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Belgelendirme:
Intertek’in Recycled Content Verification Programı (Geri Dönüştürülmüş İçerik 
Doğrulaması), bir değerlendirme raporu, belge ve ürünlerde ve ambalajlarda kullanılabilen ve 
geri dönüştürülmüş içerik talebinizi; müşterilerinize etkili bir şekilde pazarlamanıza yardımcı 
olacak bir Intertek Sürdürülebilirlik Sertifikasyon işaretinin kullanımını içerir.

Kazançları:
“Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulamanızı” doğrulamanın çeşitli yan kazançları vardır. 
Örneğin:
• İşlenmemiş malzemelere ve kaynaklara bağımlılığı azaltmada liderlik göstermek,

• Sürdürülebilir ürünler için tedarik gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini karşılamak,

• Çevresel etiketleme ve “eko-iddialar” için küresel yasal gereklilikleri karşılamak,

• Daha fazla şeffaflık için tüketici/müşteri talebini karşılamak,

• LEED® puanlarına (veya diğer bina programlarına) katkıda bulunmak,

• Ürününüzü bağımsız bir üçüncü tarafın belgelendirmesi ile öne çıkarmak.

Recycled Content Verification
Geri Dönüştürülmüş İçerik Uygulaması
Müşteri ve tüketicilerin ürünlerine ilişkin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili taleplerini karşılamayı 
hedefleyen tedarikçiler, üreticiler ve perakendeciler için; bu konulardaki iddialarını şeffaflık ve 
gerçeklik içinde sunma ihtiyacı giderek artmaktadır. G ünümüzde tüketiciler ve müşteriler, 
farkındalıkları yüksek ve yanıltıcı sürdürülebilirlik iddiaları veya bazen yeşil göz boyama 
(greenwashing) olarak da adlandırılan ürünler ve ambalajlar hakkında raporlanan “eko-iddialar” 
konusunda oldukça dikkatlilerdir. Intertek’in Recycled Content Verification Programı (Geri 
Dönüştürülmüş İçerik Doğrulaması), tedarikçilerin ve üreticilerin; malzeme, ürün veya 
ambalajlarındaki tüketici öncesi (pre-consumer) ve/veya tüketici sonrası (post-consumer) geri 
dönüştürülmüş içeriğin küresel etiketleme standartlarına göre doğrulamasını ve iletmesini 
destekler.
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1. Veri Toplama ve Analiz 
Intertek, incelenmesi gerekli olan 
veri ve dokümanlarınızı toparlamanız 
konusunda size yardımcı olur. Bunlar, 
iddianızın içeriği doğrultusunda 
uygunluğun sağlanıp sağlanmadığını 
belirlemek için malzemenin (ürünün); 
üretim, süreçler ve tedarikç zinciri 
prosedürleri hakkında bilgileri içerir.

2. Değerlendirme
Intertek değerlendiricisi, veri analizi, 
uygunsuzluklar ve iyileştirme 
fırsatları dahil olmak üzere; 
incelemenin bulgularını 
detaylandıran bir taslak 
değerlendirme raporu hazırlar. 
Herhangi bir uygunsuzlukta, kök 
neden analizi ve düzeltici eylem ile 
yanıt verilmesi gerekir.

3. Saha İncelemesi
Değerlendirici, birinci adımda 
toplanan veri ve belgelere 
dayanarak; yerinde inceleme gerekip 
gerekmediğini belirlemek için risk 
tabanlı bir yaklaşım kullanır. 
Gerektiğinde, saha incelemesi 
belgelendirmeden önce önerilebilir.

4. Teknik İncelemesi
Intertek Program Yöneticisi, 
belgelendirme öncesinde inceleme 
ve yorum için size gönderilen 
değerlendirme ve raporu gözden 
geçirir.

5. Belgelendirme Kararı 
Doğrulama gereklilikleri yerine 
getirilirse, Intertek nihai raporu, 
belgeleri ve belgelendirme logolarını 
yayınlar. Belge aldıktan sonra, 
şirketiniz ve ürünleriniz  Intertek 
Sürdürülebilirlik Sertifikasyon 
Dizini'nde listelenir.

