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TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİNE ÇEVRE ETİKETİ VERİLMESİNE DAİR KRİTERLER 

GENEL ÇERÇEVE 

MADDE 1- Bu kriterler, 19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi 

Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. 

MADDE 2- “Temizlik Kağıdı” ürün grubu kişisel hijyene uygun sıvıları emme ya da kirli yüzeyleri 

temizleme amacıyla kullanılan tabaka ya da rulo şeklindeki temizlik kağıtlarını (tuvalet kağıdı, 

kağıt havlu, peçete, mendil, kutu mendil) kapsar. Temizlik kağıtları, krepe edilmiş ya da 

kabartılmış bir ya da birden fazla tabaka halinde olabilir. 

MADDE 3 - Bu ürün grubu, aşağıda yer alan ürünleri kapsamaz: 

a) Islak mendiller ve hijyenik ürünler 
b) Kağıt dışında başka bir materyal ile katmanlanmış kağıt ürünler 

MADDE 4 - Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca temizlik kağıdı ürün grubu kapsamına giren 

ürünlere Çevre Etiketi verilebilmesi için, ürünlerin belirtilen Çevre Etiketi kriterlerini sağlaması 

gereklidir. 

MADDE 5 - “Temizlik kağıdı” ürün grubu için belirlenen Çevre Etiketi kriterler ile ilgili 

değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, 

Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilir. Çevre Etiketi 

Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir. 

DEĞERLENDİRME VE DOĞRULAMA GEREKLİLİKLERİ 

Bu bölümde, her kritere yönelik değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri belirtilmektedir. 

Başvuru sahibinden kriterlere uygunluğunu kanıtlamak üzere beyan, belge, analiz, test raporu 

ya da diğer kanıtlar talep edildiğinde, içinde bulunulan duruma uygun olarak talep edilen bu 

belgeler başvuru sahibi ve/veya tedarikçisi/tedarikçileri ve/veya onların 

tedarikçisi/tedarikçileri tarafından düzenlenebilir. 

İçinde bulunulan duruma uygun olarak, her bir kriter için belirlenmiş olan test yöntemlerinden 

farklı bir yöntem, başvuruyu değerlendiren Bakanlık tarafından denkliği kabul edilmesi 

koşuluyla kullanılabilir. 

Bakanlık, TS EN ISO/IEC 17025’e göre Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) - 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasına (MRA) taraf olan bir akreditasyon kurumu tarafından akredite 

edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılan testleri tanır. TÜRKAK tarafından akredite edilen 

kuruluşlara https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresinden erişim sağlanabilir. 

Değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri kapsamında yapılması zorunlu olan test yöntemi 

için, akredite bir kuruluş bulunmadığının belgelenmesi halinde TS EN ISO/IEC 17025 

akreditasyon şartı aranmaz.  

Maddelerin veya karışımların sınıflandırılmasına ilişkin veri üretilirken, 11.12.2013 tarihli ve 

28848 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Fiziko-

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search
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Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test 

Yöntemleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri ya da uluslararası tanınmış bilimsel ilkelerle veya 

uluslararası prosedürlere uygun olarak doğrulanmış yöntemler göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Başvuru sahibi, 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevre Kanunu” ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren mer’i mevzuat kapsamında 

gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır. Bu doğrultuda, ÇED Kararı, Çevre İzin 

Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, Atık Yönetimi Planı ve Bakanlıkça talep edilecek diğer belgeleri 

sunmakla yükümlüdür. 

Uygun görülmesi durumunda, Bakanlık destekleyici belge talep edebilir ve bağımsız 

doğrulama yapabilir. 

TANIMLAR 

Hava kurusu ton (ADt): %90 kurulukta ton kağıt hamuru; 

Kimyasal hamur: Kimyasal işlemle (pişirme, delignifikasyon, ağartma) giderilebilen selülozik 

olmayan bileşiklerin önemli bir bölümünün ham maddeden uzaklaştırılmasıyla elde edilen 

lifli malzeme; 

CMP: Kemomekanik yöntemle üretilmiş kağıt hamuru; 

CTMP: Kemotermomekanik yöntemle üretilmiş kağıt hamuru; 

Mürekkebi giderilmiş kağıt hamuru: Mürekkep ve diğer kirleticiler giderilerek geri 

dönüştürülmüş kağıt hamuru; 

Boya: Seçici absorpsiyon yoluyla kağıda renk veren yoğun renkli veya floresan organik 

malzeme; 

Boyalar çözünürdür ve/veya geçici olarak da olsa boyanın kristal yapısının bozulduğu bir 

uygulama sürecinden geçer. Boyalar, absorpsiyon, çözünme ve mekanik tutma yoluyla veya 

iyonik veya kovalent kimyasal bağlarla kağıda tutunurlar. 

ECF hamuru: Elementel klor içermeyen ağartılmış kağıt hamuru; 

Entegre üretim: Kağıt hamuru ve kağıdın aynı tesiste üretilmesi; 

Kağıt üretiminden önce kağıt hamuru kurutulmaz. Kağıt/karton üretimi, kağıt hamuru 

üretimi ile doğrudan bağlantılıdır. 

Mekanik odun hamuru kağıdı veya kartonu: Lif bileşiminin temel bir bileşeni olarak mekanik 

odun hamuru içeren kağıt veya karton; 

Metal bazlı pigmentler ve boyalar: Ağırlıkça %50'den fazla ilgili metal bileşik(ler)ini içeren 

boya ve pigmentler; 
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Entegre olmayan üretim: Tesiste sadece piyasa (satış) için selüloz üretimi yapılması, kağıt 

üretilmemesi veya sadece diğer tesislerde üretilen selülozdan kağıt/karton üretilmesi; 

Ana bobin: Sarma istasyonuna sarılmış, kağıt makinesinin genişliğinin tamamını veya bir 

kısmını kaplayan büyük bir kağıt rulosu; 

Kağıt makinesi firesi (döküntüsü): Kağıt üretim prosesinden açığa çıkan ancak aynı proseste 

yeniden kullanılabilir özelliklere sahip kağıt;  

Bu terim, kağıt makinesinde uygulanan farklı dönüşüm işlemlerini kapsamaz. 

Pigmentler: İlave edildikleri ortamda genellikle çözünmeyen ve ortamda herhangi bir fiziksel 

ve kimyasal değişikliğe uğramayan renkli, siyah, beyaz veya floresan partiküllü organik veya 

inorganik katılar; 

Seçici absorpsiyon ve/veya ışığın saçılması yoluyla görünümü değiştirirler. Pigmentler 

genellikle örneğin mürekkeplerin, boyaların, plastiklerin veya diğer polimerik malzemelerin 

imalatında çözeltide dağılır. Pigmentler, renklendirme prosesinde kristal veya partiküler 

yapılarını korurlar. 

Geri dönüştürülmüş selüloz: Bir üretim süreci sırasında oluşan atıktan ayrılan veya ürünün 

son kullanıcıları olarak evsel veya ticari, endüstriyel ve kurumsal tesislerden kaynaklanan 

selüloz;  

Bu selüloz, orijinal kullanım amacı için kullanılamaz. Bir proseste üretilen ve üretildiği 

proseste (üretilen veya satın alınan kağıt makinesi firesi (döküntüsü)) geri kazanılabilen 

malzemeleri kapsamaz. 

Hacimlendirilmiş temizlik kağıdı: Temizlik kağıdı makinasında spesifik proseslerin 

uygulanması ile baz kağıt safihasında/tabakasında yüksek ve düşük elyaf yoğunluğuna bağlı 

olarak oluşan küçük elyaf cepleri sayesinde, yüksek hacim ve emme kapasitesine sahip 

temizlik kağıdı; 

TCF hamuru: Tümüyle klor kullanılmadan ağartılmış hamuru; 

TMP: Termomekanik hamur anlamına gelir. 

KRİTERLER 

Çevre Etiketi kriterleri kağıt hamuru/selüloz ve kağıt üretimini kapsar. Kağıt hamuru üretimi 

için kriterler, ham veya geri dönüştürülmüş selülozun üretim tesisine girdiği noktadan kağıt 

hamurunun çıktığı noktaya kadar gerçekleştirilen tüm alt prosesleri kapsar. Kağıt üretimi için 

kriterler ise temizlik kağıdı üretiminde kullanılacak kağıt hamurunun hazırlanmasından, 

üretilen kağıdın ana bobine sarılmasına kadar olan tüm alt prosesleri kapsar. 

