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19 Ek�m 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30570

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; sürdürüleb�l�r çevre hedefler� doğrultusunda, yaşam döngüsü

boyunca çevresel etk�ler� azaltılmış ürün veya h�zmetler� teşv�k etmek, tüket�c�lere doğru ve b�l�msel temel� olan b�lg�
akışını sağlamak �ç�n gönüllülük esaslı çevre et�ket� s�stem� oluşturmak ve bu konudak� �dar� ve tekn�k hususlar �le
s�stem�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k �le oluşturulan çevre et�ket� s�stem�; ürün veya h�zmetler�n doğal kaynak kullanımı ve
hammadde aşamasından başlamak üzere üret�m, kullanım, tüket�m, ger� dönüşüm g�b� evreler�n� de kapsayacak
şek�lde n�ha� bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçler�nde, ekos�stemler�n bozulmasını
önlemey�, doğal kaynakların tüket�m�nde çevre, �nsan, sağlık, �kl�m ve doğal yaşamın üzer�ndek� olumsuz etk�ler�
azaltmayı amaçlamaktadır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, ürün veya h�zmetlere çevre et�ket� ver�lmes� �le �lg�l� kr�ter bel�rleme ve

gel�şt�rme, başvuru, değerlend�rme, çevre et�ket�n�n şekl�, kullanma �zn�, süres�, �zleme, denet�m, stratej� bel�rleme,
b�l�nçlend�rme, tanıtım ve eğ�t�m çalışmalarına a�t usul ve esasların bel�rlenmes� �le �lg�l� yetk�, görev ve
sorumlulukları kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k, Türk�ye’de üret�len, dağıtılan, �hraç ed�len veya �thalat yoluyla p�yasaya sunulan ürün
veya h�zmetlere uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddes� �le 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 104 üncü maddeler�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Çevre et�ket�: Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun, yaşam döngüsü boyunca çevresel etk�ler� azaltılmış

ürünler� teşv�k etmek ve tüket�c�lere doğru, yanıltıcı olmayan, b�l�msel temel� olan b�lg� sağlamak �ç�n oluşturulmuş
gönüllü b�r ödüllend�rme s�stem�n� tems�l eden �şaret�,

c) Çevre et�ket� kullanıcısı: Ürett�ğ�, �mal ett�ğ�, �hraç ett�ğ�, sunduğu, toptancı veya perakendec� olarak
p�yasaya sürdüğü ürün veya h�zmetler �ç�n bu Yönetmel�k usul ve esaslarına göre kend�s�ne Bakanlık tarafından çevre
et�ket� ver�lm�ş k�ş� veya kuruluşu,

ç) Çevre et�ket� kurulu: Ürün kr�terler�n� değerlend�ren ve s�stem�n gel�ş�m� �ç�n stratej�k öner� ve görüşler�
bel�rleyen kurulu,

d) Çevre et�ket� s�stem�: Ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes�, çevre et�ket�
ver�lmes� ve kullanımını �çeren s�stem�,

e) Çevre et�ket�ne sah�p ürün: Hammadden�n tem�n�nden başlamak üzere üret�m, tüket�m, kullanım ve
kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf ed�lmes�n� de �çeren yaşam döngüsü süreçler�nde, aynı ürün veya
h�zmet grubunda yer alan d�ğer ürün veya h�zmetlerle karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etk�ler� azaltılmış ve
bu etk�ler�n ürün veya h�zmet grubuna göre bel�rlenm�ş kr�terlere uygunluğu kanıtlanmış ürünü,

f) Çevresel etk�: Yaşam döngüsü boyunca ürün veya h�zmet�n kısmen veya tamamen çevreye verd�ğ� her türlü
etk�y�,

g) Çevresel performans: B�r ürünün çevresel etk�ye sebep olan özell�kler�n�n yaşam döngüsü boyunca üret�c�
tarafından değerlend�r�lmes� ve yönet�m�n�,

ğ) Doğrulama: B�r ürünün veya h�zmet�n bel�rlenm�ş çevre et�ket� kr�terler�ne uygunluğunu gösteren �şlem�,
h) Genel Müdür: Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğünü,
�) H�zmet: B�r ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt ed�len mal sağlama dışındak�

her türlü tüket�c� �şlem�n�n konusunu,
j) Sözleşme: Çevre et�ket� kullanmaya hak kazanan çevre et�ket� kullanıcısı �le Bakanlık arasında yapılan

yazılı anlaşmayı,
k) Tedar�kç�: B�r ürün veya h�zmet�n sunulab�lmes� �ç�n f�rmaya g�rd�, hammadde, ürün sağlayan üret�c�y�,
l) Tekn�k �nceleme kom�syonu: Ürün veya h�zmet gruplarına a�t çevre et�ket� kr�terler�n� bel�rleyen, gel�şt�ren

