
STeP by OEKO-TEX® Süreç Kılavuzu
ve Değerlendirme Aracı Kullanımı



STeP by OEKO-TEX® Nedir?

“Sürdürülebilir Tekstil Üretimi (STeP)” tekstil zinciri içerisinde yer alan,

şeffaf ve kamuoyunun güven duyacağı bir şekilde sürdürülebilir üretim

koşullarına sahip olmayı amaçlayan markalara, perakendecilere ve

imalatçılara yönelik bağımsız bir belgelendirme sistemidir. STeP by OEKO-

TEX® sertifikasının modüler yapısı çevre dostu teknolojilerin ve ürünlerin

kullanımı, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve sosyal çalışma

koşullarının uygunluğu dahil olmak üzere şirketlerin ilgili tüm alanları için

kapsamlı bir analiz ve değerlendirme yapılmasına imkan sağlar.
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Opsiyonel: Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Aracı “Impact Calculator”



1. Başvuru
1.1. E-posta ile sizden talep edilen bilgilerin temini
1.2. Üretimle ilgili bilgilere istinaden fiyat teklifinin e-posta ile iletilmesi
1.3. Teklifin kaşeli-imzalı onayı ve ödemenin gerçekleştirilmesi
1.4. Sürecin resmi olarak başladığına dair “confirmation” yazısının ve beraberinde 

doküman ve ek veri sunulması gereken tüm sorularla ilgili Türkçe "STeP by OEKO-TEX® 
Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu" nun paylaşımı ve süreç ile ilgili ön bilgilendirme 
toplantısı yapılması

2. Değerlendirme Aracı
2.1. Değerlendirme Aracı kullanıcı adı ve şifresinin paylaşılması
2.2. Denetim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve nasıl hazırlık yapılması gerektiği 

konusunda ön toplantı gerçekleştirilmesi
2.3. "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu" ndan

yararlanarak sistemde yer alan soruların yanıtlanması ve ek bilgi ve doküman girişlerinin 
sağlanarak değerlendirme aracının kapatılması

2.3.1 Sistemin nasıl kullanılacağı hususunda ek bilgiler için
2.4. Değerlendirme aracında dosya yükleme opsiyonu bulunmayan ancak ek dosya 

talep edilen "ID" ler için tarafımıza ayrıca gönderilmesi

3. Ön Değerlendirme
3.1. Sunulan bilgi ve dokümanların tarafımızca kontrol edilmesi ve eksiklerin ve 

anlaşılmayan hususların "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu" 
üzerinde tanımlanarak e-posta ile tarafınıza bildirimi

3.2. Ek taleplerimize ilişkin dönüşlerin sağlanması

4. Denetim
4.1. Denetim tarihinin belirlenmesi
4.2. Denetim planının tarafınıza gönderilmesi
4.3. Belirlenen tarihte denetimin gerçekleştirilmesi
4.4. Denetimle ilgili gözlemlerin ön bildirimi

5.Raporlama ve Sertifikasyon
5.1. Denetim gözlemleriyle ilgili geri dönüşlerin en geç 1 hafta içerisinde tarafımıza 

sunulması
5.2. Detaylı olarak raporlama yapılması
5.3. Raporun iç kontrolü
5.4. Raporun OEKO-TEX® tarafından onaylanması ve sonuç olumlu ise 3 yıl geçerli 

sertifikanın yayımlanması. Sertifika, rapor ve yapılması gereken iyileştirmeler hakkında 
toplantı yapılması.

STeP by OEKO-TEX® İş Akışı

*Adımlarla ilgili detaylı bilgi için lütfen listedeki başlıklara tıklayınız.



STeP by OEKO-TEX® 
Sertifikalandırma Süreci

1. Başvuru



1.1. E-posta ile sizden talep edilen bilgilerin temini
STeP by OEKO-TEX® Başvurusu için; aşağıda talep edilen bilgileri e-posta ile paylaşmanız yeterlidir. 

Aşağıdaki linkten kendiniz başvuru yapabilir veya bu bilgileri bizimle paylaşmanız halinde 

başvurunuzu biz gerçekleştirebiliriz.

Ek olarak lütfen mevcut sosyal uygunluk ve kalite yönetim sertifikalarınızı (BSCI raporu, SA 8000 

belgesi, ISO belgesi, vb.) paylaşınız. Beraberinde kapasite ve faaliyet raporlarınızı da ekleyiniz.

En kısa sürede teklif ile dönüş yapılmaya çalışılacaktır.