Temizlik kağıdının son ürüne dönüştürülmesi sırasında kullanılan enerji ile hava emisyonları 

ve suya deşarjlar kapsam dahilinde değildir. Çevre Etiketi kriterleri; hammaddelerin, kağıt 

hamurunun veya nihai kağıt ürünün nakliyesi ve ambalajlanmasını kapsamaz. 
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Geri dönüştürülmüş kağıt hamuru/selülozu, matbaa aşamasında ya da tüketici aşamasında 

elde edilen kullanılmış kağıt, karton ya da mukavvanın geri dönüşümü sonucunda elde edilen 

selüloz olarak tanımlanmaktadır. Tesisin kendi atıkları veya dışarıdan satın alınan yeni 

selülozdan kağıt üreten fabrikaların atıkları bu tanıma dahil değildir.  

KRİTER 1. SU VE HAVA EMİSYONLARI 

Ön koşul olarak, kağıt hamuru ve kağıt üretim yeri, bulunduğu ülkenin ilgili tüm yasal 

gerekliliklerini karşılamalıdır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, kağıt hamuru tedarikçi(ler)inden temin ettiği 

ilgili belgeler ve beyanlarla uygunluk beyanını sunacaktır. 

Kriter 1(a) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Fosfor (P), Kükürt (S), Azot Oksit (NOx) 

Bu kriter, tanımlanmış referans emisyon değerlere göre, ürüne ait emisyonların 

değerlendirilmesi ile ilgilidir. Ürüne ait emisyon değerinin referans emisyon değerine oranı, 

emisyon puanı (P) olarak tanımlanmaktadır. 

Herhangi bir parametre (PKOİ, PP, PS, PNOX) için hesaplanan emisyon puanı, 1,3'ü geçmeyecektir. 

Dört emisyon parametresi için hesaplanan toplam emisyon puanı (PTOPLAM = PKOİ + PP + PS + 

PNOX), 4,0’ü aşmayacaktır. 

Entegre olmayan üretim için, başvuru sahibi hem kağıt hamuru hem de kağıt üretimi için 

emisyon puanı hesaplaması sunacaktır.  

Selüloz ve kağıdın birlikte üretimi için KOİ puanı (PKOİ) aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır (PP, 

PS, PNOX için de aynı yöntem uygulanacaktır):  

Kullanılan her kağıt hamuru (“i”) için ölçülen KOİ emisyonu (KOİkağıt hamuru,i; hava kurusu ton 

(ADt) başına kg KOİ olarak ifade edilecektir), kullanılan kağıt hamurunun (hava kurusu 1 ton 

kağıt hamuru), içerdiği her kağıt hamurunun (“i”) toplamdaki oranına göre 

ağırlıklandırılacaktır. Diğer bir ifade ile KOİkağıt hamuru,i değerlerinin ağırlıklı ortalaması, (kağıt 

hamurundaki yüzdelere göre) alınacaktır. Hava kurusu ton (ADt); kağıt hamuru için %90 kuru 

madde, kağıt için %95 kuru madde olarak kabul edilmektedir. 

Kağıt hamuru için belirlenen ağırlıklı ortalama KOİ emisyon değeri, kağıt üretimi için 

hesaplanan ağırlıklı ortalama emisyon değeri ile toplanacak ve o kağıt ürünü için toplam KOİ 

emisyon değeri (KOİtoplam) hesaplanacaktır.  

Kağıt hamuru üretimi için ağırlıklı KOİ referans değeri de aynı şekilde hesaplanacaktır. Kağıt 

hamuru bileşiminde yer alan her bir kağıt hamurunun ağırlık oranı esas alınarak, o kağıt 

hamuru için ağırlıklı KOİ referans değeri bulunacaktır. Benzer şekilde hesaplanan kağıt 

üretimine ait KOİ referans değeri, kağıt hamuru KOİ referans değerine eklenerek, toplam KOİ 

referans değeri (KOİref,toplam) hesaplanacaktır. Çeşitli selüloz ve kağıt türleri üretimi için 

referans değerler Tablo 1’de verilmektedir. 
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KOİ puan değeri, toplam KOİ emisyon değeri toplam KOİ referans değerine aşağıdaki formüle 

göre bölünerek hesaplanacaktır: 

PKOİ =
KOİtoplam

KOİref,toplam
=

∑ [𝑘𝑎ğ𝚤𝑡 ℎ𝑎𝑚𝑢𝑟𝑢,𝑖 x (KOİkağıt hamuru,i)]+KOİkağıt üretimi
n
i=1

∑ [𝑘𝑎ğ𝚤𝑡 ℎ𝑎𝑚𝑢𝑟𝑢,𝑖 × (KOİref,kağıt hamuru,i)]+KOİref,kağıt üretimi
n
i=1

 

 

Tablo 1. Çeşitli kağıt hamuru ve kağıt türleri üretiminden kaynaklanan emisyonlar için 

referans değerler 

Kağıt Hamuru / Kağıt 
Emisyonlar (kg/ADt) 

KOİreferans Preferans Sreferans NOx referans 

Ağartılmış kimyasal kağıt hamuru (sülfit 
dışında) 

16,00 
0,025 
0,09a 

0,35 1,60 

Ağartılmış kimyasal kağıt hamuru (sülfit) 24,00 0,04 0,75 1,60 

Magnefit kağıt hamuru 28,00 0,056 0,75 1,60 

Ağartılmamış kimyasal kağıt hamuru 6,50 0,016 0,35 1,60 

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 0,25/0,70b 

TMP/Odun hamuru 3,00/5,40c 0,008 0,20 0,25 

Mürekkebi giderilmeden geri 
dönüştürülmüş selüloz 

1,10 0,006 0,20 0,25 

Mürekkebi giderilerek geri 
dönüştürülmüş selüloz 

3,20 0,012 0,20 0,25 

 Emisyonlar (kg/ton) 

Temizlik kağıdı 1,20 0,01 0,30 0,50 

Hacimlendirilmiş temizlik kağıdı 1,20 0,01 0,30 0,70 
a Yüksek düzeyde fosfor içeren bölgelerde okaliptüs (ör. İber okaliptüs) kullanan tesisler içindir. 
b Biyokütle bazlı buharla hamurun hızlı kurutulmasını kullanan entegre olmayan CTMP 
değirmenleri için NOx emisyon değeri. 
c Yüksek oranda ağartılmış mekanik hamur için KOİ değeri (%70-100 oranında selüloz içeren kağıt). 

 

Aynı tesiste ısı ve elektriğin birlikte üretildiği durumlarda, yerinde elektrik üretiminden 

kaynaklanan S ve NOx emisyonları toplam miktardan düşülebilir. Elektrik üretiminden 

kaynaklanan emisyonların oranını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılacaktır: 

Elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonların payı = 2 x (MWh(elektrik)) / [ 2 x 

MWh(elektrik) + MWh(ısı)] 

Bu formülde yer alan elektrik, kojenerasyon tesisinde üretilen elektrik miktarıdır. Santralde 

enerji üretmek için kullanılan çalışma elektriği miktarı hariç tutulmuştur. Diğer bir deyişle 

elektrik, santralden kağıt hamuru/kağıt üretimi için aktarılan net elektrik miktarıdır. 
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Bu formülde yer alan ısı, kojenerasyon tesisinden kağıt/selüloz üretimine aktarılan net ısı 

miktarıdır. Santralde enerji üretmek için kullanılan çalışma ısısı miktarı hariç tutulacaktır.  

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, aşağıdaki sürekli veya periyodik izleme 

standart test yöntemlerini kullanan test raporlarını içeren ilgili destekleyici belgelerle birlikte 

bu kritere uygunluğu gösteren ayrıntılı hesaplamalar ve test verileri sağlayacaktır (veya yetkili 

organ tarafından eşdeğer bilimsel kalitede veri sağladığı kabul edilen eşdeğer standart 

yöntemler): KOİ: ISO 15705, ISO 6060 veya TS 2789; NOx: TS EN 14792 veya TS ISO 11564; S 

(kükürt oksitler): TS EN 14791: veya EPA no 8; S (indirgenmiş kükürt): EPA no 15A, 16A veya 

16B; Yağdaki S içeriği: TS EN ISO 8754; Kömürdeki S içeriği: ISO 19579; Biyokütledeki S içeriği: 

TS EN 16994; Toplam P: TS EN ISO 6878.  