ve �lg�l� kr�terlere göre uygunluğunu tekn�k açıdan �nceleyen kom�syonu,
m) Tüket�c�: T�car� veya meslek� olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
n) Üret�c�: B�r ürünü üreten, �mal eden, ıslah eden veya ürüne adını, t�car� markasını veya ayırt ed�c� �şaret�n�

koymak suret�yle kend�n� üret�c� olarak tanıtan, üret�c�n�n ülke dışında olması hal�nde, üret�c� tarafından
yetk�lend�r�len tems�lc�y� ve/veya �thalatçıyı; ayrıca, ürünün tedar�k z�nc�r�nde yer alan ve faal�yetler� ürünün
güvenl�ğ�ne �l�şk�n özell�kler�n� etk�leyen gerçek veya tüzel k�ş�y�,
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o) Ürün: P�yasaya arz ed�len veya arz ed�lmes� hedeflenen malları,
ö) Ürün veya h�zmet grubu: Aynı amaca h�zmet eden ve kullanım açısından aynı olan veya benzer fonks�yonel

özell�kler� olan ve tüket�c� tarafından benzer olarak algılanan ürün veya h�zmetler grubunu,
p) Ürün veya h�zmet grubu kr�ter�: Çevre et�ket s�stem�ne dah�l olan ürün veya h�zmet grupları �ç�n n�ha�

olarak Bakanlık tarafından bel�rlenen çevre et�ket� alma şartlarını,
r) Yaşam döngüsü: Ürünün ham madde aşamasından bertarafına kadar b�rb�r�n� �zleyen ve b�rb�r�ne bağlı olan

süreçler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Et�ket� S�stem� Temel İlke ve Gerekl�l�kler� �le İlg�l� Hükümler

Çevre et�ket� s�stem� temel �lke ve hedefler�
MADDE 5 – (1) Çevre et�ketl� ürün veya h�zmetlere taleb� artıracak tedb�rler alınır ve uygulanır. Bu maksatla;

s�stem� bas�tleşt�rmek ve çevre et�ket�n�n kullanımı �le �lg�l� �dar� yükler� azaltmak �ç�n değerlend�rme ve doğrulama
usul ve esasları kolaylaştırılır. Taleb�n artırılması amacıyla teşv�k araçları bel�rlen�r ve uygulanır.

(2) Çevre et�ket�n�n ülke genel�nde toplum tarafından tanınması ve kabullen�lmes� �ç�n s�v�l toplum kuruluşları
ve tüket�c� örgütler�n�n s�stem �çer�s�nde uygun süreçlerde yer alması sağlanır.

(3) Çevre et�ket�n�n gel�ş�m� ve yaygınlaşması �ç�n çevre ve ekonom� pol�t�kaları gel�şt�r�l�r, �lerleme ve
kalkınma programlarında d�kkate alınır.

(4) Çevre et�ket�n�n usulsüz ve yetk�s�z kullanımını önlemek �ç�n denet�m ve kontrol tedb�rler� bel�rlen�r ve
uygulanır.

(5) Çevre et�ket�n�n yetk�s�z ve usulsüz kullanımının denet�m�n�n uyumlu b�r şek�lde uygulanması amacıyla
�lg�l� kurumlar arasında �ş b�rl�ğ�, koord�nasyon ve b�lg� alışver�ş� sağlanır.

(6) Çevre et�ketl� ürün veya h�zmetler�n kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla kamu alımlarında çevre
et�ketl� ürün veya h�zmetler� terc�h ed�c� tedb�rler bel�rlen�r ve uygulanır.

Çevre et�ket� s�stem�n�n �şley�ş�
 MADDE 6 – (1) Ürün veya h�zmetlere çevre et�ket� ver�lmes� amacıyla çevre et�ket� s�stem� oluşturulmuştur.
(2) Çevre et�ket� s�stem�nde TS EN ISO 14024 T�p I Çevre Et�ketlemes�, Prens�pler ve Yöntemler standardı

d�kkate alınmıştır.
(3) Çevre et�ket� s�stem�, Bakanlığın yönet�m� ve koord�nasyonu altında �lg�l� tüm paydaşlarla b�rl�kte

yürütülür.
(4) Bakanlık, s�stem�n etk�n �şley�ş�, gel�ş�m� ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü �ç�n gerekl�

