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STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 1992’den beri tekstilin tüm üretim 

aşamalarında kullanılan ham, yarı mamul ve mamul ürünlerin ve ak-

sesuarların kalitesi için küresel bir standart ve bir marka olagelmiştir. 

Bu küresel sertifikasyon sistemi dünya çapında üreticilere, kaynaklara,  

markalara, aracılara ve tüketicilere sertifikalandırılmış ürünlerin   

STANDARD 100’deki zararlı maddelerin limit değerlerinin altında 

kaldığı ve bu bileşenlerin kritik konsantrasyonda kullanılmadığı konu-

sunda taahhüt verir. OEKO-TEX® pestisit, karsinojenik boyarmaddeler, 

ağır metaller gibi temel 100 kimyasalı test etmekte ve STANDARD 100 

adını buradan almaktaydı ancak günümüzde STANDARD 100 kap-

samı birkaç yüz kimyasalı test eder boyutta genişletilmiştir. Bu broşür 

 STANDARD 100 hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayabilmek 

amacıyla hazırlanmıştır ancak daha fazla bilgi alabilmek için lütfen üye  

enstitülerimiz ile iletişime geçiniz (www.oeko-tex.com/institutes).

Georg Dieners

Genel Sekreter | OEKO-TEX® Birliği
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›› STANDARD 100 by OEKO-TEX nedir? ‹‹
STANDARD 100 tekstil ürünlerinin kullanılan tüm aksesuarları ile birlikte ilgili tüm işlem aşamalarında ham maddelere, yarı ve son ürünlere yönelik dünya 
çapında tanınan tutarlı, bağımsız bir test ve sertifikasyon sistemidir.

STANDARD 100’e göre ürün sertifikasyonunun amaçları:

1. Son tüketiciye STANDARD 100 uyarınca test edilmiş güvenli ürünleri dürüst, üçüncü ve bağımsız bir taraf onayı ile sunmak, böylece müşteri korumasını 
sağlayabilmek

2. Tekstil tedarik zincirindeki firmalara insan ekolojisi bakımından amaçlanan ürün güvenilirliği uygulaması ile hedeflenen bilimsel kriter kataloğu ve tarafsız 
laboratuvar testleri temelinde destek olmak

Standard 100 by OEKO-TEX® kapsamında belirlenen zararlı madde testleri önemli yasal gereklilikler uyarınca yasaklanmış AZO boyarmaddeler, formaldehit, 
pentaklorofenol, kadmiyum, nikel; Amerikan Tüketici Ürün Güvenliği İyileştirme Yasası (CPSIA) uyarınca yasaklanmış kurşun ve sağlığı koruma amaçlı çeşitli 
parametreler dikkate alınarak düzenlenmiştir. STANDARD 100 ayrıca kriter kataloğunda çevreye ilişkin sayısız değerlendirme içermektedir.
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 STANDARD 100 by OEKO-TEX® Sistemi 
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Değerlendirmeler ve laboratuvar testleri her biri kendini kanıtlamış 16 OEKO-TEX® Birliği üye enstitüsünde yapılmaktadır.

Zararlı bileşenlere karşı OEKO-TEX testleri konsepti modüler sistemi esas almaktadır. Tekstil tedarik zincirinin her bir aşamasını test etmek mümkündür. Ön-
ceki her bir aşamanın testleri kabul edilmektedir. Testlerin olumlu sonuçlanması halinde tekstil ya da aksesuarların Standard 100 etiketi ile etiketlenmesine 
izin verilmektedir.
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 STANDARD 100 by OEKO-TEX® Sistemi 1
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››  STANDARD 100 by OEKO-TEX® ile etiketlendirme pazarlama açısından nasıl bir ek  
avantaj sağlamaktadır? ‹‹

Üçüncü taraf bağımsız değerlendirmesi ile sağlanan Standard 100 etiketi firmalara yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerini şeffaf şekilde belgelendirme 
olanağı sunar. Ayrıca ürün güvenliğini tekstil zinciri boyunca marka, perakendeci ve tüketiciye çok yönlü olarak sunabilen faydalı bir araçtır.

