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2022 STeP by OEKO-TEX® Güncellemeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siz değerli paydaşlarımızın da 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 de 3 aylık geçiş sürecini 
takiben, 01.04.2022’den itibaren geçerli olmak üzere, güncellemeler yayımlanmıştır.  
 
Bu güncellemeleri aşağıda detaylı olarak bulabilir ve inceleyebilirsiniz. 
 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) – Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama  
 
Sektörün 2030 hedefini gerçekleştirebilmek adına, şirketlerin güvenilir verilere ihtiyacı vardır. 
Küresel tedarik zinciri boyunca ilerlemeyi ve veri alışverişini desteklemek için OEKO-TEX® Ayak izi 
Hesaplama aracını sizlerin kullanımına sunmuştur. Bu araç, hem her bir proses adımının hem genel 
prosesin hem de bir kilogram malzeme/ürünün karbon ve su ayak izini ölçer. 
 
OEKO-TEX® bu konuda aksiyon alınması gerekliliğini tespit etmiş olup 2020'de bir yaşam döngüsü 
değerlendirme aracı geliştirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda, artık hem karbon hem de su ayak izi 
hesaplamaları STeP by OEKO-TEX® sertifikasına entegre edilmiştir. Böylece STeP by OEKO-TEX® 
sertifikalı tesisler için aşağıdaki konuların gerçekleştirmesi sağlanabilecektir. 
 
Ayak izi Hesaplama aracının kullanılması tüm STeP sertifikalı paydaşlarımız için ücretsiz olup, 
myOEKO-TEX® platformu üzerinden erişilebilmektedir. 
 
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için “STeP by OEKO-TEX® Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama” yazımızı 
inceleyiniz. 
 
Pazardaki artan sürdürülebilirlik gereksinimleri nedeniyle, aşağıdaki modüllerde sürdürülebilirlik 
kriterlerimizi güçlendirme ihtiyacı görmekteyiz. STeP by OEKO-TEX® için aşağıda açıklanan yeni 
düzenlemeler, 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girecektir. 
 
 
STeP Standardı Ek-10 Başlığı Altındaki Yeni Red Kriterleri 
 
Çevresel Performans: 
4.2.1 Amaç 
İşletmenin çevresel performansı her zaman göz önünde bulundurulacak ve Standartta Bölüm "4.2.1" 
altında listelenen belirli konulara ve hedeflere özel dikkat gösterilecektir. 
 
4.2.11. Çevreyi etkileyen kazaların önlenmesi 
Tüm kimyasal ve çevre kirliliği olaylarıyla ilgilenen özel bir “tesis acil müdahale ekibi” 
görevlendirilecek ve düzenli olarak eğitilecektir. 
 
Çevre ve Enerji Yönetimi: 
4.3.10.1 Çevresel değerlendirme yapmak 
Tesis, faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel yönleriyle ilgili tüm yasal, düzenleyici ve diğer  
gerekliliklerini kayıt altına almak için prosedüre sahip olacaktır. 
 

https://impact.calculator.oeko-tex.com/calculator/dashboard
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Sosyal Sorumluluk: 
4.4.10 Şikayet mekanizması 
Tesis, çalışanların şikayetlerini tesis içindeki sorumlu kişiye iletebilecekleri bir prosedüre sahip dahili 
bir şikayet sistemini içeren, resmi bir iletişim sistemi uygulayacaktır (Örn: şikayet kutusu). Bu sistem, 
şikayet türlerini, analizleri, iyileştirmeleri ve alınan önlemleri açıklayan düzeltici faaliyetleri 
içermelidir. 
Tesis, dahili şikayet mekanizmasına ek olarak, tüm çalışanlara şikayetlerini dışarıya iletebilecekleri 
bir mekanizma sağlayacaktır. 
 
4.4.3 Sosyal sorumluluk yönetim sistemi 
Resmi olarak iletilen tüm şikayetlerin ve bunların çözümlerinin/düzeltici önlemlerinin dahili bir 
listesi mevcut olacaktır. 
 
4.4.12 Taciz ve istismar 
Taciz ve istismarı ortadan kaldırmak için isimsiz bir şikayet sistemi uygulanacaktır. Çalışanlardan 
gelen isimsiz şikayetleri incelemek için güvenilir bir kişi atanacaktır. 
 
4.4.8 İş ilişkisi 
Taşeron işçiler ve evden çalışanlar da dahil olmak üzere çalışanlara yazılı bir iş sözleşmesi verilir. 
 
Kalite Yönetimi 
 
4.5.10 Risk Yönetimi 
Düzenli aralıklarla bir risk değerlendirmesi yapılacaktır. 
 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
 
4.6.2.7 Termal konfor (İş yeri koşulları) 
Sıcak ortamlarda termal konfor ile ilgili herhangi bir risk varsa, uygun giysiler, belirli molalarla 
düzenlenmiş çalışma saatleri, odaların havalandırılması ve mümkünse odaların iklimlendirilmesi 
şeklinde önlemler tanımlanacak ve uygulanacaktır. 
 
4.6.3.2 İş Kazaları 
Acil durum ve tahliye eğitimleri, en az üç yılda bir yapılacaktır. 
 
