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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ege Seramik tüm dünyada toplamda 18 firmanın sahip olduğu,  sürdürülebilirlik standardı olan Green Squared Sertifikasını 
(Green Squared Certified®)   Türkiye'de almaya hak kazanan ilk ve tek Türk  firması olmuştur.   Tasarım sürecinden 
başlayarak, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarında oluşan olumsuz  çevresel etkiyi minimize eden Ege 
Seramik, bu bilinci tüm çalışanları ile sürdürülebilir kıldığı için Green Squared Sertifikası'nı  almaya hak kazanmıştır.

Green Squared Certified® işaretini taşıyan ürünler, Green Squared® standardı ANSI A138.1'deki kapsamlı sürdürülebilirlik 
gereksinimlerini karşılamak için bağımsız olarak sertifikalandırılmış demektir.  Green Squared® sertifikası, ISO 14024 Tip 1 
çevresel etiketleme ve beyan gerekliliklerine uygundur. Green Squared Certified® olan ürünler, LEED, Green Globes, NAHB 
National Green Building  Standard, International Green Construction Code, ASHRAE 189.1, GSA P100, and  EPA 
Recommendations to USA Federal Purchasers, dahil olmak üzere önde gelen  yeşil bina kodlarına, standartlara, 
derecelendirme sistemlerine ve satın alma  programlarına uyum sağlamaktadır. Onaylı bir sertifika kuruluşu, UL 
Environment tarafından bağımsız olarak doğrulanan ürünler,  Green Squared Certified®  işareti taşıyabilmektedir.

Green Squared Certified® olan ürünler, çevre  ve toplum üzerinde olumlu etkisi olan ürünlerin değerlendirmesini 
yapmaktadır.  Green Squared, tüm kullanım ömrü boyunca ürünler için sürdürülebilirlik ölçütleri  oluşturmak amacıyla 
hammaddeden başlayarak; ürün özelliklerini, üretimi, ürün yaşam  sonunu, ilerici kurumsal yönetimi ve yeniliği 
kapsamaktadır.

Ege Seramik, çevreye duyarlı üretim tesisleri ve geri dönüşüm & geri kullanım projelerini aldığı uluslararası sertifikalar ile 
belgelendirmeye  devam etmektedir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