STANDARD 100 uyarınca tekstil materyallerini sertifikalandırmış tüm firmaların online kataloğumuzda (satın alma rehberi) firma ve ürün portföyü olarak yer 
alma hakkı vardır. Günde yaklaşık 200’den fazla ülkeden ortalama 5000 kullanıcı ziyareti ile OEKO-TEX® web sitesi uluslar arası dikkat çekiciliğe sahip ideal 
bir reklam alanıdır.

Şirket bilgilerinizi satın alma rehberimize dilediğiniz zaman Self Servis Portal’dan www.OEKO-TEX.com/customers sekmesinden girebilirsiniz. Bu işlem ile 
ilgili detaylı bilgileri ilgili OEKO-TEX® enstitüsünden alabilirsiniz.
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 STANDARD 100 ürün sertifikasyonunun avantajları
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›› OEKO-TEX® tekstilleri ve aksesuarları hangi kriterlere göre test eder? ‹‹
Tüketici bakış açısıyla yüksek ve etkili ürün güvenliği sağlayabilmek amacıyla OEKO-TEX® Birliği sertifikasyon işlemi boyunca kapsamlı bir kriter kataloğu 
ile çalışmaktadır. 

Bu katalog çeşitli test parametreleri içermektedir ve tüm yetkili test enstitüleri açısından bağlayıcıdır.

Bu test kriterleri, limit değerleri ve test yöntemleri geliştirilirken baz alınan nokta bilimsel temellere dayanmasıdır. Test kriterleri ve limit değerleri ulusal ve 
uluslararası açıdan kabul edilebilir olmalıdır. Potansiyel zararlı bileşenler yıllardır STANDARD 100’ün öncülüğünde listelenmektedir.

Renk haslığı gibi ilave parametrelerin test edilmesi ise önlem amaçlıdır, OEKO-TEX® laboratuvar testlerinin bir parçasıdır.
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›› OEKO-TEX® zararlı bileşenlere karşı hangi test yöntemlerini baz almaktadır? ‹‹
OEKO-TEX® test metodolojisi test edilen malzemenin zararlı bileşeninin salınım yolunu temel almaktadır. OEKO-TEX® Birliğinin görüşüne göre bu kıyafetler 
için en önemli şeydir (Deriye direkt teması olması ve deri tarafından emilim riski taşıması açısından). Zararlı bileşenlerin salınımının tespiti açısından en sıkı 
yöntemler tercih edilmektedir.

Bebek ve çocukların kullandığı malzemeler için emmeyi ve kemirmeyi simüle eden bir sentetik ter ve tükürük haslığı çözeltisi ile test yapılmaktadır. Bu 
simülasyon testi esnasında renklendiricilerin oldukça yüksek bir renk haslığına sahip olması beklenmektedir.

Mobilya ve döşemecilik alanında sayılabilecek büyük ölçekli materyaller havadaki zararlı bileşenleri tespiti için emisyon testi yapılır. 

Koku otomatik olarak malzemenin sertifikasyon kapsamı dışında kalmasını sağlamaktadır.
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›› OEKO-TEX® kriter kataloğu hangi parametrelerden oluşmaktadır? ‹‹
Kriter kataloğunun tamamını ve güncel limit değerlerini internetten www.oeko-tex.com/limitvalues adresinden dilediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.

Materyaller yasaklanmış AZO boyarmaddeler, karsinojenik ve alerjen boyarmaddeler, doğal lifler için pestisitler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), 
kalay organik bileşikleri (TBT), klorlanmış fenoller, PFOS- PFOA, yüzey ıslatma maddesi artıkları (APEO) ve daha bir çok parametre açısından test edilmektedir.
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 STANDARD 100 kriter kataloğu parametreleri
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›› STANDARD 100 by OEKO-TEX® dört ürün sınıfı ne anlama gelmektedir? ‹‹
STANDARD 100 by OEKO-TEX® gereğince yapılan zararlı madde testlerinde daima tekstil materyalinin kullanım amacı esas alınmaktadır. Bu nedenle şu 
temel kriter gözetilmektedir: tekstil materyalinin cilde teması ne kadar yoğunsa (ya da cilt hassasiyeti ne kadar yüksekse) karşılanması gereken test kriteri 
o kadar yüksek olmalıdır.