tedb�rler� alır.
Çevre et�ket� s�stem�n� oluşturan unsurlar
MADDE 7 – (1) Çevre et�ket� s�stem� aşağıdak� unsurlardan oluşur:
a) Bakanlık,
b) Çevre et�ket� kurulu,
c) Tekn�k �nceleme kom�syonu,
ç) D�ğer kamu ve özel kurum/kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları, çevre et�ket� kullanıcısı, tüket�c� kuruluşları,
d) Konuya özgü olarak davet ed�lecek d�ğer katılımcılar.
(2) Unsurların, bu Yönetmel�k �le kend�ler�ne ver�len tüm görevler� yapab�lecek tekn�k b�lg�, deney�me sah�p

olmaları aranır.
(3) Bakanlık üst düzey yönet�m� ve uygunluk değerlend�rmes� görevler�n� yer�ne get�rmekten sorumlu

personel, bu Yönetmel�ğe tab� ürün veya h�zmet�n tasarımı, �malatı, tedar�k�, b�rleş�m�, kullanımı veya bakımı �le �lg�l�
sorumlu gerçek veya tüzel k�ş� ya da k�ş�ler �le çıkar �l�şk�s�nde bulunamazlar. Bu durum yetk�l� kurumun çalışmaları
�ç�n gerekl� olan, değerlend�r�len ürünler�n kullanımını veya bu ürünler�n k�ş�sel amaçlar �ç�n kullanımını engellemez.

Çevre et�ket s�stem� ürün veya h�zmet grubu kr�ter gerekl�l�kler�
MADDE 8 – (1) Çevre et�ket� kr�terler�, çevre eylem planlarını da göz önünde bulundurarak ürünün çevresel

performansını d�kkate alır.
(2) En yüksek çevresel performansa ulaşmaya yönel�k olarak, ürün veya h�zmetler�n tüm yaşam döngüsü

d�kkate alınarak b�l�msel b�r temelde ürün veya h�zmet grubu kr�terler� bel�rlen�r. Bu kr�terler�n bel�rlenmes� ve
gel�şt�r�lmes�nde;

a) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne ve b�yoloj�k çeş�tl�l�k üzer�nde olumsuz etk� yapan enerj� tüket�m�n�n azaltılması ve
yen�leneb�l�r enerj� kullanımının teşv�k ed�lmes�,

b) Atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı em�syonlar �le zararlı maddeler�n f�z�ksel etk�ler�,
kullanımı ve yayılımından kaynaklanan k�rl�l�ğ�,

c) Tekn�k olarak mümkün olan durumlarda, çevre ve sağlığa zararlı maddeler�n daha güvenl� maddeler ve/veya
yöntemler �le değ�şt�r�lmes�,

ç) Ürün veya h�zmetler�n kullanım ömrünün uzatılması ve yen�den kullanılab�l�rl�ğ�n�n sağlanması yoluyla
çevresel etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes�,

d) Ürün veya h�zmetler�n çeş�tl� yaşam döngüsü aşamalarında, sağlık ve güvenl�k yönler� �le b�rl�kte çevresel
yarar ve zararları arasındak� net dengen�n sağlanması,

e) İlg�l� ürün veya h�zmet grubu �ç�n geçerl� olduğu zamanlarda uluslararası veya ulusal veya bölgesel boyutta
resm� olarak tanınmış TS EN ISO 14024 T�p I Çevre Et�ketlemes�, Prens�pler ve Yöntemler başta olmak üzere d�ğer
çevre et�ketler� �ç�n bel�rlenen kr�terlere uyum,
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f) Çevre et�ket� taşıyan ürün veya h�zmetler�n planlanan kullanıma uygun olmasını sağlayacak gerekl�l�kler�n
karşılanması, hayvanlar üzer�nde yapılan deneyler�n mümkün olduğunca azaltılması d�kkate alınır.

(3) Ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanmasında ürün veya h�zmet�n çevresel
performansının �y�leşt�r�lmes� �le mal� ve �dar� yük arasında denge sağlanır. Küçük ve orta büyüklükte �şletmelere
orantısız �dar� ve ekonom�k yük get�recek kr�terler bel�rlenmemes�ne özen göster�l�r. Ürün veya h�zmetlerde daha
yüksek çevre performansına ulaşılması hedeflen�r.

(4) Kr�ter gel�şt�r�lmes� aşamasında 2/12/2011 tar�hl� ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünler�n
Enerj� ve D�ğer Kaynak Tüket�mler�n�n Et�ketleme ve Standart Ürün B�lg�ler� Yoluyla Göster�lmes� Hakkında
Yönetmel�k hükümler� başta olmak üzere �lg�l� d�ğer mevzuat ve standartlara uyum sağlanması d�kkate alınır.

Ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 9 – (1) Yen� ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n bel�rlenmes� ve mevcut ürün veya h�zmet grubu

kr�terler�n�n gel�şt�r�lmes�/güncellenmes� sürec� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kr�ter bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes�/güncellenmes� sürec� Çevre Et�ket� Kurulu tarafından re’sen veya

k�ş�/tüzel k�ş�ler tarafından Bakanlığa başvuru gelmes� hal�nde başvuru Çevre Et�ket� Kurulu tarafından değerlend�r�l�r
ve uygun görülmes� durumunda süreç başlatılır.

b) Kr�ter bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes� başvurusunda �lg�l� b�lg� ve belgeler Bakanlığın �nternet sayfasında
bel�rt�len formata uygun b�r şek�lde hazırlanarak Bakanlığa sunulur. Bel�rt�len b�lg� ve belgeler formata uygun olarak
hazırlanmadığı takd�rde b�lg� ve belgeler�n tamamlanması �ç�n başvuru sah�b�ne 6 ay süre ver�l�r, aks� takd�rde başvuru
�ptal ed�l�r.

c) Bakanlık tarafından formata uygun başvurular Çevre Et�ket� Kuruluna görüşe gönder�l�r.
ç) Ürün veya h�zmet grubu kr�ter bel�rleme başvurusu Çevre Et�ket� Kurulu tarafından değerlend�r�lerek

olumlu veya olumsuz görüş b�ld�r�l�r.
d) Kr�ter bel�rleme başvurusunun olumlu görüş aldığı durumda Bakanlık tarafından Tekn�k İnceleme

Kom�syonu oluşturulur.
e) Tekn�k �nceleme kom�syonu tarafından taslak ürün veya h�zmet grubu kr�terler� �le �lg�l� tekn�k

değerlend�rme raporu hazırlanır.
f) Tekn�k değerlend�rme raporuna göre taslak kr�terler� oluşturulur.
g) Taslak kr�terler hakkında �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları, sektör tems�lc�ler�, s�v�l toplum kuruluşları ve

d�ğer paydaşların görüşler� alınır.
ğ) Taslak kr�terler n�ha� hale get�r�l�nceye kadar paydaşlarla görüş alış ver�şler� ve toplantılar yapılır.
h) Alınan görüşler ve toplantılar çerçeves�nde tekn�k �nceleme kom�syonu tarafından ürün veya h�zmet grubu

kr�terler� �le �lg�l� n�ha� kr�ter taslağı hazırlanarak Çevre Et�ket� Kuruluna sunulur.
ı) N�ha� taslak kr�terler�n Çevre Et�ket� Kurulu tarafından değerlend�r�lerek uygun görülmes� hal�nde

yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulur.
�) Bakanlık tarafından n�ha� kr�terler yayımlanır.
(2) D�ğer TS EN ISO 14024 T�p I Çevre Et�ketlemes�, Prens�pler ve Yöntemler  �le gel�şt�r�len kr�terler�n bu

Yönetmel�k kapsamında ürün veya h�zmet grubu kr�ter� olmasının tekl�f ed�lmes�nde Bakanlık tarafından yayımlanan
kısaltılmış prosedürler uygulanır.

(3) Daha önceden bel�rlenm�ş kr�terlerde esaslı ve kapsamlı rev�zyonlar yukarıdak� prosedüre tab�d�r. Bu
kapsamlı rev�zyonlar dışında kr�tere uyumu ve çevresel performansının değerlend�r�lmes�n� etk�lemeyecek
değ�ş�kl�kler �ç�n Bakanlık tarafından yayımlanan prosedürler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürünlere veya H�zmetlere Çevre Et�ket� Ver�lmes� �le İlg�l� Başvuru Süreçler�

Çevre et�ket� başvurusunda gerekl� evraklar
MADDE 10 – (1) Çevre et�ket� başvurusunda gerekl� evraklar şunlardır:
a) Başvuran özel ya da tüzel k�ş�n�n tanıtımı, adres�, �let�ş�m b�lg�ler� ve başvuru yapacağı ürün veya h�zmete

a�t başvuru d�lekçes�,
b) T�caret S�c�l Gazetes�nde yayımlanan ş�rket kuruluş sened�, ana sözleşmes� veya tüzüğü,
c) Kurum/kuruluşları tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n noter onaylı �mza s�rküler�,
ç) Başvuru sah�b�n�n ürün veya h�zmet �le �l�şk�s�,
d) Ürün veya h�zmet�n t�car� açıdan tanıtılması,
e) Başvuru ücret�n�n Bakanlık döner sermaye �şletmes� müdürlüğü hesabına yatırıldığına da�r dekont,
f) Başvuru yapılacak ürün veya h�zmet kr�terler� �le �lg�l� b�lg� ve belgeler,
g) Bakanlığın talep ett�ğ� d�ğer b�lg� ve belgeler.
Çevre et�ket� başvuru sürec� ve değerlend�r�lmes�
MADDE 11 – (1) Üret�c�ler, �malatçılar, �hracatçılar, �thalatçılar, h�zmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende

satıcılar, Bakanlık tarafından uygun görülen ve çevre et�ket� alınmasında menfaat� olan k�ş� ve kuruluşlar, bel�rt�len
formata uygun olarak �sten�len b�lg� ve belgelerle çevre et�ket� başvurusuna müracaat eder.