Düzenli olarak (örneğin aylık) yukarıda belirtilen standartlara veya uygun eşdeğerlere göre 

kontrol edildikleri sürece emisyonları izlemek için hızlı testler de kullanılabilecektir. KOİ 

emisyonları için, söz konusu tesis için toplam organik karbon (TOK) ve KOİ sonuçları arasında 

bir korelasyon gösterildiği sürece, TOK analizine dayalı sürekli izleme kabul edilecektir. 

Atıksular için minimum ölçüm sıklığı, çalışma izninde aksi belirtilmediği sürece, KOİ 

emisyonları ve toplam fosfor (P) emisyonları için iki haftada bir olacaktır. 

Hava emisyonlarında, S ve NOx konsantrasyonları; 50 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip 

kazanlardan kaynaklanan emisyonlarda sürekli, 50 MW kapasiteye eşit veya daha düşük 

kazanlar ve (brulörlü) kurutuculardan kaynaklanan emisyonlarda periyodik olarak (yılda en az 

bir kez) ölçülecektir.  

Enerji ihtiyacını doğalgazdan karşılayan tesisler için yılda bir kez NOx ölçümü yeterlidir. 

Emisyon verileri, aşağıdaki durumlar dışında yıllık ortalama değerler olarak rapor edilecektir: 

- üretim, yalnızca sınırlı bir süre içinse, 

- üretim tesisi yeniyse veya yeniden inşa edilmişse, bu durumda ölçümler, tesisin en az 

45 günlük kararlı çalışmasına dayalı olacaktır. 

Her iki durumda da, ölçüm verisi ilgili üretimi temsil ediyorsa ve her bir emisyon parametresi 

için yeterli sayıda ölçüm yapılmışsa kabul edilecektir. 

Sunulacak ek belgeler, ölçüm sıklığını ve KOİ, P, S ve NOx için emisyon hesaplamalarını 

içerecektir.  

Hava emisyonlarına ilişkin hesaplamalar; üretim sahası dışında üretilen buhar üretimi de dahil 

olmak üzere tüm selüloz ve kağıt üretimi sırasında ortaya çıkan tüm S ve NOx emisyonlarını 

dikkate alacaktır. Hesaplanan bu toplam emisyon değerlerinden, elektrik üretiminden 

kaynaklanan emisyonlar çıkartılacaktır. Emisyon ölçümleri; ısı geri kazanım kazanları, kireç 

fırınları, buhar kazanları ve koku emisyonlarını kapsayacaktır. Kükürt için raporlanacak 

emisyon değerleri hem okside hem de indirgenmiş formda sülfür emisyonlarını içerecektir. 

Kükürt (S) içeriği bilinen sıvı yakıtlar, kömür ya da diğer yakıtların tüketiminden kaynaklanan 

S emisyonları hesaplamalara dahil edilecek, bu emisyonlar için ölçüm yerine hesaplama 

kullanılabilecektir. 
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Atıksu deşarjları için örnekler, tesisin atıksu arıtma tesisinin son çıkış noktasından alınacak ve 

analizler, herhangi bir filtrasyon ya da çöktürme işlemi uygulanmamış örneklerde 

gerçekleştirilecektir. Tesise ait atıksuyun bir kentsel atıksu arıtma tesisine veya harici bir atıksu 

arıtma tesisine verildiği durumlarda, tesis (selüloz/kağıt üretim tesisi) çıkışı atıksu kanalından 

alınan örnekler, herhangi bir filtrasyon ya da çöktürme işlemi uygulanmadan analiz edilecek 

ve elde edilen sonuçlar kentsel atıksu arıtma tesisine veya harici bir atıksu arıtma tesisinin 

yıllık ortalama arıtma verimi ile çarpılacaktır. Kentsel atıksu arıtma tesisi veya harici atıksu 

arıtma tesisinin yıllık ortalama arıtma verimi verisi, söz konusu atıksu arıtma tesisi 

işletmecisinden temin edilecektir. Söz konusu veriler, başvurudan önceki son altı ayı 

yansıtacak şekilde ve Çevre Etiketi başvurusu yapılan ürünlerin üretim zamanını da 

ispatlayacak şekilde sağlanacaktır.  İlk Çevre Etiketi başvurusunda son 2 aylık toplam fosfor (P) 

ölçümü yeterli olacaktır.  

Yeni ya da yeniden inşa edilen bir üretim tesisi söz konusu olduğunda, tesisin emisyon 

değerleri kararlı hale geldikten sonra, 45 ardışık gün boyunca haftada bir yapılacak emisyon 

ölçüm değerleri temel alınacaktır. 

Entegre tesislerde, kağıt hamuru ve kağıt üretimi için ayrı emisyon değerleri 

belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle, eğer kağıt hamuru ve kağıt üretimi için tek değer 

mevcutsa, kağıt hamur(ları) için emisyon değerleri sıfır olarak alınacak ve emisyon değerleri, 

ilgili kağıt hamuru ve kağıt üretimi için referans değerler ile karşılaştırılacaktır. Tablo 1'de 

referans değerleri verilen kağıt hamuru tiplerinin, toplamdaki ağırlıklı içeriği sunulan 

hesaplamalarda (denklemde) yansıtılacaktır. 

Kriter 1 (b) AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) 

Bu kriter, elementel klor içermeyen (ECF) kağıt hamurları içindir. 

Çevre Etiketli temizlik kağıdı ürününde kullanılan kağıt hamurlarının üretilmesi sırasında 

oluşan ağırlıklı ortalama AOX değeri, 0,17 kg/ADt değerini aşmayacaktır.  

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi selüloz/kağıt hamuru 

tedarikçisi/tedarikçilerinden alınan ve AOX TS EN ISO 9562 veya eşdeğeri kanıtlanmış testler 

uyarınca yapılan testler ve destekleyici belgelerle birlikte, bu kriterin karşılandığını gösteren 

ayrıntılı hesaplar sunulacaktır. 

Başvuru sahibi, hamur karışımında kullanılan farklı ECF hamurlarının bir listesini, bunların 

hamur karışımındaki oranlarını ve kg AOX/ADt hamuru olarak ifade edilen AOX emisyon 

miktarlarını, bu kritere uygunluk beyanı olarak sunacaktır. 

Destekleyici belgeler, ölçüm sıklığını gösterecektir. AOX, yalnızca selülozun ağartılması için 

klor içeren bileşiklerin kullanıldığı proseslerde ölçülecektir. AOX’in entegre olmayan kâğıt 

üretiminden ya da ağartma işlemi yapılmayan selüloz üretiminden ya da klor içermeyen 

maddeler ile yapılan ağartma işleminden kaynaklanan atıksularda ölçülmesi gerekli değildir. 

Su emisyonlarında AOX ölçümleri, işletmenin atıksu arıtma tesisinin son çıkış noktasından 

alınacak veherhangi bir filtrasyon veya çöktürme işleminden geçmemiş örneklerde 
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yapılacaktır. Tesise ait atıksuyun ortak bir arıtma tesisine verildiği durumlarda üretim tesisi 

atıksu deşarj noktasından herhangi bir filtrasyon veya çöktürme işleminden geçmemiş 

örneklerde AOX değerleri ölçülecek ve AOX emisyon miktarı, ortak arıtma tesisinin yıllık 

ortalama arıtma verimi faktörü ile çarpılması ile hesaplanacaktır. Ortak arıtma tesisinin yıllık 

ortalama verisi kullanılarak hesaplanacak arıtma verimi faktörü ortak arıtma tesisinin 

işletmecisi tarafından sağlanan bilgilere dayanacaktır. 

AOX emisyonlara ilişkin bilgiler, en az 2 ayda bir yapılan ölçümlerden elde edilen yıllık 

ortalama olarak ifade edilecektir. Yeni inşa edilen bir üretim tesisi ya da yenilenen üretim hattı 

söz konusu olduğunda, tesisin emisyon değerleri kararlı hale geldikten sonra, 45 ardışık gün 

boyunca haftada bir yapılacak emisyon ölçüm değerleri temel alınacaktır. Ölçümlerin üretimi 

temsil eder nitelikte olması gerekmektedir. 

Başvuru sahibinin herhangi bir ECF hamur kullanmaması durumunda, yetkili kuruma ilgili 

beyanı yeterlidir.  