6. Belgenin Devamlılığı
Malzeme, tedarikçi ve süreç üzerinde 
herhangi bir değişiklik olmaması 
kaydıyla, belge 3 yıl geçerlidir. 
Intertek’in Belgelendirme Yöneticisi, 
herhangi bir değişiklik olmadığını 
doğrulamak için, her yıl tarafınıza 
kısa bir anket gönderecektir.

Sıkça Sorulan Sorular 

Intertek Onaylı (Recycled Content Verification) Geri Dönüştürülmüş İçerik 
Belgesi / Logosu, Müşteri Olarak  Benim için  Ne İfade  Ediyor?
• Intertek belge logosu, sürdürülebilirlik çalışmalarınızı tüketicinize güvenle göstermenizi 

sağlar. Bu, çevresel açıdan faydalı nitelikler gösteren ürünler için yoğun ve rekabetçi 
pazarda belirgin bir avantaj sağlar. Ürününüzün imalatına geri dönüştürülmüş içerik 
dahil etmek; sadece tedarik zincirinizin verimliliğini ve bütünlüğünü değil, aynı zamanda 
çevre yönetimine verdiğiniz taahhüdü de gösterir.

Birden Fazla Tesiste Üretiliyorsa Ürünüm Belgelenebilir mi? 

SÜREÇ
Intertek ekibinin sağladığı doğrulama işlemi birkaç adımdan oluşur: 

• Evet, birçok müşterimizin çoklu üretim tesisleri mevcut. Üretimde yer alan her 
tesisten bilgi ve belge talep edilecektir.

Saha İncelemesi Yapmamayı Seçebilir miyim?
• Saha incelemesi; gelen veri ve dokümanların kalitesine bağlı olarak Intertek’in kararına 

bağlı olup, isteğe bağlı değildir.

Hammadde Üreticim Geri Dönüştürülmüş İçeriği Doğruladı. Nihai Ürünümü de 
Doğrulayabilir miyim?

• Evet, son ürünü doğrulayabilirsiniz. Örneğin; kağıt hamuru tedarikçisinin kağıt hamuru 
geri dönüştürülmüş içeriği doğrulandı ve şimdi kağıt üreticisi kağıdın doğrulanmasını 
ve sertifika kullanımını istiyor. Bu aşamada Tedarikçi Sertifikalarını; Intertek Recycled 
Content Verification Programı’na (Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulaması) uyumun 
kanıtı olarak kullanacağız.

Intertek Tarafından Sağlanacak Etiket/Logo Üzerinde Herhangi Bir Değişiklik 
Yapabilir miyim?

• Belge işareti üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.

Malzemeleri Kendi Üretim Sürecimiz ve Tesisimizde Geri Dönüştürüyoruz. 
Sertifika Alabilir miyiz?

• Evet, bu malzemeler tüketici öncesi (sanayi sonrası) (pre-consumer 'post-industrial') 
geri dönüştürülmüş içerik olarak kabul edilir. 

Ürünümüzü Test Ediyor Musunuz? Geri Dönüştürülen İçerik Yüzdesini Nasıl 
Belirliyorsunuz?

• Herhangi bir malzeme veya üründe geri dönüşüm içeriği yüzdesini belirlemek için 
piyasada mevcut bir test yoktur. Geri dönüştürülmüş içeriği belirlemek için Intertek, 
tedarikçilere ait belgeler/dokümanlar ve/veya Intertek tarafından yürütülen saha 
incelemesi ile bir üründeki geri dönüşüm içeriği yüzdesini belirlemek için; toplam 
ürün ağırlığı üzerinde bir kütle dengesi hesaplaması gerçekleştirir. 

Intertek, Recycled Content Verification (Geri Dönüştürülmüş İçerik 
Doğrulaması) Programı için Herhangi Bir Uluslararası Standarda Uyuyor mu?

• Bu program, ISO 14021: 2016 - Çevre etiketleri ve beyanlar- Çevre ile ilgili iddiaların öz 
beyanı (Tip II çevre etiketleri) standardı kullanılarak malzemeleri sınıflandırmak için 
bitmiş ürün geri dönüştürülmüş içerik iddialarını doğrulamaktadır.

https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home
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