(2) Çevre et�ket� başvuru sürec� aşağıdak� aşamalardan oluşur:
a) Başvuru dosyası hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.
b) Bakanlık, başvuru dosyasındak� b�lg� ve belgeler� uygunluk bakımından 30 takv�m günü �çer�s�nde �nceler,

eks�kl�kler tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en geç 60 takv�m günü �çer�s�nde tamamlanmaz �se başvuru �ade ed�l�r.
c) Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular �ç�n tekn�k �nceleme kom�syonu oluşturulur.
ç) Ürün veya h�zmet kr�terler�ne uyum ve d�ğer tekn�k hususlar başvuru tar�h�nden �t�baren 90 takv�m günü 

�çer�s�nde değerlend�r�l�r ve çevre et�ket� tekn�k raporu hazırlanır.
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d) Tekn�k �nceleme kom�syonu tarafından oluşturulan n�ha� tekn�k rapor ve tekn�k raporun yeterl� olmadığı ve
gerekl� görüldüğünde yer�nde doğrulama raporu karar �ç�n Bakanlığa sunulur.

e) Başvurunun kr�terlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından çevre et�ket� ver�l�r.
f) Senel�k çevre et�ket� kullanımı �ç�n bel�rlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne öden�r.
(3) Bakanlık yer�nde doğrulama gerçekleşt�reb�l�r veya bu görev �ç�n tekn�k �nceleme kom�syonu dışında

yetk�l� tems�lc�/tems�lc�ler atayab�l�r.
(4)Tekn�k �nceleme kom�syonu tarafından yaptırılması �stenen doğrulamalardan kaynaklanan masraflar

başvuru sah�b� tarafından karşılanır.
(5) Çevre et�ket�n�n şekl� Bakanlık tarafından yayımlanan çevre et�ket� şekl�ne uygun olmak zorundadır.

Et�kette bulunacak b�lg�ler Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Çevre et�ket� ver�lmeyecek haller
MADDE 12 – (1) Aşağıdak� hallerde çevre et�ket� ver�lmez:
a) 11/12/2013 tar�hl� ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve Karışımların

Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�k kapsamında toks�k, çevreye zararlı,
kanserojen, mutajen, üreme s�stem�ne toks�k olarak sınıflandırılma kr�terler�n� karşılayan madde veya karışımı �çeren
ürünler,

b) 23/06/2017 tar�hl� ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�,
İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n 47 nc� maddes�nde tanımlanan özell�kler� taşıyan k�myasalları �çeren
ürünler,

c) B�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde tanımlanan maddeler� �çeren ürünler�n özel kategor�ler� �ç�n; bu
maddeler�n �kameler�n�n, alternat�f maddeler�n veya kullanımlarının tekn�k olarak mümkün olmadığı durumlarda veya
aynı kategor�dek� d�ğer ürünlere kıyasla c�dd� ölçüde daha yüksek çevresel performansa sah�p olan ürünler olması
durumunda, Bakanlık b�r�nc� fıkradan �st�snalar yapmak üzere ölçütler uygulayab�l�r. (b) fıkrasında yazılı
Yönetmel�ğ�n  47 nc� maddes�ndek� kr�terler� karşılayan ve aynı Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�ndek� prosedür
kapsamında tanımlanan kend� hal�nde ve ağırlıkça %0,1’den yüksek konsantrasyonlarda karışım/eşya �ç�nde bulunan
veya kompleks b�r eşyanın homojen b�r parçası olan maddeler �ç�n herhang� b�r �st�sna yapılamaz,

ç) 7/6/2011 tar�hl� ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�nde ve 24/12/2011
tar�hl� ve  28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veter�ner Tıbb� Ürünler Hakkında Yönetmel�kte tanımlanan tıbb�
ürünler, veter�ner tıbb� ürünler �le tıbb� c�haz ve malzemeler,

d) Yem ve gıda ürünler�.
(2) Bakanlık çevre et�ket� sürec�nde b�r�nc� fıkrada yer alan hükümlere ek olarak çevreye zararlı ürünler �ç�n

ayrıca kısıtlama kararı alab�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Et�ket�n�n Kullanımı ve Yükümlülükler
Sözleşme �mzalanması, uygulanması ve feshed�lmes�
MADDE 13 – (1) Bakanlık �le çevre et�ket� almaya hak kazanan başvuru sah�b� arasında sözleşmen�n

�mzalanması �le başvuru sah�b� çevre et�ket� kullanıcısı sıfatını alır. Bakanlık sözleşmeye ürün veya h�zmet grubu
kr�ter�, çeş�d� ve özell�kler�ne bağlı olarak ek hükümler koyab�l�r.