İthal edilen kağıt hamuru/selüloz için AOX emisyon değerleri ilgili tedarikçi/lerden temin 

edilerek sunulacaktır.  

Kriter 1(c) CO2  

Bu kriter, kağıt hamuru ve kağıt üretim süreçlerinde fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan 

toplam CO2 emisyonları ile ilgilidir. Temizlik kağıdının son ürüne dönüştürülmesi sürecinden 

kaynaklanan CO2 emisyonları kapsam dahilinde değildir. 

Proseste ısı ve elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2 emisyonu (ister 

tesis içinde ister tesis dışında üretilsin) aşağıdaki sınır değerleri aşmayacaktır: 

(1) Konvansiyonel temizlik kağıdı için 1200 kg CO2/ton, 

(2) Hacimlendirilmiş temizlik kağıdı için 1850 kg CO2/ton. 

Emisyon değeri, kullanılan hamur karışımı dikkate alınarak, kağıt hamuru ve kağıt üretiminden 

kaynaklanan emisyonların toplamı olarak hesaplanacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, ilgili destekleyici belgelerle birlikte karbon 

dioksit emisyonları hakkında bu kritere uygunluğu gösteren verileri ve ayrıntılı hesaplamaları 

sağlayacaktır. 

Üretimde kullanılan her bir kağıt hamuru için kağıt hamuru üreticilerinin başvuru sahibine 

sağladığı CO2 emisyon değeri (kg CO2/ADt) beyan edilir. Kağıt hamuru ve kağıdın birlikte 

üretildiği entegre tesislerde CO2 emisyon değeri tek bir toplam değer olarak raporlanabilir. 

CO2 emisyon verileri, elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlar (tesis içinde veya tesis 

dışında) dahil olmak üzere, kağıt hamuru ve kağıt üretimi sırasında kullanılan tüm 

yenilenemeyen yakıt kaynaklarını içerecektir. 

Hesaplamalarda, yakıt kaynaklı emisyonlar için TÜİK tarafından Nisan 2022’de yayınlanan 

Türkiye Sera Gazı Emisyon Envanteri’nde yer alan ve “Temizlik Kağıdı Ürünleri için Teknik Ek 

– E1”de verilen 2020 yılına ait CO2 emisyon faktörleri kullanılacaktır.  
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Başvuru sahibi, alternatif olarak yakıt kaynaklı emisyonlar için, 17.05.2014 tarihli 29003 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında 

Yönetmelik’’ hükümleri gereğince hazırladıkları sera gazı emisyon raporlarını da 

sunabilecektir.  

Hesaplamalarda şebeke elektriği kullanımı kaynaklı CO2 emisyonunun hesaplanmasında T.C. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan ‘’Türkiye 

Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi Formu’’nda yer alan ve 

Tablo 2’de verilen Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri kullanılacaktır. 

 

Tablo 2. Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri 

Faktör Türü  Yılı 
Değeri 

(tCO2/MWh) 
Değeri 

(tCO2-eşd./MWh) 

İletim Hattından Bağlı Tüketim 
Noktası Emisyon Faktörü  

2020 0,444 0,447 

Dağıtım Hattından Bağlı Tüketim 
Noktası Emisyon Faktörü  

2020 0,481 0,484 

 

Hesaplamalar veya kütle dengeleri 12 aylık üretim süreci için yapılacaktır. Yeni veya yeniden 

inşa edilmiş bir üretim tesisi olması durumunda, hesaplamalarda, tesisin en az 45 ardışık gün 

boyunca haftada bir yapılacak emisyon ölçüm değerleri temel alınacaktır.  

Şebekeden sağlanan elektrik için, başvuru sahibi, elektrik tedarikçileri (taahhütlü tedarikçiler) 

için ortalama değeri belirleyen belgeleri sunmadıkça, yukarıda verilen değer kullanılacaktır; 

bu durumda başvuru sahibi, belirtilen değer yerine bu değeri kullanabilir. Uygunluk kanıtı 

olarak kullanılan belgeler, ortalama değeri gösteren teknik özellikleri (yani bir sözleşmenin 

kopyasını) içerecektir.  

Başvuru sahibinin 6446 sayılı Kanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuatı 

kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi kullandığını belgelemesi 

durumunda, yenilenebilir elektrik değerini hesaplamadan çıkartabilir. Bunun dışında tüm 

şebeke elektriği için verilen değer kullanılacaktır. 

Satın alınan ve üretim süreçlerinde kullanılan yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji için 

CO2 emisyonu hesaplanırken, “sıfır CO2 emisyonu” kabul edilecektir. Başvuru sahibi, bu tür 

enerjinin tesiste fiilen kullanıldığına veya dışarıdan satın alındığına dair uygun belgeleri 

sağlayacaktır. 

Buharı kendi tesislerinde üretmeyip dışarıdan alan kağıt üretim tesislerinde, birim buhar 

başına yapılan CO2 emisyonu tedarikçi firmadan temin edilemediği takdirde; tedarikçi 

firmanın kullandığı yakıt baz alınarak, temizlik kağıdı üretim tesisinde tüketilen buhar 

üzerinden yukarıda verilen emisyon faktörleri dikkate alınarak CO2 emisyonu hesaplanacaktır. 
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Temizlik kağıdını bir ürüne dönüştürmek için kullanılan yakıt ile ürünün, selülozun ya da ham 

maddelerin nakliyesi hesaplamalara dahil edilmeyecektir. 

KRİTER 2. ENERJİ KULLANIMI 

Bu kriter, belirli referans değerlerin esas alındığı, kağıt hamuru ve kağıt üretimi sırasında 

kullanılan enerji ile ilgilidir. Isı üretimi için kullanılan elektrik (PE) ve yakıtı (PY) içeren enerji 

tüketimi, aşağıda detaylandırıldığı gibi puan (Ptoplam) cinsinden ifade edilecektir:  

Toplam puan (Ptoplam=PE + PY) 2,5’i geçmeyecektir.  

Enerji tüketim puanının hesaplanmasında kullanılacak referans değerler Tablo 3’te verilmiştir.  

Bir kağıt ürünü için birden fazla kağıt hamurunun kullanılması durumunda, elektrik tüketimi 

ve ısı üretiminde kullanılan yakıt tüketim puanı için referans değer, kullanılan her hamurun 

toplamdaki oranına göre ağırlıklandırılarak (hava kurusu ton hamura göre hamur 'i') 

kullanılacaktır. 

Kriter 2(a) Elektrik 

Kağıt hamuru ve kağıt üretimi ile ilgili elektrik tüketimi aşağıda detaylandırıldığı gibi puan (PE) 

cinsinden ifade edilecektir.  

Kağıt hamuru üretimi için hesaplama: Kullanılan her bir kağıt hamuru için ilgili elektrik tüketimi 

(KWh/ADt cinsinden ifade edilen Ekağıt hamuru,i) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

Ekağıt hamuru,i = (dahili olarak üretilen elektrik) + (satın alınan elektrik) – (satılan elektrik) 

Kağıt üretimi için hesaplama: Benzer şekilde kağıt üretimine ilişkin elektrik tüketimi de (Ekağıt 

üretimi) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:  

Ekağıt üretimi = (dahili olarak üretilen elektrik) + (satın alınan elektrik) – (satılan elektrik)  

Son olarak, kağıt hamuru ve kağıt üretimi için hesaplanan puanlar kullanılarak, toplam puan 

(PE) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 

PE=
∑ [kağıt hamuru,i × (Ekağıt hamuru,i)]+Ekağıt üretimi

n
i=1

∑ [kağıt hamuru,i × (Eref,kağıt hamuru,i)]+Eref,kağıt üretimi
n
i=1

 

 

Entegre tesislerde, kağıt hamuru ve kağıt üretimi için ayrı ayrı elektrik tüketim değerlerinin 

alınmasındaki zorluklar nedeniyle, eğer sadece kağıt hamuru ve kağıt üretimi için tek bir 

elektrik tüketim değeri mevcutsa, kağıt hamuru(ları) için elektrik tüketim değeri/leri sıfır 

alınacak, entegre kağıt fabrikasına ait elektrik tüketim değeri hem kağıt hamuru hem de kağıt 

üretimine karşılık gelen elektrik tüketim değerini içerecektir. 

