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EPD® belgesi, ürünlerin çevresel performanslarını uluslararası ISO 14025 
standardıyla ortaya koyan bir beyandır. 

The International EPD® System, EPD belgelerinin geliştirildiği ve 
kayıtlarının yapıldığı program olup, birbirinden çok farklı ürünler için bu 
hizmeti sağlamaktadır. Bu sistem uluslararası üçüncü bağımsız kişiler 
tarafından doğrulanmaktadır.

The International EPD® System Program yöneticisi olan EPD International 
AB İtalya, İspanya ve Amerika gibi pek çok ülkede faaliyet göstermektedir. 

Bir EPD belges, oluşturmak için, Ürün Kategori Kuralları’na (PCR) uygun 
olarak bir LCA çalışması yapılır. Çalışmanın sonuçları ve PCR ile gerek-
tirilen diğer bilgiler daha sonra EPD rapor formatı için derlenir. EPD 
belgesi daha sonra onaylanmış bağımsız üçüncü bir tarafça doğrulanır. 
EPD belgesinin kaydının yapılması ve yayınlanması, süreç boyunca bir 
yardım masası da olan info@environdec.com adresindeki Sekreterliğe 
başvurarak yapılır.

Ürünün kayıt bilgisi
PCR ile ilgili bilgiler ve EPD’nin geçerliliği ile ilgili bilgilerdir.

Ürün spesifik bilgi
Belli bir ürün veya ürün grubu için o ürüne özgü içerik beyanı veya  
işlevi ile ilgili bilgilerdir.  

Çevresel performans bilgisi
Yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışması kaynak kullanımı, enerji 
kullanımı ve çeşitli emisyon kaynakları hakkında bilgi sağlar. 

İlave çevresel bilgiler
EPD belgeleri, LCA çalışmasına ek olarak kullanıcı veya ürününü  
yaşam sonu ile ilgili  bilgiler içerebilmektedir.

Zorunlu beyanlar
Doğrulama süreci ve doğrulayıcı hakkında bilgilendirme EPD  
belgelerinde yer almaktadır.

Uluslararası Oluşu
The International EPD® System uluslararası ISO standartlarını temel 
alarak belgelerin uluslararası kullanım, onay ve devamlılığını garanti 
etmektedir.

Uyumlu
Belgelendirme tüm çevresel performans seviyelerindeki ürünlere, 
hedef kitlelere ve piyasalara açıktır.

EPD NEDİR?

EPD NE TÜR 
BIR BİLGİ  
İÇERİYOR?

EPD SİSTEMİNİN 
AVANTJALARI

EPD BELGESİ  
NASIL 
OLUŞTURULUR?



ÜRÜN  
KATEGORİ 
KURALLARI 
(PCR)

KULLANIM 
ALANI

Güvenilir
EPD belgeleri, LCA bilimsel çalışma prensiplerini temel alır ve bağımsız 
doğrulayıcılar tarafından onaylanır.

Karşılaştırılabilir
Aynı ürün grubunda yer alan ve aynı PCR çerçevesinde hazırlanan 
ürünlerin belgelerini karşılaştırma imkânı sunar.

Kapsamlı
EPD belgeleri, firmaların sosyal sorumluk, kalite kontrol ve çevresel 
yönetim gibi bilgilerinin iletişimi için ek bir araç olma özelliği taşır.

PCR dokümanları EPD belgelerin temelini oluşturur. EPD belgele-
rinin karşılaştırılabilirliği sağlamak için belirli kurallara, dolayısıyla 
PCR dokümanına ihtiyaç duyulur. Herhangi bir paydaş, yeni bir PCR 
oluşturulmasını başlatabilir ve www.environdec.com web sitesinde açık 
bir istişareye katılabilir. PCR, bir EPD belgesinin oluşturmak için temel 
niteliğinde olduğundan internette yayınlanmaktadır. 

Ürünle ilgili çevresel performanslar işletmeler ve kamu sektörü için git-
tikçe önem kazanmaktadır. EPD belgesi, malların ve hizmetlerin çevresel 
performansıyla ilgili piyasa tarafından yönlendirilen ve doğrulanmış 
gerçekleri içeren bir rapordur. EPD’lerin en önemli uygulamalardan biri, 
EPD’nin ürünlerin çevresel performansını karşılaştırmak için uygun bir 
temel oluşturması nedeniyle, kamuda ve özel sektörde sürdürülebilir bir 
tedarik zinciri oluşturmasına yardımcı olmasıdır.

EPD metodolojisi, tüm ilgili çevre konularını bir yaşam döngüsü perspek-
tifinden haritalamayı içermektedir. Bu bilim tabanlı, çevresel bilgi her 
türlü çevresel yönetim sistemi için kullanılabilir ve çevresel alanda diğer 
örgütsel hedefleri destekleyebilir.

EPD’de verilen bilgiler, bazı durumlarda, inşaat malzemelerinin yaşam 
döngüsü çevresel etkileri hakkında bilgi vermek için bina değerlendirme 
şemalarında da kullanılabilir.

DETAYLI BİLGİ

The International EPD System, EPD belgeleri, PCR dokümanları,  
ve İklim Beyanları hakkında daha detaylı bilgi için lütfen  

www.environdec.com veya www.epdturkey.org.  
Internet adresini ziyaret ediniz.
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VALHALLAVÄGEN 81, 114 27 STOCKHOLM, SWEDEN 
WWW.ENVIRONDEC.COM


