
TEKST?L 
ÜRÜNLER?

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

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

0 (312) 410 17 00

FAYDALARI BA?VURU

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

Ba?vuru Ücret i Dekontu, Ba?vuru Formu ve   Bakanl?k 
taraf?ndan yay?mlanan Tekst il, 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.     

Tekst il Ürünleri ?çin Çevre Et iket i Verilmesine 
Dair Kriterler, Çevre Et iket i Yönetmeli?i 

kapsam?nda Avrupa Komisyonu?nun 
2014/350/AB say?l? komisyon karar?na uygun     

olarak düzenlenmi?t ir. Amaç çevresel faydalar?n 
yan?nda sanayinin rekabetçili?ini art?rarak, 

ekonomik büyüme ve ist ihdam da sa?lamakt?r. 

Çevre ve ?nsan                                       
Sa?l???n?n                                              
Korunmas?

Çevre 
Dostu 
Ürünlerle 
Fark?ndal???n                                          
Art?r?lmas?                                                                                                                  

Bilinçli 

Üret im ve 

Tüket im

Pazar Pay?                                              
Olu?turma

Markala?ma  ve                                          
Bilinirlik

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 tekstil ürün grubu için tan?t?m bro?ürü olarak haz?rlanm??t?r. 

ÇED, ?zin ve Denetim                                                 
Genel Müdürlü?ü

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


Çevre Et iket i, kapsaml? incelemelerden 

sonra Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? 

taraf?ndan verilmektedir. ??letmelerin 

çevresel performanslar?n?n art t?r?lmas?nda 

te?vik edici bir unsur olup, gönüllülük 

esas?na dayanan bir uygulamad?r.  

Tekst il ürün grubu için belirlenen 
kriterler  enerji tüket imi,  hava ve 
su kirlili?i, at?k üret imi ve nihai 
ürünün sa?l?k uyumlulu?u gibi 
çevresel gereksinimleri ortaya 

koymaktad?r.

Tekst il Ürünleri

Ülkemiz tekst il sektörü yabanc? markalar?n ve 
al?c?lar?n tedarik sürecinde üret icilerden arad?klar? 
ve talep ett ikleri ve uluslararas? alanda ?code of 
conduct? olarak nitelendirilen i?, çal??ma, üret im, 
kalite ve standart ko?ullar?na sahipt ir. Bu sebeple 
teknoloji düzeyi ve makine altyap?s? ile birlikte, 
dünyan?n 7. büyük tekst il ve haz?r giyim ihracatç?s?, 
4. büyük mekan tekst ili ihracatç?s?, 3. büyük denim 
kuma? ihracatç?s? ve haz?r giyim tedarikçisi 
konumundad?r. 

Kriterler

Kriter 1 - Pamuk ve di?er do?al elyaflar 
Kriter 2 - Keten ve di?er elyaflar 
Kriter 3 - Yün ve di?er kerat in elyaflar 
Kriter 4 - Akrilik 
Kriter 5 - Elastan 
Kriter 6 - Poliamid 
Kriter 7 - Polyester 
Kriter 8 - Polipropilen 
Kriter 9 - Yapay selüloz lifler 
Kriter 10 - Dolgu malzemeleri 
Kriter 11 - Kaplamalar, laminant ve membranlar 
Kriter 12 ? Aksesuarlar 
Kriter 13 - K?s?t lanm?? Maddeler 
Kriter 14 - Zararl? maddelerin ikamesi

 

Kriter 15 - Enerji verimlili?i 

Kriter 16 - Hava ve suya de?arjlar?n azalt?lmas? 

Kriter 17 - Boyutsal de?i?iklikler 

Kriter 18 - Y?kamaya kar?? renk hasl??? 

Kriter 19 - Terlemeye kar?? renk hasl??? 

Kriter 20 - Ya? sürtünmeye kar?? renk hasl??? 

Kriter 21 - Kuru sürtünmeye kar?? renk hasl??? 

Kriter 22 - I???a kar?? renk hasl??? 

Kriter 23 - Temizlik ürünlerinin y?kama dayan?kl?l??? 

Kriter 24 - Kuma??n tüylenme ve a??nmaya kar??     
      dayan?kl?l??? 

Kriter 25 - ??lev dayan?kl?l??? 

Kriter 26 - ?? ba??nda temel ilkeler ve haklar 

Kriter 27 - Denim kuma??n kumlanmas? ile ilgili     
       k?s?t lama 

Kriter 28 - Çevre Et iket i üzerinde bulunan bilgi 

Kriter 29 - Çevre Mevzuat? uygulamalar? 

Çevre Et iket i, 19.10.2018 tarihinde yay?mlanan 
Çevre Et iket i Yönetmeli?i uyar?nca Çevre ve 
?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan tüket ici kullan?m?na 
uygun olan ürün/hizmet gruplar? için 4 y?l süreli 
verilen bir sert ifikad?r. 

ÇEVRE ET?KET? NED?R?

Çevrenin korunmas?nda bilinçli tüket ici davran??lar? 
sürdürülebilir bir ya?am için giderek daha önemli 
hale gelmektedir. Bu noktada ?irket lerin piyasaya 
sürülen ürünlerde çevrenin korunmas? amac?yla 
daha fazla katk? vermesi gerekmektedir. Türk Çevre 
Et iket i de çevreye duyarl? ürünlere/hizmetlere 
verilmekte ve tüket icilere karar verme sürecinde 
yard?mc? olmaktad?r. Böylece, piyasa ko?ullar? 
çevresel odakl? olarak daha dinamik hale 
get irilmektedir. 

Tekst il sektörü elyaf 
(lif), iplik, dokuma ve 

örme kuma?, dokusuz 
yüzeyler, boya ve 

terbiye, ev tekst ili, 
teknik tekst il ve hal?lar 

gibi çok geni? ve 
önemli üret im ve ürün 
yelpazesine sahipt ir.
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