Kriter 2(b) Isı üretimi için yakıt tüketimi 

Kağıt hamuru ve kağıt üretimi ile ilgili yakıt tüketimi aşağıda detaylandırıldığı gibi puan (PY) 

cinsinden ifade edilecektir.  
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Kağıt hamuru üretimi için puan hesaplaması: Kullanılan her bir kağıt hamuru için ilgili yakıt 

tüketimi (KWh/ADt cinsinden ifade edilen Ykağıt hamuru,i) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

Ykağıt hamuru,i = (dahili olarak üretilen yakıt) + (satın alınan yakıt) – (satılan yakıt )– (1,25 x dahili 

olarak üretilen elektrik) 

 

Not: 

1. Ykağıt hamuru,i’nin (ve PY'ye katkısının), en az %90 kuru madde içeren hava kurusu mekanik 

hamur olmadığı sürece, mekanik hamur için hesaplanmasına gerek yoktur. 

2. Satılan ısıyı üretmek için kullanılan yakıt miktarı, yukarıdaki denklemde "satılan yakıt" 

terimine eklenecektir. 

Kağıt üretimi için puan hesaplaması: Benzer şekilde kağıt üretimi ile ilgili yakıt tüketimi 

(kWh/ADt olarak ifade edilen Ykağıt üretimi) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

Ykağıt üretimi = (dahili olarak üretilen yakıt) + (satın alınan yakıt) – (satılan yakıt) – (1,25 x dahili 

olarak üretilen elektrik) 

P𝑌=
∑ [kağıt hamuru,i × (Ykağıt hamuru,i)]+Ykağıt üretimi

n
i=1

∑ [kağıt hamuru,i × (Yref,kağıt hamuru,i)]+Yref,kağıt üretimi
n
i=1

 

 

Tablo 3. Elektrik ve yakıt için referans değerler 

Kağıt hamuru/Selüloz 
türü 

Yakıt kWh/ADt 
Yreferans 

Elektrik kWh/ADt 
Ereferans 

Admp 
olmayan 

Admp 
Admp 
olmayan 

Admp 

Kimyasal kağıt 
hamuru 

3650 4650 750 750 

TMP 0 900 2200 2200 

Odun hamuru 
(basınçlı odun 
hamuru dahil) 

0 900 2000 2000 

CTMP 0 800 1800 1800 

Geri dönüştürülmüş 
kağıt hamuru 

350 1350 700 700 

Kağıt türü kWh/t 

Temizlik kağıdı 1950 950 

Hacimlendirilmiş kağıt 3000 1500 

Admp: Hava kurusu hazır/ticari kağıt hamuru  

 

Değerlendirme ve doğrulama (hem (a) hem de (b) için): Başvuru sahibi, ilgili tüm destekleyici 

belgelerle birlikte bu kritere uygunluğu gösteren ayrıntılı hesaplamaları sağlayacaktır. 

Raporlanan ayrıntılar toplam elektrik ve yakıt tüketimini içerecektir.  
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Başvuru sahibi, geri dönüştürülmüş kağıttan kağıt hamuru üretimi için atık kağıdın 

mürekkepten arındırılmasında kullanılan enerji de dahil olmak üzere, kağıt hamuru ve kağıt 

üretimi sırasında kullanılan ısı/yakıt ve elektrik tüketimlerini ayrı ayrı gösterir şekilde tüm 

enerji girdilerini hesaplayacaktır. Hammaddelerin taşınmasında ve paketlemede kullanılan 

enerji, enerji tüketimi hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.  

Toplam ısı enerjisi, satın alınan tüm yakıtları içerecektir. Üretilen sıvı atıkların ve tesis içi 

işlemlerden kaynaklanan katı atıkların (örneğin; odun atıkları, talaş, sıvılar, atık (hurda) 

kağıtlar, fire (döküntü) kağıtlar) yakılmasıyla geri kazanılan ısı enerjisinin yanı sıra, dahili 

elektrik üretiminden geri kazanılan ısıyı da içerecektir. Ancak, başvuru sahibi, toplam ısı 

enerjisi tüketimini hesaplarken, bu tür kaynaklardan geri kazanılan ısı enerjisinin sadece 

%80'nini hesaplamalara dahil edecektir.  

Elektrik enerjisi, şebekeden alınan net elektrik ve elektrik gücü olarak ölçülen iç elektrik 

üretimi anlamına gelir. Atıksu arıtımı için kullanılan elektrik, hesaplamalara dahil 

edilmeyecektir. 

Isı kaynağı olarak, elektrik kullanılarak buhar üretildiğinde, buharın ısıl değeri hesaplanacak, 

ardından 0,8'e bölünecek ve bulunan değer toplam yakıt tüketim değerine eklenecektir. 

Entegre tesislerde, kağıt hamuru ve kağıt üretimi için ayrı ayrı yakıt (ısı) tüketim değerlerinin 

alınmasındaki zorluklar nedeniyle, eğer kağıt hamuru ve kağıt üretimi için tek bir elektrik 

tüketim değeri mevcutsa, kağıt hamuru(ları) için yakıt (ısı) değerleri sıfır alınacak, entegre 

kağıt fabrikasına ait yakıt (ısı) değeri hem kağıt hamuru hem de kağıt üretimine karşılık gelen 

yakıt (ısı) elektrik tüketim değerini içerecektir. 

KRİTER 3. SELÜLOZ – SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ 

Selüloz hammaddesi, geri dönüştürülmüş selüloz veya ham selülozdan oluşabilir. 

Ham selüloz, GDO türlerinden elde edilmemelidir. 

Kullanılan tüm selülozlar, Orman Yönetim Konseyi (FSC), Orman Sertifikasyonu Onaylama 

Programı (PEFC) veya eşdeğeri gibi bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasyon planı tarafından 

verilen geçerli gözetim sertifikaları zinciri kapsamında veya TS EN 643'e göre geri dönüşüm 

için kağıt irsaliye bilgileri kapsamında olmalıdır. 

Ürün veya üretim hattına tahsis edilen selüloz malzemesinin en az %70'i, ilgili bağımsız 

gözetim zinciri tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayan ve/veya geri dönüştürülmüş 

malzemelerden elde edilen sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yönetilen 

ormanlardan veya alanlardan elde edilmelidir. 

Geri dönüştürülmüş selüloz içeriğinin hesaplanmasında, üretildikleri süreç içinde geri 

kazanılabilen atıkların yeniden kullanımı dikkate alınmayacaktır (örneğin; kağıt makinesi 

fireleri (döküntüleri) – tesiste üretilen veya satın alınan). Bununla birlikte, kağıt makinası 

fireleri (döküntüleri) TS EN 643 irsaliye bilgileri kapsamında bir dönüştürme işleminden (tesis 

içi veya satın alınan) kaynaklanıyorsa, kağıt hamurunun geri dönüştürülmüş selüloz içeriğine 

dahil edilebilir. 
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Üretimde kullanılan sertifikasız herhangi bir hammadde, yasal yollarla tedarik edildiğini ve 

ilgili olarak sertifikasyon programının gerekliliklerini karşıladığını garanti altına alan bir 

doğrulama sistemi kapsamında olacaktır. Orman ve/veya gözetim zinciri sertifikaları veren 

belgelendirme kuruluşları, bu belgelendirme programı tarafından akredite edilecek veya 

tanınacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, Türkiye Çevre Etiketi temizlik kağıdı 

üreticilerinden ve ürün veya üretim hattında kullanılan tüm selülozlar için geçerli, bağımsız 

olarak onaylanmış bir gözetim zinciri sertifikası ile desteklenen bir uygunluk beyanını yetkili 

kuruma sunacaktır. FSC, PEFC veya eşdeğer sertifikalar, bağımsız üçüncü taraf sertifikasyonu 

olarak kabul edilecektir. Geri dönüştürülmüş selülozun kullanılması ve FSC veya PEFC veya 

eşdeğer geri dönüşüm beyanlarının kullanılmaması durumunda, kanıtlar TS EN 643 irsaliye 

bilgileri kapsamında olacaktır. 

Başvuru sahibi, ürüne veya üretim hattına tahsis edilen malzemelerin en az %70'inin ilgili 

bağımsız gözetim zinciri tarafından belirlenen gereksinimleri karşılayan ve/veya geri 

dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen sürdürülebilir ormancılık yönetimi ilkelerine göre 

yönetilen ormanlardan veya alanlardan geldiğini gösteren denetlenmiş muhasebe belgelerini 

sunacaktır. 

