
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED CM

ÜRÜN KALİTESİNİN 
YENİDEN TANIMLANMASI



İYİ TASARIM BİR SEÇİMDİR

Yeni bir ürün ortaya çıkarırken tasarımcıların geleneksel yaklaşımı, 
ürünün nasıl üretileceği ile ilgili soruları içeren bir soru listesi 
oluşturmaktır. Bu liste - Bu ürün kimin için üretiliyor? Ürünün işlevi 
nedir? Ürünün maliyeti nedir? gibi soruları içermektedir.

Üreticiler ve tasarımcılar, hangi türde ürün ortaya çıkarmak 
istediklerini dikkatlice düşünmeli ve kendileri için nelerin önemli 
olduğunu ortaya çıkaran soruları kendilerine sormalıdır. Bu durumda 
iyi tasarım, bir seçim haline gelmektedir. Tasarımda göz önünde 
bulundurulan kriterler ne kadar fazla talepkar ise ürünün kalitesi de o 
kadar yüksek olmaktadır.         

Günümüzde, tasarımcı ve üreticinin gittikçe artan sayıları – ayrıca zeki 
tüketicilerin çok hızlı artan sayısıyla birlikte - ürün kalitesi ile ilgili yeni 
beklentiler ortaya koymaktadır. Artık ürünler yalnızca estetik veya 
fonksiyonel açılardan değerlendirilmeyip, aynı zamanda çevre ve 
insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ekonomik döngü açısından tekrar 
kullanılabilirlikleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple tasarımla 
ilgili yeni sorular sorulması gerekmektedir.  

Gittikçe daha kısıtlı olan kaynakları tüketirse veya hasar verirse, bir 
ürünün gerçek anlamda inovatif, güzel ve yüksek kalitede olduğu 
düşünülebilir mi?

Cradle to Cradle sertifikalı ürün standardı; ürünlerin ‘amaca dayalı 
tasarım’ ile geliştirilmesinin günümüzde mükemmel bir ticari anlayış 
olduğunu gösteren ve karlılığı da pozitif etkileyen inovasyonlar için 
bir çerçeve oluşturmaktadır. 

Bu yaklaşımın işe yaradığını biliyoruz. 2007 – 2010 yılları 
arasında kazancımız dokuz kat arttı.  |  DESSO

İnovasyon, sürdürülebilir tasarımın birincil  
getirisidir/mükafatıdır.  |  STEELCASE 

Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi daha sürdürülebilir ürün ve 
tasarımlar için çalışmaları yönünde teşvik ediyoruz.  |  DSM



ÜRÜN KALİTESİNİN YENİDEN TANIMLANMASI

William McDonough ve Michael Braungart’ın bir çığır açan 
kitabı ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’i 
(Beşikten Beşiğe: Alışkanlıklarımızı ve Üretim Yöntemlerini Yeniden 
Şekillendirmek) temel alan Cradle to Cradle Sertifikalı Ürün 
Standardı, tasarımcı ve üreticilere sürekli bir gelişim süreci içinde 
- temel (BASIC) seviyeden platin (PLATINUM) seviyesine kadar - 
rehberlik yapar. Bu standardın amacı, sürekli iyileştirme ile ürünlerin 
az zararlı hale gelmesinin ötesine geçerek ürünlerin daha iyi ve 
pozitif olmasını sağlamaktır.          

Ürün kalitesi, beş kategoride tanımlanan kritlerler ile 
belirlenmektedir:    

MALZEMELERİN SAĞLIK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm tedarik zinciri kapsamında ürünün içerdiği malzemelerin 
dökümü yapılmakta ve insan ve çevre sağlığına olan etkileri 
bakımından değerlendirilmektedir. Her seviyedeki kriterler, tüm 
toksik ve tanımlanamayan kimyasalların yok edilmesi ve güvenli, 
sürekli bir döngünün yapı taşları oluşturulması beklentisine doğru 
gider.

