alabilir. Yıllık ücretin kapsadığı dönem çevre etiketinin verildiği tarih itibariyle 
başlatılır.  
Çevre etiketinin teşvik edilmesi  

MADDE 29- (1) Bakanlık ürün ve hizmetlere çevre etiketi alınması ve kullanılmasını  
teşvik edici çalışmalar yürütür.  
(2) Bakanlık tüketici ve kullanıcıların çevre etiketi taşıyan ürün ve hizmetleri talep  



 

 

etmelerini sağlayıcı tedbirleri alır, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapar.  
(3) Kamu alımlarında çevre etiketi taşıyan ürün ve hizmetlerin tercihine yönelik olarak  
teknik şartnamelerde ürün kriterlerinin kullanılması yönünde bilgilendirme ve farkındalık  
çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülür.  
(4) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun kapsamında planlan  
ve uygulanan teşvik sisteminde yatırımcı ve işletmecilerin çevre etiketi alınması amaçlı 
ilk  
yatırım ve tevsii yatırımları uygun teşvik araçları ile teşvik edilir.  
(5) Bakanlık diğer teşvik sistem ve uygulamalarında çevre etiketi alınması ve çevre  
etiketli ürünlerin ve hizmetlerin kullanılmasının teşviki için girişimlerde bulunur.  
İdari yaptırımlar  

MADDE 30- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı durumlarda ilgili ulusal mevzuatın yaptırımla  
ilgili maddeleri uygulanır.  
Yürürlük  

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik ……..tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme  

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 