Ürün veya üretim hattı, sertifikasız ham malzeme içeriyorsa, sertifikasız ham malzemenin 

içeriğinin %30'u aşmadığına, sertifikasız malzemenin yasal olarak temin edildiğine ve 

sertifikasyon programının diğer gereksinimlerini karşıladığını gösteren bir doğrulama sistemi 

tarafından kapsandığına dair kanıtları sunulacaktır. 

Sertifikasyon planının tüm ham malzemelerin GDO'lu olmayan türlerden elde edilmesini özel 

olarak gerektirmemesi durumunda, bunu göstermek için ek kanıtlar sağlanacaktır. 

 

 

KRİTER 4. KISITLANMIŞ ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLAR 

Bu kriter, Kriter 4 altındaki tüm alt kriterlere uygunluğun gösterilmesi; başvuru sahibinin, 

kullanılan tüm ilgili kimyasalların bir listesini uygun belgelerle birlikte (güvenlik bilgi formları 

(GBF) veya kimyasal tedarikçilerinden alınan uygunluk beyanları) sunması ile ilgilidir. 

Kriter 4(a) Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) ile İlgili Kısıtlamalar 

Kağıt fabrikasında ve eğer söz konusu ile temizlik kağıdı üretiminde kullanılan tüm proses ve 

fonksiyonel kimyasalların taranarak sunulması gerekmektedir. Arıtılmış atıksu, kağıt üretim 

sürecine geri döndürülmediği sürece atıksu arıtımı için kullanılan kimyasallar için bu kriter 

geçerli değildir. 

Nihai ürün, 23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 

Yönetmelik” 49. Maddesinde tanımlanan yüksek önem arz eden madde özelliği taşıyan 
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maddeleri ağırlıkça %0,10 konsantrasyon limitinde ya da üzerinde madde içermeyecektir. Bu 

gereklilikten herhangi bir istisna kabul edilmeyecektir. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” 49 uncu Maddesine göre tanımlanan yüksek önem arz 

eden aday madde listesinde yer alan maddelerin nihai üründe ağırlıkça %0,10 konsantrasyon 

limitinde ya da üzerinde bulunmadığını teyit eden ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ve 

GBF’ler ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir. 

Kriter 4(b) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 

Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) Kapsamında Sınıflandırılmış Maddelere İlişkin 

Kısıtlamalar 

Kağıt fabrikasında ve temizlik kağıdı dönüşüm prosesinde kullanılan tüm proses ve fonksiyonel 

kimyasalların taranması gerekir. Bu kriter, arıtılmış atık su kağıt üretim sürecine geri 

döndürülmediği sürece atık su arıtımı için kullanılan kimyasallar için geçerli değildir. 

Tablo 4’te istisna belirtilmediği sürece ürün, 11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” Ek-1 kapsamında yer alan ve aşağıda belirtilen 

zararlılık sınıflarından herhangi biri ile sınıflandırılan maddeleri ağırlıkça %0,10 konsantrasyon 

limitinde ya da üzerinde içermeyecektir. 

- Grup 1 zararlılık ifadeleri: Kategori 1A veya 1B kanserojen, mutajenik ve/veya üreme 

için toksik (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, 

H360Df. 

- Grup 2 zararlılık ifadeleri: Kategori 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, 

H362; Kategori 1 sucul toksisite: H400, H410; Kategori 1 ve 2 akut toksisite: H300, 

H310, H330; Kategori 1 solunum toksisitesi: H304; Kategori 1 spesifik hedef organ 

toksisitesi: H370, H372, Kategori 1 cilt hassaslaştırıcı (*): H317. 

* H317 kısıtlamaları yalnızca ticari boya formülasyonları, yüzey bitim maddeleri ve kağıda 

uygulanan kaplama malzemeleri için geçerli olacaktır. 

- Grup 3 zararlılık ifadeleri: Kategori 2, 3 ve 4 sucul toksisite: H411, H412, H413; 

Kategori 3 akut toksisite: H301, H311, H331; Kategori 2: H371, H373. 

Kağıt üretim süreci sırasında kimyasal olarak değişen madde veya karışımların kullanımında 

(örneğin inorganik topaklaştırıcı maddeler, çapraz bağlayıcı maddeler, inorganik oksitleyici ve 

indirgeyici maddeler); bu madde veya karışımlar, SEA yönetmeliği kapsamında herhangi bir 

zararlılık sınıfının artık geçerli olmaması durumunda, bu maddeler yukarıdaki gereklilikten 

muaf tutulacaktır. 
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Tablo 4. SEA Yönetmeliği Kapsamında Maddelerin Kısıtlarına İlişkin İstisnalar ve Uygulama 

Koşulları 

 

Madde/Karışım 
Türü 

Uygulanabilirlik 
İstisna 
Sınıflandırmaları 

İstisna Koşulları 

Boyalar ve 
pigmentler 

Renkli kağıt 
üretimi sırasında 
Islak uç veya 
yüzey 
uygulamasında 
kullanılır. 

H411, H412, 
H413 

Kimyasal tedarikçisi, kağıt 
üzerinde %98'lik bir fiksasyon 
oranının elde edilebileceğini 
beyan edecek ve bunun nasıl 
sağlanabileceğine dair talimatlar 
verecektir. 
Kağıt üreticileri, ilgili talimatlara 
uygunluk beyanı sunacaktır. 

Poliamidoamin-
epiklorohidrin 
(PAE) esaslı ıslak 
mukavemet 
maddeleri 

Çalıştırılabilirliği 
geliştirmek veya 
ürüne ıslak 
mukavemet 
kazandırmak için 
tutma maddeleri 
olarak kullanılır. 

H411, H412, 
H413 

Epiklorohidrin (ECH, CAS No 106-
89-8) ve parçalanma ürünleri, 1,3-
dikloro-2-propanol (DCP, CAS No 
96-23-1) ve 3-mono kloro-1,2-
propandiol (MCPD, CAS No 96-24-
2) formülasyonun aktif katı 
içeriğinin ağırlıkça %0,35'ini 
aşmamalıdır. 

Glioksal (geri 
dönüştürülmüş 
selüloz) 

Geri 
dönüştürülmüş 
selülozdaki kirlilik 

H341, H317 Kağıt yapım sürecinde kullanılan 
geri dönüştürülmüş 
malzemelerden kaynaklanan 
kirleticilere yalnızca ağırlıkça 
%0,10'u aşan konsantrasyonlarda 
izin verilir. Bu gibi durumlarda, 
kriter 6c)'de tanımlanan limite 
uygunluk gösterilmelidir. 

Poliamidoamin-
epiklorohidrin 
(PAE) esaslı 
yardımcı 
kimyasalları 

Krepleme 
yardımcısı olarak 
kullanılır. 

H411, H412, 
H413 

Epiklorohidrinin birleşik kalıntı 
monomer içeriği ve parçalanma 
ürünleri, 1,3-dikloro-2-propanol 
(DCP, CAS No 96-23-1) ve 3-
monokloro-1, 2-propandiol 
(MCPD, CAS No 96-24-2), 
formülasyonun aktif katı içeriğinin 
ağırlıkça %0,05'ini aşmamalıdır. 

Katyonik 
polimerler 
(polietilenimin, 
poliamidler ve 
poliaminler 
dahil) 

Retensiyon 
yardımcıları, ıslak 
ağ mukavemetini, 
kuru mukavemeti 
ve ıslak 
mukavemeti 
iyileştirmeyi 
içeren çeşitli 
kullanımlar 

H411, H412, 
H413 

Kağıt üreticileri, GBF’de belirtilen 
güvenli kullanım ve dozlama için 
ilgili talimatlara uygunluk beyanı 
sunacaktır. 
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Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, ilgili GBF veya tedarikçi beyanı ile birlikte 

kullanılan tüm ilgili kimyasalların bir listesini sağlayacaktır. Kısıtlanmış SEA yönetmeliği 

sınıflandırmalarına sahip maddeler veya karışımlar içeren kimyasallar ilgili listede 

vurgulanacaktır. Kimyasalın yaklaşık dozlama oranı, o kimyasaldaki kısıtlanmış madde veya 

karışımın konsantrasyonu (GBF’de veya tedarikçi beyanında belirtildiği gibi) ve %100 olarak 

varsayılan alıkonma faktörü dikkate alınarak, nihai üründe kalan kısıtlı madde veya karışımın 

ağırlıkça % miktarı belirlenecektir.  