MALZEMELERİN YENİDEN KULLANILMASI 
Ürünler, ya güvenli olarak biyolojik ayrışıp biyolojik besin maddesi 
oluşturabilecek şekilde ya da yeni ürünlerin geliştirilmesi için geri 
kazanılarak teknik besin maddesi olabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Her seviyede malzemelerin geri dönüşümünün artışına ve sürekli 
döngülerde kalmasına doğru devam eden bir ilerleme yapılmalıdır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBON YÖNETİMİ
Her seviyedeki kriterler, karbon nötr olabilme ve tüm operasyonların 
%100 yenilenebilir enerji ile çalıştırılmaları beklentisine doğru gider.  

SU YÖNETİMİ
Üretim süreçleri, suyun tüm canlılar için değerli bir kaynak olduğu 
göz önüne alınarak tasarlanmaktadır. Her seviyede atıkların 
içme suyu standardına ulaşacak şekilde arıtılmasına doğru 
ilerlenmektedir.

TOPLUMSAL ADALET İLE BİYO-ÇEŞİTLİLİK
Şirket operasyonları, tüm toplum ve doğal sistemlere saygı duyar 
nitelikte tasarlanmıştır ve insanlara ve gezegene tamamen yararlı 
etki olmasına doğru gelişim yapılmıştır.    
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İNOVASYON IÇIN YENI BIR ÇERÇEVE

Cradle to Cradle Sertifikalı Ürün Standardı, şirketlerin inovasyon konusunda 
hızlı gelişim göstermesini ve yüksek kaliteli olarak tanınmasını sağlar.  

PLANLAMA
Sertifikasyon 

programı hakkında 
genel bilgi edinmek 
için c2ccertified.org 
adresini ziyaret edebilir 
ve ürününüzle ilgili 
ön bilgileri gözden 
geçirecek akredite bir 
denetçi seçebilirsiniz. 
Bu denetçi, size şu 
adımları içeren kapsamlı 
bir sertifikasyon süreç 
planı temin edecektir: 
zaman çizelgesi, yaklaşık 
maliyet, ticariünvan 
lisansı düşünceleri 
ayrıca veri toplama ve 
değerlendirmenin tüm 
açılarından sorumlulukların 
açıkça saptanması.   

DEĞERLEN-
DİRME

Denetçiniz, üretim süreçleri 
ve ürün bileşenlerinin 
oluşumunu detaylı bir 
şekilde değerlendirmek 
için ürün standardı 
kılavuzundaki talimatları 
takip edecektir. Bu 
değerlendirme, nihai 
üretim/montaj yapılan 
tesise yapılacak yerinde 
incelemeyi ve Cradle 
to Cradle Products 
Innovation Institute (Ürün 
İnovasyon Enstitüsü)’ne 
incelenmek üzere teslim 
edilecek Değerlendirme 
Özet Raporu’nun 
tamamlanmasını 
kapsamaktadır.

ANALİZ 
Seçtiğiniz denetçi 

ile, ürününüzün içeriğini, 
bunun nasıl yapıldığını ve 
ömrünün sonunda neler 
olacağını saptamak için 
çalışırsınız. Ürünün Bill 
of Materials’i (Malzeme 
listesi), optimizasyon 
planları ve diğer belgeleri 
tamamlarsınız. Genellikle 
denetçiniz, şirketiniz ile 
tedarikçileriniz arasında 
gizlilik anlaşmaları de 
yapılır.

ÜRÜN SERTİFİKASYON SÜRECİ : 

Cradle to Cradle CertifiedCM, Cradle to Cradle Products Innovation Institute’e ait kayıtlı bir ticari markadır.    
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KASYON

Tebrikler! Kriterleri 
yerine getiren ürünler, 
gösterdikleri performans 
bir seviyesinde Cradle 
to Cradle Certified olma 
hakkını kazanmaktadır. 
Ürünlerin ve pazarlama 
malzemeleri üzerindeki 
markanın kullanımınızı 
yönlendirmek için 
Enstitüsünün Trademark 
License Agreement (Ticari 
Marka Lisans Sözleşmesi)
ni imzalamanız talep 
edilecektir. Akabinde 
ürününüz online ürün 
kayıt sistemine eklenecek 
ve Enstitünün benzer 
ürün listelerinin ağına 
yayılacaktır. Enstitü 
ekibi, pazarlama 
çalışmalarınıza etkin bir 
şekilde desteklemek üzere 
hizmetinizdedir.   