Bebekler özel korumaya gereksinim duyarlar. Bu doğrultuda OEKO-TEX® Class I kapsamında tüm bebek ürünleri bebeğin cilt hassasiyetine göre en yüksek 
seviyede test edilir. Bitmiş ürünlerin formaldehit içermediğinden emin olunur. Tükürük haslığı, bebekler tekstil materyalini emdiğinde boya ya da baskının 
çözünmeyeceği/lekelemeyeceği anlamına gelmektedir.

Birçok şirket test sürecinde ürünlerini gönüllü olarak ürün sınıfı I ve II kriterlerine göre test ettirmektedir.
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STANDARD 100 ürün sınıflarının anlamları
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›› Hangi ürün sınıfları mevcuttur? ‹‹

ÜRÜN SINIFI I:   BEBEKLER VE ÜÇ YAŞA KADAR OLAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN TEKSTİLLER VE MALZEMELER: İÇ ÇAMAŞIRI, TULUM, 
NEVRESİM TAKIMLARI, YATAK VS.

ÜRÜN SINIFI II:   CİLDE DOĞRUDAN TEMAS EDEN TEKSTİLLER VE MALZEMELER: İÇ ÇAMAŞIRI, YATAK ÇARŞAFI, HAVLULAR,  
GÖMLEKLER, BLUZLER, ÇORAPLAR VS.

ÜRÜN SINIFI III:   CİLDE DOĞRUDAN TEMASI OLMAYAN TEKSTİLLER VE MALZEMELER: CEKET, KABAN, DIŞ GİYİM VS. 

ÜRÜN SINIFI IV:  MOBİLYA-DEKORASYON AMAÇLI KULLANILAN ÜRÜNLER: MASA ÖRTÜSÜ, PERDE, DÖŞEMELİK KUMAŞ VS.

Ürünlerini STANDARD 100 by OEKO-TEX® uyarınca sertifikalandırılmış firmaların tam listesine www.oeko-tex.com/products adresinden 
ulaşılabilir.
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 Dört ürün sınıfına genel bakış
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›› Sertifikasyon için nasıl bir maliyet söz konusudur? ‹‹
STANDARD 100 uyarınca ürün sertifikasyonunun mali giderleri lisans bedeli, zorunlu firma denetimi ve laboratuvar testleri ve hizmet bedelinden oluşmaktadır.

Zararlı madde testleri için kesin maliyet ise ilgili tekstil ürünü için gerçekleştirilecek olan test işlemlerine bağlıdır ve görevlendirilen test enstitüsünden 
 bununla ilgili fiyat teklifi talep edilebilir.

Daha önce sertifikalandırılmış olan malzemenin kullanılması ile mali giderlerden önemli ölçüde azaltma yapılabilir, çünkü testlerin bir daha tekrarlanmasına 
gerek yoktur. Her bir aşamada sadece sürece yeni eklenen bileşenler test edilmektedir.

Modüler sistem sayesinde test maliyetleri tekstil zincirinde yer alan şirketlere dağıtılmaktadır. 