STeP by OEKO-TEX Başvuru Formu

• Firma Adı:

• Firma (Üretim) Adresi: 

• Üretim adımları (dokuma, boya-baskı, konf):

• Bina sayısı:

• Çalışan sayısı (kadın):

• Çalışan sayısı (erkek):

• Çalışan sayısı (ofis):

• Çalışan sayısı (üretim):

• Üretim alanı büyüklüğü (depolar dahil) (m
2
):

• Atık su var mı?:

• Çamur atığı var mı?:

• Toplam boyarmadde ve kimyasal:

• Sahip olunan kalite belgeleri:

• Mevcutsa sertifikayı talep eden alıcılarınız:
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1. Başvuru

Online Başvuru Sayfası

https://my.oeko-tex.com/customer-portal/public/application/step/


1.2 Üretimle ilgili bilgilere istinaden fiyat teklifinin e-posta ile iletilmesi
Sertifikalandırma için üretiminizle ilgili vermiş olduğunuz bilgilere (üretim alanı büyüklüğü, çalışan sayısı, proses tipleri, toplam kimyasal sayısı… ) ve halihazırda 

sahip olduğunuz 3. taraf belgelerine göre hassas bir şekilde belirlenerek tarafınıza sunulur. Farklı adreslerde mevcut olan üretimleriniz söz konusu ile lütfen detaylarını 

tarafımıza iletiniz. Ücretlendirmelerde önemli farklılıklara sebep olabilecektir.

1.3 Teklifin kaşeli-imzalı onayı ve ödemenin gerçekleştirilmesi
STeP by OEKO-TEX® Sertifikası için, sürece devam edebilmek adına teklifin 

fiyatlandırma ile ilgili sayfasının imzalanması ve tutarın ödenmesi gerekmektedir. 

İmzalanacak sayfa örneği aşağıda mevcuttur.

Teklif fiyatlandırma sayfa örneği (2.sayfa)

1. Başvuru
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1.4 Sürecin resmi olarak başladığına dair “confirmation” yazısının ve 
beraberinde doküman ve ek veri sunulması gereken tüm sorularla 
ilgili Türkçe "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı 
Soruları ve Hazırlanması Gereken Evrakla İlgili Müşteri Kılavuzu " 
nun paylaşımı

Ödemenin gerçekleşmesini takiben "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı 

Soruları ve Hazırlanması Gereken Evrakla İlgili Müşteri Kılavuzu « sertifikasyon sürecine 

başladığınızı gösterir “confirmation” belgesi tarafınıza gönderilir. Ayrıca Türkçe olarak 

hazırlanan " STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Soruları ve Hazırlanması 

Gereken Evrakla İlgili Müşteri Kılavuzu " da beraberinde iletilir. Sistemle birlikte çalışırken, 

evrak hazırlanması gereken soruların daha kolay anlaşılabilmesi için bazı yasal gereklilikleri de 

kapsayacak şekilde yardımcı kılavuz olarak hazırlanmış olup tüm STeP by OEKO-TEX® 

kriterlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla sistemle birlikte kullanarak faydalanmanızı ve 

sadece bu dokümanı referans alarak hareket etmemenizi önemle rica ederiz. Doküman talep 

edilen sorular, sistem ID numarası ile birlikte kılavuzda tanımlanmıştır.

STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu’na linkten ulaşabilirsiniz.

1. Başvuru
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https://hohenstein365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/b_bulut_hohenstein_com_tr/EsO6qlkBsY9DrRuA4xYK0EMBrV01Dr8XRCS6YYRRR6BXCQ?e=tzeupa


STeP by OEKO-TEX® 
Sertifikalandırma Süreci

2. Değerlendirme Aracı – Assessment Tool



2.1 Değerlendirme Aracı kullanıcı adı ve şifresinin paylaşılması
Ödemenin gerçekleşmesinin ardından, firma ve üretim bilgilerini paylaşacağınız, “Değerlendirme 

Aracı” nın kullanıma açıldığı bilgisi e-posta yoluyla  iletilecektir. E-posta örneğini aşağıda 

görebilirsiniz. Sisteme giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ise, bildirilen e-posta 

adresinize ayrıca gönderilecektir. 

Eğer MyOEKO-TEX® (Self-Service Portal) şifreniz mevcut ise, aynı kullanıcı adı ve şifresini 

kullanabilirsiniz. 

Değerlendirme Aracı Giriş

Yukarıdaki linkten sisteme giriş yaparak çalışmanıza başlayabilirsiniz.

2. Değerlendirme Aracı

Değerlendirme Aracı Giriş Sayfası

Şifre: MyOEKO-TEX® 
şifreniz mevcut ise, 
aynı şifreyi 
kullanabilirsiniz.