(2) Bakanlık, çevre et�ket� kullanıcısının bu Yönetmel�k hükümler�n� �hlal ett�ğ�n� tesp�t etmes� hal�nde bu
durumu çevre et�ket� kullanıcısına �adel� taahhütlü olarak başvurudak� geçerl� adres�ne yazılı olarak b�ld�rmek
suret�yle sözleşmey� tek taraflı olarak feshedeb�l�r ve çevre et�ket� kullanma �zn�n� �ptal eder.

(3) Çevre et�ket� kullanıcısı, Bakanlığa 3 ay önces�nden göndereceğ� yazılı b�ld�r�m �le her zaman sözleşmey�
feshedeb�l�r ve çevre et�ket� kullanımından vazgeçeb�l�r.

Çevre et�ket�n�n kullanımı
MADDE 14 – (1) Çevre et�ket�, çevre et�ket� kullanıcısı tarafından bu Yönetmel�k ve buna bağlı olarak

düzenlenen sözleşmede bel�rt�len prens�p, usul ve esaslara uygun olarak kullanılır.
(2) Ürün veya h�zmet üzer�nde yapılacak kr�terlere uyumu ve çevresel performansının değerlend�r�lmes�n�

etk�lemeyecek değ�ş�kl�kler �ç�n yen� b�r başvuru veya çevre et�ket� alınması gerekmez. Çevre et�ket� kullanıcısı bu tür
değ�ş�kl�kler� Bakanlığa yazılı olarak b�ld�r�r. Bakanlık gerekl� gördüğünde ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�
doğrulamak �ç�n �nceleme yapar/yaptırır.

(3) Çevre et�ket� kullanıcısı; yanlış, yanıltıcı veya çevre et�ket� bütünlüğüne zarar verecek reklam, �fade, et�ket
veya logo kullanamaz.

(4) Bakanlık, çevre et�ket� kullanım �zn� alan ürün veya h�zmet�n, �lg�l� kr�terlere, bu Yönetmel�k ve sözleşme
hükümler�ne uygunluğu �ç�n her zaman denetleme yapab�l�r/yaptırab�l�r.

(5) Çevre et�ket� kullanıcısı, kullanım yükümlülük ve hükümler�n� karşılayamadığı durumlarda bu durumu
Bakanlığa b�ld�r�r ve yükümlülükler yer�ne get�r�l�nceye kadar çevre et�ket�n� kullanamaz.

(6) Bakanlık, çevre et�ket� kullanıcısının bu Yönetmel�ğ� veya sözleşme hükümler�n� �hlal ett�ğ�n� tesp�t ett�ğ�
durumlarda çevre et�ket� kullanım �zn�n� dondurur veya �ptal eder.

(7) Bakanlık, çevre et�ket� ver�lmes� veya kullanımından kaynaklı olarak çevre et�ket� kullanıcısı veya üçüncü
b�r tarafın uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz.

(8) Çevre et�ket� kullanımı  4 yıl süre �ç�n ver�l�r. Süre b�t�m�nden 180 gün önce  talep ed�lmes� hal�nde
Bakanlık tarafından tekn�k �nceleme kom�syonuna yaptırılan değerlend�rme sonucunda süre uzatılab�l�r.

(9) Yürürlüktek� ürün veya h�zmet grubu kr�terler�ne uygunluğu sağladığı sürece çevre et�ket� kullanıcısı,
çevre et�ket�n� kullanab�l�r. Kr�terler�n yen�lenmes� durumunda yen� kr�terlere uyum �ç�n çevre et�ket� kullanıcısına 6
ay geç�ş süres� ver�l�r, 6 ay �ç�nde yen� kr�terlere uyumluluğun kanıtlanması gerek�r. Çevre et�ket� kullanıcısı
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sözleşmes�n� yen�lemek �stememes� durumunda stoklarında bulunan çevre et�ketl� ürünler�n� tüketmes� �ç�n en fazla 1
sene süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde p�yasaya arz ed�lemeyen ürünlerde çevre et�ket� kullanılmaz.

