
 

 
 
 

 
2022 MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 

Güncellemeleri 
 
 

 
 
 
 
 
Siz değerli müşterilerimizin de bildiği üzere OEKO-TEX® Birliği her sene başı itibariyle genel olarak 
tüm sertifikalandırma ve etiketleme hizmetlerinin gereklilikleri, test kriterleri ve limit değerleri 
konusunda güncellemeler yayımlamamaktadır. 2022 yılı başı itibariyle, 01.04.2022’den itibaren 
geçerli olmak üzere, MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketleme hizmeti genel kural ve gereklilikleri 
konusunda bir güncelleme yayımladı.  
 
Bu genel kural ve gereklilikleri aşağıda detaylı olarak bulabilir ve inceleyebilirsiniz. 
 
Yıllık tedarikçi onayı yenilemesi artık gerekli değildir. 
 
Tedarikçi onayları artık her yıl yeniden gönderilmek zorunda olmayacaktır. Bunun yerine, 
tedarikçilerinizi güncel tutulabilmek için, çalışılmayan tedarikçileri arşivleme seçeneği getirilmiştir. 
Ancak MADE IN GREEN etiketli ürünlerin etiketinin yenilebilmesi için, her zaman olduğu gibi, ürün 
tedarik onayı her sene yenilenmelidir.  
 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketli ürünün organik/geri dönüşümlü olarak tanımlanması 
 
Ürünleri tanımlarken kullanılan “organik (organic)” ve “geri dönüşümlü (recycled)” gibi ifadeler için, 
ilgili ürünün mutlaka STANDARD 100 Recycled Materials veya STANDARD 100 Organic Cotton (GMO 
not detectable) sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 
 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® arayüzü 
 
Kullanılabilirliği artırmak adına ürünler, etiketler ve girdi talepleri arasındaki bağlantı yeniden 
düzenlenmiştir. Kullanımı daha da kolaylaştırmak için artık ürün/girdi numarası (article/component 
number) gibi tanımlamalar da belirtilecektir. Ek olarak, ürün ve etiketlere daha iyi bir genel bakış için 
arşiv işlevi oluşturulmuştur. 
 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketli ürünlerin çapraz kontrol testi 
MADE IN GREEN etiketli ürünler, OEKO-TEX® kalite güvencesi amacıyla OEKO-TEX® ve/veya 
OEKO-TEX® onaylı enstitüler tarafından izlenecek ve kontrol edilecektir. MADE IN GREEN etiket 
sahiplerine ilgili kontrol test raporları, işlemler sonrası etiket sahiplerine sunulacaktır.  
 
STANDARD 100 / LEATHER STANDARD ve STeP kriterlerine göre MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
için yeni düzenlemeler 
 
MADE IN GREEN etiketleri, tedarik zincirinde STANDARD 100 / LEATHER STANDARD ve STeP 
kriterlerini gerçekleştiren ürünlere verilebilir. Yeni tanıtılan kriterler hakkında bilgi için lütfen ilgili 
OEKO-TEX® sertifikasına ilişkin yeni güncelleme yazılarına bakabilirsiniz. 
 
Standardın tüm içeriğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Standardı 
 
Sorularınız için bizlere info@hohenstein.som.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Hohenstein Ekibiniz 

https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/MADE_IN_GREEN_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_en_01.2022.pdf
mailto:info@hohenstein.som.tr