Retensiyon yüzdesinin %100’den farklı veya kısıtlanmış madde veya karışımının herhangi bir 

kimyasal dönüşüme uğramasının varsayıldığı durumlarda, İdare’ye yazılı olarak beyanda 

bulunulacaktır.  

Nihai temizlik kağıdı ürününün, ağırlıkça %0,10'unu aşan düzeyde herhangi bir kısıtlanmış 

madde veya karışım içermesi ve istisna kapsamında olması durumunda, ilgili istisna 

koşullarına uygunluğun kanıtı sağlanmalıdır. 

Kriter 4 (c) Klor 

Bu gereklilik, kağıt hamuru ve kağıt üreticileri için geçerlidir. Geri dönüştürülmüş selülozların 

ağartılması için de geçerli olup, selülozun önceki döngülerinde klor gazı ile ağartılmış 

olabileceği kabul edilmektedir. 

Klor gazı ağartıcı olarak kullanılmayacaktır. Bu gereklilik, klor dioksit üretiminde ve 

kullanımındaki klor gazı için geçerli değildir. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi selüloz tedarik ettiği üreticilerinden temin ettiği 

klor gazının ağartıcı olarak kullanılmadığına dair ilgili beyanını, kağıt hamuru tedarikçilerinin 

beyanları ile birlikte sunacaktır.  

Kriter 4 (d) Alkilfenol Etoksilatlar (APEO’lar) 

Bu gereklilik, kağıt hamuru ve kağıt üreticileri için geçerlidir. 

APEO'lar ya da diğer alkilfenol türevleri, temizleme kimyasallarına, mürekkep giderme 

kimyasallarına, köpük önleyicilere, dağıtıcı madde ya da kaplama maddelerine 

eklenmeyecektir. Alkilfenol türevleri; bozunma sonrasında alkilfenol üreten maddeler olarak 

tanımlanır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi ya da kimyasal tedarikçisi/tedarikçileri 

APEO'ların ya da diğer alkilfenol türevlerinin ürünlere eklenmediğini gösteren belge(ler) 

sunacaktır. 

Kriter 4(e) Mürekkep Gidermede Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler 

Bu gereklilik, mürekkebi giderilmiş (de-inked) kağıt hamuru üreticilerine uygulanacaktır. 

Mürekkep giderme işlemlerinde kullanılan tüm yüzey aktif maddeler, kolay biyo-bozunur veya 

doğal olarak biyo-bozunur olmalıdır (aşağıda belirtilen test yöntemlerine ve testi geçme limit 

değerlerine bakınız). 
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Bu gerekliliğin tek istisnası, mürekkep giderme işleminden kaynaklanan kağıt çamurunun 

yakılması şartıyla, silikon türevleri esaslı yüzey aktif maddelerin kullanımıdır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, her bir yüzey aktif madde için sağlayacağı GBF 

ya da test raporları ile, bu kriteri sağladığını beyan edecektir. Sağlanacak belgelerde, kullanılan 

test yöntemi (aşağıda belirtilen test yöntemlerinden biri), eşik değerler, sonuçlar ve testi 

geçme değerleri belirtilecektir: 

- Kolay biyo-bozunurluk için: OECD No 301 A-F veya eşdeğer ISO standartlarına göre 

yapılan testlerde, 28 gün içinde; 301 A ve E için en az %70 ve 301 B, C, D ve F için en 

az %60 oranında bozunma (adsorpsiyon dahil). 

- Doğal biyo-bozunurluk için: OECD 302 A-C veya eşdeğer ISO standartlarına göre 

yapılan testlerde, 28 gün içinde; 302 A ve B için en az %70 ve 302 C için en az %60 

bozunma (adsorpsiyon dahil). 

Silikon esaslı yüzey aktif maddelerin kullanıldığı durumlarda, başvuru sahibi, kullanılan her 

kimyasal için GBF ve ilgili atık yakma tesisi veya tesislerinin ayrıntıları da dahil olmak üzere, 

mürekkep giderme işleminden kaynaklanan kağıt çamurunun yakıldığına dair bir beyan 

sağlayacaktır. 

GBF’ler, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği” 

Ek-2’ye uygun olarak hazırlanır. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak da hazırlanabilir. 

Kriter 4 (f) Tortu (Şlaym) Kontrolü İçin Biyosit Kullanımı 

Bu gereklilik kağıt üreticileri için geçerlidir. 

Selüloz içeren dolaşım suyu sistemlerinde tortu (şlaym) oluşturan organizmalara karşı 

kullanılan biyositler ya da biyoaktif maddelerin aktif bileşenleri potansiyel olarak biyobirikimli 

olmayacaktır. 

Bu kriterin sağlanması için; biyositler ya da biyoaktif maddelerin aktif bileşenlerinin 

biyobirikim potansiyeli, log Kow (log oktanol/su ayrışma katsayısı) ≤ 3,0 veya (deneysel olarak 

belirlenmiş) biyokonsantrasyon faktörü ≤ 100 olacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi ya da kimyasal tedarikçisi/tedarikçileri GBF ya 

da test raporları ile birlikte bu kriteri sağladığına dair beyanını sunacaktır. Sunulan belgelerde, 

kullanılan test yöntemi (OECD 107, 117 ya da 305 A-E) ile birlikte eşik değerler ve ulaşılan 

sonuçlar belirtilecektir. 

Kriter 4 (g) Azo Boya Kısıtlamaları 

Bu kriter kağıt üreticileri için geçerlidir. 

Bir veya daha fazla azo grubunun indirgeyici bölünmesiyle bir veya daha fazla aromatik amin 

açığa çıkarabilen 23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 
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Yönetmelik" (KKDİK) Ek 17’de listelenen azo boyalar, temizlik kağıdı üretiminde 

kullanılmayacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, temizlik kağıdı ürünleri için üretim sürecinde 

kullanılan tüm renklendiricilerin tedarikçi(ler)inden temin edeceği bu kritere uygunluk beyanı 

sunacaktır. Renklendirici tedarikçisinin beyanı, 23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"de açıklanan uygun yöntemlere veya eşdeğer yöntemlere 

göre test raporlarıyla desteklenmelidir. 

Kriter 4 (h) Metal Bazlı Pigmentler ve Boyalar 

Bu kriter, kağıt üreticilerine veya ilgili olduğunda, temizlik kağıdı ürünü dönüştürücülerine 

(konfeksiyon tesislerine) uygulanacaktır. Metal bazlı pigmentlerin ve boyaların tanımı için bu 

dokümanın giriş kısmına bakınız.  

Alüminyum (**), gümüş, arsenik, baryum, kadmiyum, kobalt, krom, civa, manganez, nikel, 

kurşun, selenyum, antimon, kalay veya çinko bazlı boya veya pigmentler kullanılmayacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, üretim sürecinde kullanılan tüm 

renklendiriciler tedarikçisinden/tedarikçilerinden bu kriterin gerekliliklerine uygunluk 

beyanı/beyanlarını sunacaktır. Tedarikçi beyanı/ beyanlarını, GBF’ler veya diğer ilgili 

belgelerle desteklenecektir. 

(**) Alüminyum kısıtlaması alüminosilikatlar için geçerli değildir. 

Kriter 4 (i) Boya Maddelerindeki İyonik Safsızlıklar 

Bu kriter, kağıt üreticilerine veya ilgili olduğunda, temizlik kağıdı ürünü dönüştürücülerine 

(konfeksiyon tesislerine) uygulanacaktır. 

Kullanılan boyar maddelerdeki iyonik safsızlık seviyeleri aşağıdaki limitleri aşmayacaktır: 

gümüş 100 ppm; arsenik 50 ppm; baryum 100 ppm; kadmiyum 20 ppm; kobalt 500 ppm; krom 

100 ppm; civa 4 ppm; nikel 200 ppm; 100 ppm kurşun; selenyum 20 ppm; antimon 50 ppm; 

kalay 250 ppm; çinko 1500 ppm. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, temizlik kağıdı ürünü için üretim sürecinde 

kullanılan tüm renklendiricilerin tedarikçisinden/tedarikçilerinden elde ettiği bu kriterin 

gerekliliklerine uygunluk beyanı/beyanlarını sunacaktır. Tedarikçi beyanı/beyanlarını, GBF’ler 

veya diğer ilgili belgelerle desteklenmelidir. 

