FAYDALARI

BA? VURU

Çevre Etiketi, bir ürünün veya hizmetin hammadde
temin a?amas?ndan kullan?m ömrünün bitti?i ana
kadar geçen bütün süreçlerde çevre, insan, sa?l?k,
iklim ve do?al ya?am üzerindeki olumsuz etkileri
azaltt???n?göstermektedir.

Bakanl?k taraf?ndan yay?mlanan Tekstil, Seramik ve
Temizlik Ka??d? grubu kriterlerine ve ba?vuru
k?lavuzlar?na cevreetiketi.csb.gov.tr resmi internet
sayfas?ndan eri?im sa?lanmaktad?r.

Pazar Pay?
Olu?t urma

Ba?vuru Ücreti Dekontu, Ba?vuru Formu ve
Bakanl?k taraf?ndan yay?mlanan Tekstil, Seramik ve
Temizlik Ka??d? grubu kriterlerine uygun olarak
haz?rlanan ve her bir ürün ve hizmet için ilgili
beyanlar ve test sonuçlar?n?içeren Ba?vuru Dosyas?
ile birlikte Bakanl??a sunulmal?d?r.

M arkala?ma ve
Bilinirlik
Çevre
Dost u
Ürünlerle
Fark?ndal???n
Art ?r?lmas?

Çevre ve ?nsan
Sa?l???n?n
Korunmas?
Bilinçli
Üret im ve
Tüket im

ÇED, ?zin ve Denetim
Genel Müdürlü?ü

0 (312) 410 17 00

Seramik Kaplamalar Ürün Grubu için Çevre
Et iket i Verilmesine Dair Krit erler, Çevre Et iket i
Yönet meli?i kapsam?nda Avrupa Komisyonu'nun
2009/ 607/AB say?l?komisyon karar?na uygun
olarak düzenlenmi?t ir. Amaç çevresel faydalar?n
yan?nda sanayinin rekabet çili?ini art ?rarak,
ekonomik büyüme ve ist ihdam da sa?lamakt ?r.

Mustafa Kemal Mahallesi Eski?ehir
Devlet Yolu (Dumlup?nar Bulvar?) 9.
Km. No: 278 Çankaya / Ankara

Bu bro?ür T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???yürütücülü?ünde, 19.10.2018 tarihli
Çevre Etiketi Yönetmeli?ine uygun olarak TÜB?TAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
taraf?ndan seramik kaplamalar ürün grubu için tan?t?m bro?ürü olarak haz?rlanm??t?r.

SERAM ?K
KAPLAM ALAR

ÇEVRE ET?KET?NED?R?
Çevre Etiketi, 19.10.2018 tarihinde
Çevre Etiketi Yönetmeli?i uyar?nca
? ehircilik Bakanl??? taraf?ndan tüketici
uygun olan ürün/hizmet gruplar? için
verilen bir sertifikad?r.

yay?mlanan
Çevre ve
kullan?m?na
4 y?l süreli

Seramik Kaplamalar

Krit erler

Günümüzde ülkemiz dünyan?n say?l? seramik
kaplama üreten ülkelerinden birisi olup, 9. büyük
üretici konumundad?r.

KR?TER-1: Hammadde Ç?kart ma

Dünya üzerindeki en yeni üretim teknolojileri ve en
modern seramik üretim hatlar? ülkemizde
bulunmaktad?r.

KR?TER-3: Üret im Süreci

Seramik kaplamalar:
kil, kaolen, feldispat ,
mermer, kuvars gibi
inorganik
hammaddelerden
üret ilmekt e ve
?ekillendirildikt en
sonra s?rl?veya s?rs?z,
desenli veya desensiz
olarak bir veya birden
fazla pi?irilerek elde
edilen seramik
malzemelerdir.

Çevrenin korunmas?nda bilinçli tüketici davran??lar?
sürdürülebilir bir ya?am için giderek daha önemli
hale gelmektedir. Bu noktada ?irketlerin piyasaya
sürülen ürünlerde çevrenin korunmas?amac?yla daha
fazla katk?vermesi gerekmektedir. Türk Çevre Etiketi
de çevreye duyarl? ürünlere/hizmetlere verilmekte
ve tüketicilere karar verme sürecinde yard?mc?
olmaktad?r. Böylece, piyasa ko?ullar?çevresel odakl?
olarak daha dinamik hale getirilmektedir.
Çevre Etiketi, kapsaml? incelemelerden
sonra Çevre ve ? ehircilik Bakanl???
taraf?ndan verilmektedir. ??letmelerin
çevresel performanslar?n?n artt?r?lmas?nda
te?vik edici bir unsur olup, gönüllülük
esas?na dayanan bir uygulamad?r.

Seramik kaplamalarda çevre et iket i
krit erleri, t a?ocaklar?ndan
hammaddelerin ç?kar?lmas?na,
imalat , nakliye, mont aj ve nihai
bert arafa kadar t üm a?amalar?
kapsamakt ad?r.
Böylece ürünün ayn?kat egorideki
di?er ürünlerden daha dü?ük
çevresel et kiye sahip olarak
üret ildi?i ve t icarile?t irildi?i
onaylanmakt ad?r.

KR?TER-2: Hammaddelerin Seçimi

KR?TER-4: At ?k Yönet imi
KR?TER-5: Kullan?m Süreci
KR?TER-6: Ambalajlama

KR?TER-7: Kullan?ma Uygunluk
KR?TER-8: Tüket icinin Bilgilendirilmesi
KR?TER-9: Çevre Et iket inde Verilen
Bilgiler
KR?TER-10: Mevzuat a uygunluk