(10) Çevre et�ket�n�n kullanma süres�n�n b�tmes� hal�nde çevre et�ket� kullanıcısı çevre et�ket�n� kullanamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM

S�stem Unsurlarının Kuruluşu, Yetk�, Görev ve Sorumlulukları
Bakanlığın görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Bakanlığın görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Bakanlık çevre et�ket s�stem�n�n sah�b� ve yürütücüsüdür,
b) Çevre et�ket s�stem�n�n �şley�ş�n� yönet�r, etk�n uygulanması �ç�n gerekl� koord�nasyon ve yönlend�rmeler�

yapar,
c) Çevre et�ket� kurulu üyeler�n� oluşturur,
ç) Tekn�k �nceleme kom�syonunu oluşturur,
d) Ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n� yayımlar,
e) Çevre et�ket� başvurularını kabul eder, tekn�k değerlend�rme, doğrulama, pazarlama, tanıtım,

b�l�nçlend�rme, eğ�t�m, kr�ter bel�rleme ve gel�şt�rme süreç ve koord�nasyonunu yürütür veya yürütülmes�n� sağlar,
f) Çevre et�ket�n�n kullanımının �zlenmes� ve gözet�m�n� yapar veya yapılmasını sağlar,
g) S�stem�n �şley�ş� �ç�n gerekl� başvuru ve senel�k çevre et�ket� kullanım ücretler�n� tahs�l eder, kamu

tarafından yapılacak olan destekler �ç�n bütçe hazırlar,
ğ) Ürünlere veya h�zmetlere çevre et�ket� ver�lmes� kapsamında kurum/kuruluşlara yetk� devr� yapab�l�r.
Çevre et�ket� kurulu
MADDE 16 – (1) Çevre et�ket� kurulu üyeler�; Genel Müdür veya yetk�lend�receğ� b�r Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör, s�v�l toplum kuruluşları ve �lg�l� paydaş
tems�lc�ler�nden seç�lerek Bakanlık tarafından oluşturulur.

(2) Çevre et�ket� kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdak� şek�lded�r:
a) Çevre et�ket kurulu yılda en az 2 defa toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu �le alınır.
b) Çevre et�ket� kurulu gerekt�ğ�nde Bakanlığın taleb�ne veya kr�ter bel�rlenmes�ne �l�şk�n başvurulara göre

toplanır.
c) Çevre et�ket� kurulunu oluşturan üyeler�n masrafları kend�ler�n� tems�l eden kurum veya kuruluş tarafından

karşılanır. 
(3) Çevre et�ket� kurulunun görevler� şunlardır:
a) Çevre et�ket� ver�leb�lmes� �ç�n ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n bel�rlenmes� veya bel�rlenm�ş ürün

veya h�zmet grubu kr�terler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n Bakanlığa görüş b�ld�rmek,
b) Tekn�k �nceleme kom�syonu tarafından �let�len ürün veya h�zmet grubu kr�terler� �le �lg�l� n�ha� taslak

kr�terler�n� değerlend�rmek, uygun görülmes� hal�nde yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmak,
c) Çevre et�ket s�stem�n�n �şley�ş� ve gel�ş�m� hakkında stratej�k görüş b�ld�rmek.
Tekn�k �nceleme kom�syonunun  görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Tekn�k �nceleme kom�syonu Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) Tekn�k �nceleme kom�syonunun görevler� şunlardır:
a) Ürün veya h�zmet grubu kr�terler�n�n bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes� �ç�n tekn�k �nceleme yapmak ve rapor

hazırlamak,
b) Ürün veya h�zmet başvurularının değerlend�rmes� �ç�n başvuruların kr�terlere uygunluğunu �ncelemek ve

doğrulamasını yaparak tekn�k rapor hazırlamak,
c) Çevre et�ket�n�n kr�terlere uygunluğunu denetlemek,
ç) Bakanlık tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çevre et�ket�n�n şekl�
MADDE 18 – (1) Çevre et�ket�n�n reng�, logosu, boyutları, ürün grubu, kr�ter ve tesc�l b�lg�ler�n�n et�ket�

üzer�nde konumlandırılması, Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.
P�yasa tak�b� ve çevre et�ket� kullanımının kontrolü
MADDE 19 – (1) Çevre et�ket�n�n kullanımının kontrolünde uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla

kurumlar arası �şb�rl�ğ� ve b�lg� alışver�ş� sağlanır.
(2) Bakanlık, çevre et�ket� taşıyan ürün veya h�zmet �le �lg�l� ş�kâyetten çevre et�ket� kullanıcısını haberdar

eder ve çevre et�ket� kullanıcısının ş�kayete tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 7 gün �ç�nde cevap vermes�n� �ster. Bakanlık
ş�kayetç� b�lg�ler�n� g�zl� tutar.

(3) Bakanlık, çevre et�ket� taşıyan ürün veya h�zmetler�n bel�rlenen kr�terlere uymadığının veya bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygun çevre et�ket�n�n kullanılmadığının tesp�t� hal�nde çevre et�ket� kullanıcısının çevre et�ket�
kullanımı yasaklanır; yasaklama kararını web s�tes�nde veya uygun araçlarla duyurab�l�r.