OEKO-TEX® test kriterleri üretimin herhangi bir aşamasında uygulanabilir. Tekstil zincirindeki test yoğunluğu şirketler için bireysel olarak oluşabilecek test 
maliyetlerini minimize etmektedir.
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 STANDARD 100 ürün sertifikasyonu fiyatları
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›› Sertifikalandırma için ne kadar zaman gerekmektedir? ‹‹
Sertifikasyon sürecinde başvurunun alınmasından sertifikanın yayınlanmasına kadar geçen süre bireysel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu süre herhangi 
bir soru işareti bırakmayacak iyi bir ön hazırlıkla, bilgilendirme ve belgelendirme ile kısaltılabilir. Test enstitünüz size test maliyeti ve ne kadar süreye ihtiyaç 
duyacağınız konusunda yardımcı olacaktır.
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›› Başvurumu nereye yapacağım? ‹‹
Ürünlerinizi STANDARD 100 by OEKO-TEX® uyarınca sertifikalandırmak istiyorsanız Avrupa ve Japon-
ya’da bulunan 16 yetkili OEKO-TEX® test enstitüsü ya da herhangi bir mümessil ofise yazılı başvuru 
göndermeniz gerekmektedir. OEKO-TEX® üye enstitü ve ofisleri listesini www.oeko-tex.com/institutes 
adresinde bulabilirsiniz.

10

Sertifikasyon için gereken zaman

Başvuru ve başvuru belgeleri
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›› Başvuru belgelerini nereden temin edebilirim? ‹‹
Güncel başvuru formlarını www.oeko-tex.com/downloads adresinden indirebilirsiniz. Ya da www.oeko-tex.com/institutes adresinde yer alan enstitü ya da 
ofislerden biri ile iletişime geçebilirsiniz.

›› Başvuru dosyası neleri içermelidir? ‹‹
› Test edilecek olan ürünlerin tanımı
› Kalite güvence sistemi tanımı
› Tekstil ürününün üretimindeki işlem adımlarının detayları
› Kullanılan tüm boyarmaddelerin ve yardımcı malzemelerin listesi 
› Kullanılan kimyasalların (boyarmadde, yardımcı kimyasallar vs.) malzeme güvenlik formları
› Kumaştan dolgu malzemesi ve aksesuarlara kadar tüm bileşenlerin listelenmesi (kullanıma hazır ürün üreticileri için)
› Kaynak malzemelerin sertifikalarının kopyaları
› Uluslararası OEKO-TEX® referans listesi / satınalma kılavuzuna ücretsiz kayıt

10
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›› Test numunesi seçilirken nelere dikkat edilmelidir? ‹‹
Test numuneleri tüm ürün çeşitliliğini kapsayacak şekilde seçilmelidir. Bu temsili ürünler sertifika kapsamında yer alacak ürün tanımının temelini oluştura-
caktır. Eksik numune gönderimi eksik ürün tanımlamasına yol açacaktır.

11

12

›› Sertifikasyon hangi adımları içermelidir? ‹‹
1. Başvuru ve test numunesinin alınması
2. OEKO-TEX® kriter kataloğu uyarınca testlerin gerçekleştirilmesi
3. Test raporunun hazırlanması
4. Uygunluk beyanının düzenlenmesi
5. Testlerin olumlu olması durumunda sertifikanın düzenlenmesiSE
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Beş adımda sertifikasyon

Test numunelerinin seçimi ve paketlenmesi
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›› Test materyallerinin paketlemesine dair ilave talepler mevcut mudur? ‹‹
Doğru, tekrarlanabilir ve uygun test sonuçları elde edebilmek için belli kalite gereklilikleri yerine getirilmelidir. Bu, örneğin test materyallerinin tek tek yırtıl-
maya dayanıklı polietilen film ile paketlenmesini içermektedir.

›› Test enstitüsü testi nasıl gerçekleştirmektedir? ‹‹
OEKO-TEX® üye enstitüsü sistematik olarak ürün ve üretim verilerini kaydetmektedir. Ardından test edilecek olan ürün (ya da ürün grupları) için kişisel bir 
test planı yapılır.

Daha sonra üretim sürecinin temsili numuneleri OEKO-TEX® kriter kataloğu parametrelerine göre test edilir. Worst-Case (En kötü vaka) metoduna göre en 
kalın kaplama, en koyu boyama, en fazla kimyasal içeren ürün test edilmektedir.
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Test numunelerinin seçimi ve paketlenmesi

OEKO-TEX® üye enstitülerinde test
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›› Test sonuçlarını ne zaman ve nasıl alacağım? ‹‹
Laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra yazılı test sonuçlarını bilirkişi raporu olarak alacaksınız. 
Laboratuvar testlerinin tamamlanması ve sertifikasyon belgelerinin eksiksiz olması durumunda sertifika için gerekli şartlar sağlanmış olur. Ancak bu sonuç 
ürününüzün henüz STANDARD 100 etiketi taşıyabilmesi için yeterli sayılmaz.