YENİLEME
Firmalar, ürün 

ve üretim sürecine ait 
verileri güncelleyerek 
aynı zamanda tüm 
kriter kategorilerinde 
sürekli gelişim elde 
etme çabalarıyla iyi niyet 
göstererek sertifikasyonu 
sürdürmek zorundadır.  

ÜRÜN SERTİFİKASYON SÜRECİ : 

Tasarladıklarımızın dünyaya faydalı olduğunu güvence altına 
alarak fark yaratıyoruz.  |  AVEDA

Bu (sertifikalandırılmış) ürünler endüstrimizi değiştirdi. 
|  MECHOSYSTEMS

Cradle to Cradle sertifikalı program ile çalışmak, bizi ürünümüzün 
bütünsel çevre etkilerini, ürünün yaşam döngüsü başlangıcından 
sonuna kadar, değerlendirmeye yöneltti.  |  SCHOTT 



BENCHMARKING SÜRECİ

Cradle to Cradle ürün sertifikalandırma sistemi hem kapsamlı 
hem de titiz bir sistemdir. Bu sistem, ürünün nasıl tasarlandığı, 
içeriğinde ne bulunduğu ve ömründen sonra nereye gideceği 
konularındaki düşüncelerde de köklü bir değişim gerektirmektedir. 
Ürün tasarımcıları ve üreticileri için yol gösterici bir sistem olup 
kalite, güzellik ve inovasyonu yeniden tanımlayan ürünler ortaya 
çıkarılmasını sağlamaktadır.    

Tüm endüstrilerden çeşitli ürün veya malzemeler (gıda ve içecekler 
sanayi hariç, ambalaj sanayisi ise dahil) sertifikalandırmaya tabi 
tutulabilmektedir. Programın başlandığı 2005 yılından beri dünya 
çapında yaklaşık 200 firma Cradle to Cradle Certifikalı programına 
katılmıştır. Bunun sonucu binlerce farklı ürün sertifikalandırılmış ve 
milyonlarca ürün satılmıştır.     

Ürün sertifikasyonunun 5 
seviyesi mevcuttur: Temel 
(Basic), Bronz (Bronze), 
Gümüş (Silver), Altın (Gold) 
ve Platin (Platinum).
Bunlar başarıların 
yelpazesine göre fark 
etmekte ve ilerlemeyi 
teşvik etmekte.     

Bir ürün, belirli bir seviyede 
sertifikalandırılmak için 
beş kategorinin hepsinde 
minimum kriterleri 
sağlamak zorundadır. 
Bu puan tablosunda 
Gümüş derecesine ulaşmış 
bir ürün gösterilmiştir.  



Bu sertifika, yaptığımız iş ile pazarda farkımızı ortaya koymamıza yardımcı olan 
yüksek değere sahip bir taç olarak değerlendirilebilir.  |  VAN HOUTUM  

Ürünlerimizin çevreci ve güvenli niteliğini kanıtlayan güvenilir bir üçüncü şahıs 
sertifikasyonuna ihtiyaç duyduğumuzda Cradle to Cradle ile ürün sertifikasyon 
konseptinin bütünüyle bizim ihtiyaçlarımıza tam cevap verir nitelikte olduğunu 
gördük.  |  TAGAWA SANGYO 

Müşterilerle diyaloglarımızda Cradle to CradleCM sertifikalı ürünlere sahip 
olduğumuzu söyleyebilmek çok önemli bir kısa yol oluşturuyor. 
|  ECOVATIVE DESIGN 