4.6.3.2 İş Kazaları 
Acil durum ekipmanı, işlevsel ve her zaman erişilebilir olduğundan emin olmak için, yıllık olarak 
denetlenecektir.  
 
4.6.5 Kayıt/dokümantasyon 
Yönetim, sağlık ve güvenlikten sorumlu tüm çalışanların (en azından aşağıdaki pozisyonlar için) 
görevlerini tanımlayan bir çizelge oluşturmalı ve kayıt altına almalıdır. 
- İlgili departman yöneticileri 
- İş güvenliği uzmanı/yöneticisi 
- İşyeri hekimi 
- Çalışan temsilcisi 
- İlk yardım personeli 
- Yangın söndürme personeli 
- Arama kurtarma personeli 
  
4.6.6 Risk değerlendirmesi 
Sağlık ve güvenlik alanındaki risklerin belirlenmesi, tesisin genel güvenliğine hizmet eder, güvenlik 
önlemlerinin alınması ve güçlendirilmesi gereken alanları vurgular. Bir risk değerlendirmesinin 
dikkate alınması gereken potansiyel hususları 4.6.4'te tanımlanmıştır. 
 
4.6.6. Uygunluk 
Tesis, geçerli yasal ve diğer sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirlemek ve değerlendirmek için bir 
prosedür oluşturmalı ve ayrıca bu gerekliliklere uygunluğu periyodik olarak değerlendirmelidir. 
 
 
STeP by OEKO-TEX® Kimyasal Listesi Ek-3’e Eklenen Yeni Kimyasallar 
 
MRSL Grup: 4. Tehlikeli Boyarmaddeler 
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Eğer Michlers Keton % 0.1’den fazla ise; 
 C.I. Solvent Blue 4 (CAS 6786-83-0) – atık su için test gerektirmez 
 C.I. Solvent Violet 8 (CAS 561-41-1) - atık su için test gerektirmez 
 C.I. Basic Violet (CAS 548-62-9) – atık su için test edilmesi gerekir 

Nedeni: Yukarıda belirtilen bu kimyasallar SVHC listesine eklenmiş olup, tekstil ve deri 
kimyasallarında bulunabilir. 
 
MRSL Grup: 13. Yüzey aktif maddeler (APEO’dan hariç) 

 EDTA (CAS 60-00-4) tanımı “çeşitli” olarak değiştirildi. 
Nedeni: Daha fazla CAS numarası içerebilir 
 
 
MRSL Grup: 14. Diğer maddeler 

 Bisphenol B (P) (CAS 77-40-7) 
Nedeni: SVHC listesine eklenmiş olup, tekstil ve deri kimyasallarında bulunabilir. 
 
 
MRSL Grup: 14. Diğer maddeler 

 Solunabilir boyuttaki partiküller için titanyum dioksite (TiO2) aşağıdaki dipnot eklenmiştir 
(CAS 1317-70-0; 1317-802) 

Solunabilir toz çapı 10 µm den küçük partiküllerin ağrılıkça oranının %1 den fazla olması halinde 
geçerlidir  

 
Atık Su Testleri için STeP Limit Değerleri 
 
Doğrudan alıcı ortama deşarjı olan tesisler için bazı değerlerin limitlerinde azalma söz konusudur. 
Yeni sınır değerlerin uygulanması için 2023 yılına kadar bir geçiş dönemi olacaktır. 
 
Nedeni: Müşterilerimiz için süreci kolaylaştırmak ve endüstri uyumunu sağlayabilmek adına, ZDHC 
ile işbirliği içinde atık su testi limit değerlerini güncellenmiştir. 
 
Atık Su Çıkışları İçin Uyarlanmış Limit Değerler –Doğrudan Deşarj Ek-5 (5.1) 
 

 
 
Ek-3’te Listelenen MRSL Parametreleri 
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STeP Standardı Ek-5’te Yeni Tanımlanan Atık Su Numune Alım Noktaları 
 
Üreticiler için süreci kolaylaştırmak ve endüstri uyumunu sağlayabilmek adına, ZDHC ile işbirliği 
içinde atık su testleri için, numune alım noktaları güncellenmiştir. 
 

 ZDHC gereksinimleriyle uyumlu örnekleme noktaları artık standartta 5.1.1 ve 5.2.1'de 
tanımlanmıştır. 

 ZDHC ile uyumlu olarak, doğrudan ve dolaylı atık su deşarjı olan tesisler için numune alma 
noktaları farklı olacaktır. Test parametreleri aynı kalacaktır. 

 
Güncellenen atık su gereklilikleri ile beraber mevcut atık su raporlarınız üzerinden STeP by OEKO-
TEX® e göre uygunluğunuzu kontrol edebilmeniz amacıyla sizlere özel olarak hazırladığımız 
çizelgenin temini için bizimle iletişime geçiniz. 
  
Standardın tüm içeriğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
STeP by OEKO-TEX ® kriterleri 
 
 
Sorularınız için bizlere info@hohenstein.som.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
 Hohenstein Ekibiniz 

https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STeP_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_en_01.2022.pdf
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