›› Sertifikayı ne zaman ve nasıl alabilirim? ‹‹
Sertifikanın hazırlanabilmesi için ISO 17050-1 uyarınca uygunluk beyanının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
beyan kapsamında sertifikanın geçerli olduğu süre boyunca ürünlerinizin test edilen numuneler ile şekil, ürün 
bileşenleri ve üretim süreçleri bakımından aynı olacağını taahhüt edersiniz.

Bu uygunluk beyanı ile ayrıca OEKO-TEX® Birliğinin sertifika döneminiz boyunca yapacağı kontrol testleri ve 
firma denetimlerine izin vereceğinizi de kabul etmiş olursunuz.
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›› OEKO-TEX® sertifikası ne anlama gelmektedir? ‹‹
OEKO-TEX® sertifikası kapsamında listelenen ürünlerin STANDARD 100 by OEKO-TEX® uyarınca test edildiğini ve başlıca ürün sınıflarının gerekliliklerini 
karşıladığını belirtmektedir. Bu bağlamda STANDARD 100 uyarınca yapılan sertifikalandırma yasal olarak bağlayıcı bir doğrulama hizmeti sunmaktadır.

Test edilen ürünler ancak sertifikaları yayınlandıktan sonra belge numarası ve test enstitüsünün adını taşıyan OEKO-TEX® etiketiyle tanıtılabilir. Test raporu 
da yakın zamanda ürünlerin incelendiğine dair bir kanıt niteliğindedir.

Eğer talep ederseniz OEKO-TEX® tarafından size sağlanan etiketi çeşitli dosya formatlarında ya da çeşitli dillerde  
almanız mümkündür.
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›› Sertifika kapsamının genişletilmesi için nasıl başvuruda bulunabilirim? ‹‹
Halihazırdaki OEKO-TEX® sertifikanızı ilgili test enstitünüze herhangi bir zamanda başvurarak genişletmeniz mümkündür. Yeni ürünler her zaman olduğu gibi 
temsili örnekler esas alınarak test edilmektedir. İlgili enstitü tarafınıza yine bir test raporu gönderecektir ve uygunluk beyanı ile ek ürünlerin kalitesinin de 
test edilen numune ile örtüştüğünü onaylayacaksınız. Kapsam genişlemesi ile sertifikanızın geçerlilik süresi değişmeyecek, aynı kalacaktır. Yeni ilave edilen 
ürünler sertifika kapsamınızdaki ürün tanımına dahil edilecektir.

›› Kapsam genişletme ücreti ne kadar olacaktır? ‹‹
Sertifika kapsam genişletmesi yeni test bedelleri ve servis ücretinden oluşur. Bu da eklenen yeni ürünler için yapılması gereken test maliyetine bağlıdır.
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STANDARD 100 sertifikası

›› Sipariş Sertifikası nedir ve ne zaman buna ihtiyaç duyarım? ‹‹
Bazı özel sipariş işlemleri için Uluslararası OEKO-TEX® Birliği artikel tanımlı sertifika / sipariş sertifikası adı verilen ek bir sertifika versiyonu geliştirmiştir.

Bu, firmanın orijinal sertifikasını temel alır ancak ayrıca ilgili sipariş artikellerini ve belirgin bir özelliği tanımlamaktadır. OEKO-TEX® parametrelerinin zaman-
sal açıdan doğrulanması kendi tedarikçi havuzları ile sipariş bazında çalışan firmalar için özel önem arz etmektedir.