Cradle to Cradle bakış açısı; topluma, dünyaya ve kazancımıza olan bağlılığımızı 
dengeleyen bir yöntemimizi sağladı.  |  BE GREEN PACKAGING

Cradle to Cradle sertifikalı program, ürünlerimizin içeriğindeki malzemelerin sağlık 
üzerindeki etkileri konusundaki şeffaflığa hizmet eden kritik bir platform oluşmasını 
sağlıyor.  |  MICRO-PAK 

Kullandığımız farklı malzemelerinmadde yapısını anlayabilmek için fazlaca kafa 
yorulmuşsa, süreç tamamlandığında Cradle to Cradle sertifikalı bir ürünü üretmek ve 
geliştirmek, geçmişte yaptığımızdan daha ucuza mal olur.  |  HERMAN MILLER 

Fabrika çalışma alanlarından, tüm toksik boya ve kimyasalların yok edilmesine, 
hammadde kaynaklarının seçimine kadar üretim sürecinin her aşamasında 
temel bir yeniden tasarım çalışması yapıldı.  |  GESSNER AG  

Çevresel ve sosyal etkilerimizin azaltılması yönünde sürekli gelişim sağlandı.  |  SHAW 

Cradle to Cradle® tasarım prensiplerinin uygulanması, GUGLER*’i benzersiz 
satış planıyla alanında farklılaştırıp bir adım ileri taşırken, dünyaya da pozitif katkı 
sağlayarak inovasyon fırsatı oluşturdu.  |  GUGLER*

Geri dönüştürülmüş yüzey Eco’nun piyasaya sürülmesi , yalnızca topluma 
faydaları bakımından değil aynı zamanda iş – kazanç bakış açısından da bir 
başarı öyküsü olmuştur.  |  COSENTINO

Sertifikalarımız, ürün geliştiricilerimizin her gün yaptığı işlerine bağlılığının 
bir kanıtıdır. Burada en önemli konu, 21. Yüzyılda sürdürülebilir değer 
oluşturmanın yalnızca daha az kaynak kullanımı ile sağlanamayacağının 
bilinmesidir. Sürdürülebilir değer oluşturulması için aynı zamanda hem daha 
fazla fırsat, hem daha fazla inovasyon, hem de pozitif değişim için daha fazla 
kapasite oluşturmak gereklidir.  |  STEELCASE



SAN FRANCISCO
Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute
221 Main St, Suite 650
San Francisco, CA 94105
United States
+1 415 816 7087
info@c2ccertified.org

AMSTERDAM
Petroleumhavenweg 8
1041 AC, Amsterdam
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org

VENLO
Sint Jansweg 15 / 6N
5928 RC, Venlo
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org©
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CRADLE TO CRADLE PRODUCTS INNOVATION 
INSTITUTE HAKKINDA

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute, Cradle to Cradle Sertifikalı Ürün Standardını 
yönetmektedir. Üretim süreçlerini toplum, ekonomi ve dünya 
için olumlu bir güç haline dönüştüren yeni bir endüstriyel devrim 
meydana getirmek için oluşturulmuştur.
       
Sürekli gelişim kalite standardı dünyanın önde gelen 
markalarından biri olarak, 20 yıldan fazla gelişim sürecinin 
ardından William McDonough ve Michael Braungart tarafından 
enstitüye armağan edilmiştir.   

Ensititünün merkezi San Francisco, California’da olup bağımsız bir 
yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir.

Enstitü’nün temin ettiği hizmetler ile ilgili fonlar gelecek için 
ortak umut ve değerleri paylaşan vakıflar ve bireyler tarafından 
sağlanmaktadır. Programın devamlılığını sağlamak için gerekli kar 
ise eğitim programları, sertifikalandırma ve lisans ücretlerinden 
sağlanacaktır.   

Nationale Postcode Loterij ve Wendy ve Eric Schmidt tarafından 
kurulmuş olan Schmidt Aile Vakfı tarafından başlangıç desteği 
sağlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için lütfen www.c2ccertified.org adresini ziyaret ediniz.  