D�ğer ülke çevre et�ketler�n�n tanınması
MADDE 20 – (1) Bakanlık TS EN ISO 14024 T�p I Çevre Et�ketlemes�, Prens�pler ve Yöntemler Standardına

uygun, 66/2010/EC sayılı Avrupa B�rl�ğ� Tüzüğü ve  d�ğer ülke çevre et�ket� s�stemler� tarafından ver�lm�ş ve aynı
ürün veya h�zmet grubuna �l�şk�n et�ketler�n�n tanınmasına karar vereb�l�r. Tanınan s�stemde çevre et�ket� ver�lmes�
�ç�n oluşturulan ürün veya h�zmet grubu kr�terler�, mevcut kabul ed�len ulusal ürün grubu kr�terler�nden daha düşük
sınırlamalar �çeremez.
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Çevre et�ket�n�n tanıtımı ve kullanılmasının teşv�k ed�lmes�
MADDE 21 – (1) Bakanlık çevre et�ket� s�stem�n�n kullanımını tanıtmak amacıyla d�ğer �lg�l� kurum ve

kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �çer�s�nde b�r eylem planı bel�rler ve uygular.
(2) Farkındalık yaratmak amacıyla uygun �let�ş�m araçları �le tanıtım, b�lg�lend�rme, b�l�nçlend�rme ve eğ�t�m

kampanyaları düzenlen�r.
(3) Çevre et�ketl� ürün ve h�zmetler�n kullanılmasını teşv�k etmek �ç�n tanıtım, b�lg�lend�rme, b�l�nçlend�rme

ve eğ�t�m çalışmalarının yanında teşv�k tedb�rler� de alınır.
(4) Bakanlık ayrıca; kamu alımı yapan kurum ve kuruluşların çevre et�ket� taşıyan ürünler� terc�h etmeler�ne ve

tekn�k şartnamelerde ürün veya h�zmet kr�terler�n�n kullanılmasına yönel�k olarak b�lg�lend�rme ve tanıtım çalışmaları
yapar.

(5) Bakanlık, tüket�c�ler�n çevre et�ket� taşıyan ürün veya h�zmetler� talep etmeler�n� sağlayıcı tedb�rler� alır,
tanıtım, b�lg�lend�rme ve b�l�nçlend�rme çalışmaları yapar.

(6) Bakanlık, çevre et�ket� ürün veya h�zmet grubu kr�ter�n� bel�rleme, kr�ter gel�şt�rme, çevre et�ket�
değerlend�rme sürec�, doğrulama, tekn�k rapor hazırlatma,  her türlü tanıtım, toplantı, b�lg�lend�rme, b�l�nçlend�rme ve
eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� h�zmet alab�l�r.

B�lg� ve belge güvenl�ğ�
MADDE 22 – (1) Çevre et�ket� başvurusu yapan f�rmaların ürün veya h�zmetlere a�t g�zl� kalmasını �sted�ğ�

b�lg� ve belgeler, Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r ve uygun görülmes� hal�nde g�zl� tutulur.
(2) Tedar�kç�, çevre et�ket� başvurusu yapan f�rma �le b�lg� ve belgeler�n� paylaşmak �stemed�ğ� takd�rde

Bakanlığa doğrudan �leteb�l�r.
Çevre et�ket� başvuru bedel�
MADDE 23 – (1) Çevre et�ket� başvurusu �ç�n başvuru sah�b� tarafından m�ktarı Bakanlık tarafından

bel�rlenecek başvuru ücret� öden�r. Başvuru ücret� ödenmeden başvuru değerlend�rmeye alınmaz.
(2) Bakanlık çevre et�ket� kullanım bedel�n� yıllık olarak bel�rler. Çevre et�ket� kullanıcısı Bakanlığın

bel�rlem�ş olduğu yıllık ücret� öder. Bakanlık yıllık ücret� ödenmeyen ürün veya h�zmetlere a�t çevre et�ket�n� �ptal
eder. Yıllık ücret�n kapsadığı dönem çevre et�ket�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�bar�yle başlar.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında alınacak ücretler her yıl Bakanlık döner sermaye �şletmes� tarafından bel�rlen�r
ve Bakanlığın �nternet sayfasında yayımlanan b�r�m f�yat l�stes� uygulanır.

Yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Çevre et�ket�n� �z�ns�z veya takl�t ederek kullananlar �le başvuru esnasında sahte belge

kullanan k�ş�ler ve bu Yönetmel�k kapsamında t�car� sır sayılab�lecek b�lg� ve belgeler� yetk�s�z k�ş�lere veren ve �fşa
edenler hakkında Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlük
MADDE 25 –  (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