Sertifika numarası ve sipariş sertifikasındaki özel kod ile sertifikanın geçerliliği ve teslim edilen ürün  
artikeline uygunluğu internet üzerinden kontrol edilebilir.
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››  STANDARD 100 sertifikasının geçerliliği ne kadardır? Geçerlilik süresi dolduğunda ne olur? ‹‹
Bir STANDARD 100 sertifikası 12 ay boyunca geçerlidir ve bu süre dolduğunda yenileme talebi yapılabilmektedir. Bu ürün güvenliğinin sürekliliğinin sağlan-
ması ve düzgün işleyen bir tekstil tedarik zinciri açısından önem arz etmektedir.

›› Sertifika yenileme bedeli ne kadar olacaktır? ‹‹
Sertifika yenilemede ücret yeni sertifikasyonda olduğu gibi lisans bedeli ve laboratuvar test bedelinden (test giderlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir) 
oluşmaktadır. Test enstitünüz sizi tahmini fiyat konusunda bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır. Genel kural olarak uzatma maliyeti ilk sertifikasyon 
bedelinden daha düşük olacaktır.
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›› Bir aday olarak kalite güvence sistemi gerekli midir? ‹‹
Evet, STANDARD 100 uyarınca ürün sertifikasyonunun ön şartı ürün uygunluğunun sürekliliğinin sağlanabileceğinin garanti edilmesidir. Kalite güvence 
 sistemi görevlendirilen OEKO-TEX® enstitüsü tarafından değerlendirilmelidir. 

››  STANDARD 100 uyarınca ürün sertifikasyonunda firma denetimi neden gerekli  
görülmektedir? ‹‹

Firma denetimi genellikle sertifikanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra ilgili OEKO-TEX® enstitüsü tarafından işyerinizde yapılmak durumunda olan, 
sertifikasyon prosedürünün zorunlu bir parçasıdır. 

Firma denetiminin amacı hedeflenen firma kalitesini güvence altına alabilmeye yardımcı olabilmek ve istenen STANDARD 100 kriterlerine uygunluğu denet-
leyebilmektir. Örneğin uzmanımız mevcut üretim sürecinden temsili örnekleme yapabilir ve bunun kapsamınızdaki bağlamla uygunluğunu kontrol edebilir. 
Başlangıçtaki denetimin sonrasında denetimler her üç yılda bir tekrarlanacaktır.
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Operasyonel kalite güvence

OEKO-TEX® firma denetimi 
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19

›› STANDARD 100 sertifikası sağlandıktan sonra ürün uygunluğu nasıl garanti edilmektedir? ‹‹
Bir taraftan ürün uygunluğu düzenlenen uygunluk beyanı ile sertifika sahibi tarafından güvence altına alınmakta, günlük olarak kalite kontrol sağlanmaktadır.

Diğer yandan OEKO-TEX® test enstitüsü tarafından her yıl tahsis edilen sertifikaların %25’i için kontrol testleri yapılmaktadır. Bunun için yürütülen sertifikasyon 
sürecinde son ürün üzerinden alınan ara ürünler test edilebilir. Bunun dışında enstitüler OEKO-TEX® etiketli ürünleri rastgele olarak satın alıp laboratuvarda test 
edebilirler. Son olarak OEKO-TEX® adına çalışan bağımsız denetçiler firmalara habersiz olarak gidip kalite güvencelerini yerinde inceleyebilir.

Etiket kullanımı ile ilgili bir uygunsuzluk tespiti halinde sertifikanın iptalinin gerçekleştirilmesi de bu emniyet  
tedbirlerinden biridir. 
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Ürün uygunluğu güvencesi
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›› STANDARD 100 sertifikası OEKO-TEX® tarafından iptal edildiğinde ne olur? ‹‹
Nadirdir ancak STANDARD 100 sertifikası iptal edilebilir, bu durumda tavsiyemiz acilen ilgili enstitünüz ile iletişime geçip ne yapacağınızı öğrenmenizdir. 
Bunlar iptalin nedenine bağlı olarak değişiklik gösterecektir, laboratuvar testlerini tekrarlama, ilave belge hazırlama ya da yeni bir firma denetimi organize 
etme olabilir. 