Kriter 4 (j) Losyonlar 

Temizlik kağıdı ürünlerinin üretimi sırasında kullanılan losyon formülasyonlarına H317, H334 

CMR olarak sınıflandırılan veya Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi'nde yer alan 

hiçbir madde eklenmeyecektir. Ayrıca losyon formülasyonlarına parabenler, triklosan, 

formaldehit, formaldehit salıcılar veya metilizotiazolinon ilave edilmeyecektir. 
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Ayrıca, kullanılan hiçbir losyon formülasyonu, kriter 4(b)'de listelenen SEA yönetmeliği kısıtlı 

sınıflandırmalarına sahip herhangi bir maddenin nihai ürünün ağırlıkça %0,010'unu aşan 

miktarlarda bulunmasına neden olacak düzeyde kullanılmayacaktır. 

Herhangi bir özel kısıtlı SEA yönetmeliği sınıflandırmasına sahip maddelerin toplamı, temizlik 

kağıdı ürününün ağırlıkça %0,070'ini aşmayacaktır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, temizlik kağıdı ürünlerinin üretiminde 

kullanılan ilgili losyon formülasyonlarının bir listesini, bu losyon formülasyonlarına dair ilgili 

tedarikçilerin uygunluk beyanlarını, GBF’leri ile birlikte nihai temizlik kağıdı ürününde 

herhangi bir kısıtlı SEA yönetmeliği maddesinin limitlere uygunluğu göstermek için ilgili 

maddelerin formülasyondaki konsantrasyonlarının belirlendiği dozaj oranlarına dayalı 

hesaplamaları sunacaktır. 

KRİTER 5. ATIK YÖNETİMİ 

Tüm selüloz, kağıt ve entegre üretim tesislerinde açığa çıkan atıkların işlenmesi için bir atık 

yönetim sistemi ile birlikte söz konusu atıkların üretildiği prosesleri de tanımlayan bir atık 

yönetim ve minimizasyon planı bulunacaktır. Bu plan, başvuru dosyasında belgelendirilecek 

olup aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 

1) Atık oluşumunu önleme için yürürlükte olan prosedürler; 

2) Atık ayırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm için yürürlükte olan prosedürler 

3) Tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde işlenmesi için yürürlükte olan prosedürler; 

4) Atık oluşumunun azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarının 

artırılması ile ilgili sürekli iyileştirme amaçları ve hedefleri 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan Atık Yönetim 

Planını sunacaktır. 

ISO 14001'e göre sertifikalandırılmış başvuru sahipleri aldıkları ISO 14001 sertifikasında atık 

yönetimi konusu ele alınmış ise bu kriteri karşılamış olarak kabul edilir. 

KRİTER 6. NİHAİ ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ 

 Kriter 6 (a) Boyalar ve Optik Parlatıcılar 

Boyalı temizlik kağıtları, TS EN 646'da tanımlanan kısa prosedüre göre iyi haslık (seviye 4 veya 

üstü) göstermelidir. 

Optik parlatıcı maddelerle işlem görmüş temizlik kağıtları, TS EN 648'de tanımlanan kısa 

prosedüre göre iyi haslık (seviye 4 veya daha yüksek) göstermelidir. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi veya kimyasal tedarikçi(ler), TS 646 ISO 625 

ve/veya TS EN 648 standartlarına uygun olarak ilgili test raporlarıyla desteklenen bu kritere 

uygunluk beyanı sunacaktır.  
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Aksi takdirde, başvuru sahibi, herhangi bir boya veya optik parlatıcı madde kullanılmadığına 

dair bir beyan sunacaktır. 

Kriter 6 (b) Tortu (Şlaym) Önleyiciler ve Antimikrobiyal Maddeler 

Nihai temizlik kağıdı numuneleri, TS EN 1104'e göre mikroorganizmaların büyümesinin 

engellenmesine neden olmamalıdır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, bu kriterle uygunluk beyanını, TS EN 1104 

standart test yöntemini uygulayarak elde ettiği test raporlarıyla birlikte sunacaktır. 

Kriter 6 (c) Ürün Güvenliği 

Geri dönüştürülmüş selüloz içeren herhangi bir nihai temizlik kağıdı ürünü aşağıda belirtilen 

test standartlarına göre ve belirtilen limitlerin üzerinde aşağıdaki tehlikeli maddelerden 

hiçbirini içermeyecektir: 

- Formaldehid: TS EN 1541 test yöntemi uyarınca 1 mg/dm2 (soğuk su ekstraksiyonu) 

- Glioksal: DIN 54603 test yöntemi uyarınca 1,5 mg/dm2 

- Pentaklorofenol (PCP): TS EN ISO 15320 test yöntemi uyarınca 2 mg/kg (soğuk su 

ekstraksiyonu) 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, ilgili standartlara uygun olarak ilgili test 

raporlarıyla desteklenen bu kritere uygunluk beyanı sunacaktır. 

Kriter 6 (d) Kullanıma Uygunluk 

Hacimlendirilmiş temizlik kağıdı için, üretimde kullanılan her kağıt tabakasının emiciliği 10,0 g 

su/g temizlik kağıdı değerine eşit veya daha yüksek olmalıdır. 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, ilgili belgelerle desteklenen kritere uygunluk 

beyanı sunacaktır. 

Üreticiler, TS EN ISO/IEC 17050-1 uyarınca ürün kalitesini gösteren belgeler sağlayarak 

ürünlerinin kullanıma uygunluğunu garanti etmelidir. Standart, tedarikçilerin normatif 

belgelere uygunluk beyanı için genel kriterler sağlar. 

Hacimlendirilmiş temizlik kağıdı için, başvuru sahibi, TS EN ISO 12625-8'e göre ilgili bir test 

raporuyla desteklenen gereksinime uygunluk beyanını sunacaktır. 

KRİTER 7. TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ/ÇEVRE ETİKETİNDE VERİLEN BİLGİ 

Ürün üzerinde çevre etiketi ile birlikte aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:  

Çevre Etiketi, ürün ambalajında 5*5 cm ebatlarında yer alacaktır. Etiketin altında, 10 punto 

büyüklüğünde belge numarası ve “Bu üründe Çevre Etiketi kullanımı, çevresel 

performansından dolayı 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre 

Etiketi Yönetmeliği uyarınca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca uygun 

görülmüştür.” ifadesi yer almalıdır.  
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Ürüne ilişkin başvuru sürecinde onaylanması durumunda aşağıdaki ifadelerde yer alabilir.  

a) Üretim süreçlerinden azaltılmış hava ve su emisyonu 

b) Üretim süreçlerinde azaltılmış enerji tüketimi 

c) Geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı yüzdesi veya sertifikalı selüloz yüzdesi 

Değerlendirme ve doğrulama: Başvuru sahibi, imzalı uygunluk beyanı ile birlikte, ürün 

ambalaj üzerine yerleştirilmiş etiketini, Çevre Etiketi kullanım izin numarasını ve ilgili ifadeleri 

gösteren bir fotoğraf sunacaktır.  

Çevre Etiketi’nin, farklı boyuttaki ürünlerin ambalajında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen ebat dışında ebatlarda yer alması için, Bakanlığın 

uygun görüşü gerekmektedir. 
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TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİ İÇİN TEKNİK EK 

Tablo E1. Yakıtların CO2 Emisyon Faktörleri 

Yakıt Türü Birim Yıl (2020) 

Taş Kömürü t/TJ 91,8 

Linyit t/TJ 104,8 

Asfaltit t/TJ 96,1 

Kok t/TJ 110,7 

Kömür Katranı t/TJ 80,7 

Ham Petrol t/TJ 73,7 

Petrokok t/TJ 97,4 

Fuel oil t/TJ 77 

Motorin t/TJ 72,3 

Benzin t/TJ 69,3 

LPG t/TJ 63,1 

Rafineri Gazı t/TJ 57,6 

Uçak Yakıtı t/TJ 71,5 

Gaz Yağı t/TJ 71,9 

Nafta t/TJ 72,7 

Ara ürünler t/TJ 73,3 

Baz yağı t/TJ 73,3 

Beyaz ispirto t/TJ 73,3 

Bitüm t/TJ 80,7 

Diğer petrol ürünleri t/TJ 73,3 

Doğal gaz t/TJ 53,7 

Odun t/TJ 111,8 

Hayvansal ve Bitkisel Atık t/TJ 100,1 

Biyoyakıt t/TJ 70,8 

 