›› STANDARD 100 Ekleri nelerdir? Hangileri hangi amaçlar için mevcuttur? ‹‹
STANDARD 100 ekleri belli Pazar bölümleri ve ürün gruplarına göre tek taraflı yaklaşımlarla düzenlenmektedir.

Halihazırda iki STANDARD 100 eki mevcuttur:
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Mevcut sertifikanın iptali

STANDARD 100 ekleri
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1) Ek “Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)ve KKE olarak değerlendirilebilecek malzemeler” 

2) Ek “Özel Ürünler”

Kişisel koruyucu ekipmanlar itfaiyecilerin koruyucu giysileri, hava durumundan etkilenmeyen kıyafetler, kimyasallara karşı koruyucu giysiler gibi çeşitlen-
dirilebilir. Özel ürünler ise bebek arabası tekstilleri, bavul tekstilleri, sırt çantası, ortopedik tekstiller, perde takımları, sandalye-şezlong kılıfları vs. olarak 
örneklenebilir.

Hangi eki içerdiğine bağlı olarak etiket Standard 100 etiketi ile aynı ya da biraz değiştirilmiş olabilir.  
Ekler ile ilgili daha fazla bilgi www.oeko-tex.com adresinden edinilebilir.
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›› STANDARD 100 ve REACh ‹‹
OEKO-TEX® Birliği ayrıca Avrupa Kimyasal Düzenlemesi (REACh) ve ECHA-SVC Yüksek Şüpheli Maddeler listesini takip etmektedir. Bu, birkaç yüz bileşen 
içeren kapsamlı ve sıkı kataloglar OEKO-TEX® STANDARD 100 Ek 14 ve Ek 17 kapsamının gerekliliklerine göre değerlendirilir, aynı zamanda SVCH aday lis-
tesi OEKO-TEX® birliği uzmanlarınca kumaş, tekstil ürünleri, kıyafetler ve aksesuarlar ile ilgili olanlar açısından değerlendirilir. İlgili olanlar hızlıca  STANDARD 
100 by OEKO-TEX® gereklilikleri kapsamına alınır ve güncelleme yapılır. Bununla birlikte her bir firma kendi ürettiği ürünlerin, kullandığı kimyasalların ve 
yardımcı malzemelerin REACh anlaşmalarına uygunluğundan sorumludur.
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››  Kullanıma hazır tekstil ürünlerinin ne zaman STANDARD 100 etiketi  
ile etiketlenmesine izin verilir? ‹‹

Kullanıma hazır tekstil ürünlerinde istisna olmaksızın tüm ürün bileşenlerinin test kriterleri gerekliliklerini sağlıyor olması ön şartı vardır. Bu ürünler için ayrıca 
tüm ürün bileşenlerinin STANDARD 100 uyarınca sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

24

›› STANDARD 100 etiketi baskı taslakları nereden elde edilebilir? ‹‹
Çeşitli dillerde ve dosya formatlarında (baskı ya da online kullanım için) dijital baskı belgeleri ilgili enstitünüzden ücretsiz olarak talep edilebilir.

Ayrıca kişisel sertifika numarasını taşıyan etiket taslakları herhangi bir zamanda OEKO-TEX® self servis portaldan da indirilebilir. Bu aktif müşteri alanına 
giriş detaylarınız için lütfen ilgili enstitünüz ile bağlantıya geçiniz. STANDARD 100 etiketinin kullanımı ile ilgili ek bilgilere www.oeko-tex.com/labelling-std100 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Kullanıma hazır ürünlerin etiketlenmesi

STANDARD 100 etiketi baskı numunesi
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››  STANDARD 100 by OEKO-TEX etiketinin reklam amaçlı kullanımında  
nelere dikkat edilmelidir? ‹‹

Standard 100 bir tescilli markadır. Bu da etiketi sertifikalı tekstil ürünlerinde kullanma hakkına sahip tüm firmaların özel gereklilikleri yerine getirmeyi kabul 
ettikleri anlamını taşır.

Tescilli markanın sahteciliği ve suistimali durumlarında dava açma hakkı saklıdır. OEKO-TEX® bunun farkına vardığında sertifikayı iptal etme hakkına sahiptir.

Bir STANDARD 100 etiketi sadece sertifika numarası ve ilgili test enstitüsü üzerinde görünür şekilde geçerlidir. Bu detayların elbette firma sertifikasında 
karşılığının olması da gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için aşağıdakilere göz atabilirsiniz:

› “STANDARD 100 by OEKO-TEX® işaretinin kullanım yetkilendirmesi için genel ve özel koşullar” başlığına
› Websitemizde www.oeko-tex.com/labelling-std100

STANDARD 100 etiketinin reklam amaçlı kullanımı



34

26

27

›› Satıcıların STANDARD 100 etiketi kullanımında özellikle dikkate alması gereken nedir? ‹‹
Bir ürüne uygulanan STANDARD 100 etiketi tek başına ürünün tüm zararlı maddelere karşı test edildiğini ifade edebilmek için yeterli değildir. Bu sebeple 
ürün bileşenlerinizi satın alırken tedarikçilerinizin geçerli OEKO-TEX® sertifikalarını ısrarla sorgulamanız gerekmektedir. STANDARD 100 test etiketi (test 
numarası ve test enstitüsünün yer aldığı) tarafınıza sunulan sertifika ile eşleşmelidir. Sertifika kapsamında listelenmeyen ürünler STANDARD 100 etiketi ile 
etiketlenemez.

››  Sertifika süresi dolmuş ise STANDARD 100 etiketinin reklam amaçlı kullanımına  
ne kadar süre ile izin verilmektedir? ‹‹

Temel olarak tüm sertifika kullanıcılarına tavsiyemiz sertifika süresi dolmadan bir süre önce yenileme başvurusu yapıp süre doluncaya kadar işlemlerinin 
tamamlanmasını hedeflemeleridir, bu şekilde bir boşluk oluşmayacaktır.

OEKO-TEX® kurallarına göre stoğunuzda kullandığınız STANDARD 100 etiketini taşıyan ürün işaretleri (sallantı kartı vs) ya da pazarlama malzemeleri ilgili 
sertifikanın geçerliliği dolduktan sonra en fazla iki ay süre ile kullanılabilir.
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STANDARD 100 etiketi ve sertifikası karşılaştırması

Sertifika süresi dolduktan sonra etiket kullanımı
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OEKO-TEX® Hakkında
OEKO-TEX® 25 yıllık deneyimi ile dünyadaki tüketici ve firmalara çeşitli imkanlar sağlamaktadır. OEKO-TEX® sağla-
dığı standart çözümler ile üretim süreçlerini optimize etmekte, yüksek kalitede ve sürdürülebilir ürünler üretilmesine 
imkân sağlamaktadır. OEKO-TEX® portföyünde yer alan tüm ürünler müşterilerinin sistemlerini, süreçlerini, ürünlerini 
ve çıktılarını daha sürdürülebilir kılmaya yöneliktir. Günümüzde 100’den fazla ülkede 10.000’den fazla üretici, marka 
ve perakendeci OEKO-TEX® ile çalışarak ürünlerinin potansiyel zararlı bileşenlere karşı test edildiğinden emin olmak-
ta ve milyonlarca müşteri satın alma kararı verirken OEKO-TEX etiketini aramaktadır. OEKO-TEX® sertifikalı ürünler 
ve tedarikçiler OEKO-TEX® online satınalma rehberinde www.OEKO-TEX.com/products adresinde yer almaktadır. 
OEKO-TEX®’e Facebook (Köprü eklenecek), linkedin ve twitter’dan bağlanabilirsiniz.
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Yayınlayan
OEKO-TEX® Birliği

Genferstrasse 23

P.O. Box 2006 | CH-8027 Zürich

info@oeko-tex.com

www.oeko-tex.com 

OEKO-TEX® hakkında
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