Assessment Tool Bilgilendirme e-posta örneği
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https://my.oeko-tex.com/customer-portal/public/login/?uri=/customer/&args=


2.3 Sisteme giriş ve "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı 
Kılavuzu" ndan yararlanarak sistemde yer alan soruların yanıtlanması 
ve ek bilgi ve doküman girişlerinin sağlanarak  değerlendirme aracının 
kapatılması

Assessment Tool ‘ da çalışma yapılacak sekmeler

2. Değerlendirme Aracı

Sisteme giriş yapıldığında ilk olarak firma bilgileri ve STeP by OEKO-TEX® için sunulan 
başvuru bilgileri görüntülenecektir. Yanlış bir bilgi var ise, lütfen düzeltilmesi için bizimle 
iletişime geçiniz.

“Değerlendirme Aracı” nda asıl çalışmanızı yapabileceğiniz 2 sekme mevcuttur.
1- General Questions
2- Assessment

Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu – Kesittir, tüm dokümanı kapsamaz.

Version 2.0

2.2 Denetim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve nasıl hazırlık yapılması 
gerektiği konusunda ön toplantı gerçekleştirilmesi
İşlemlerinizin yürütülebilmesi için, yetkili denetmen en kısa sürede sisiznle iletişime 
geçecektir. Sonraki aşamaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi adına gerekli 
yönlendirmeler sağlanıyor olacaktır.



Genel sorular tamamlanmadan ‘Assessment’ ile çalışmaya başlanamaz.

Genel sorulara verilen cevaplar ‘Assessment’ da yöneltilecek soruları belirleyecektir. Örn; prosesinizdeki ıslak işlem belirtilmediği takdirde ‘Assessment’ da konuyla 

ilgili sorular görüntülenemeyecektir.

Genel soruların tamamının yanıtlanmasının ardından, ‘Fill out questions’ diyerek 

çalışmanıza başlayabilirsiniz. 

Soruların yanıtlanması sırasında, daha önce tarafınıza sunulan "STeP by OEKO-TEX® 

Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu" ile birlikte hareket etmeniz tavsiye edilir. Bu 

kılavuz, “Değerlendirme Aracı” nda yer alan ve evrak talep edilen soruların daha iyi 

anlaşılması için bazı yasal gereklilikleri kapsayacak şekilde hazırlamış olup, tüm STeP by 

OEKO-TEX® kriterlerini kapsamamaktadır. Bu nedenle yardımcı bir kılavuz olarak 

düşünüp, sistemde “basic” soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğini lütfen göz 

önünde bulundurunuz.

Genel Sorular ve Assessment’ a yönlendirilme

2. Değerlendirme Aracı
2.2.1. Sistemin Kullanılması
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‘Assessment’ a giriş yapıldığında, yandaki sayfa açılacaktır.

2. Değerlendirme Aracı

Assesment Tool Ana Sayfa (Assesment Overview)

“Kimyasal Yönetimi” özet alanın açılması

Bu alan, STeP by OEKO-TEX® sertifikasının dikkate aldığı 6 temel bölümün 

özet gösterimidir. 

1. Kimyasal Yönetim

2. Çevresel Performans

3. Çevresel Yönetim

4. Sosyal Uygunluk

5. Kalite Yönetimi

6. İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Belirtilen bu alanların her birinde çalışma yapabilmek için, ilgili logonun 

üzerine tıklanması yeterlidir. 

2.2.1. Sistemin Kullanılması

Version 2.0



2. Değerlendirme Aracı

Kimyasal Yönetimi Özet Alan

Soruların
cevaplanması

Çalışılmak istenen alana (örn: Kimyasal Yönetimi) giriş yapıldığında, ilk 

olarak özet sayfa görüntülenecektir. 

Yanda açıklamaları belirtilmiş olan seçeneklerle, çalışma sırasında ihtiyaç 

duyulan bölümlere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.

2.2.1. Sistemin Kullanılması

Version 2.0

Soruların genel görünümü

“Assessment Tool” ana sayfaya dönüş



2. Değerlendirme Aracı
2.2.1.1. Show Overview

Butona tıklandığında, o alanda yer alan soruların listesi, cevaplanmış ve cevaplanmamış 

olarak görülebilir.

Her bir sorunun kendine ait ID numarası bulunmaktadır. «Search and open questions» 

alanından ID numarası veya anahtar kelime ile soru aratılabilir. "STeP by OEKO-TEX® 

Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu" nda da ID numaraları aynı şekilde belirtilmiştir.

Anlaşılmayan sorular için, her bir alanda çalışmanız bittikten sonra sadece ID numarası 

belirtilerek e-posta ile bu sorularınızı iletebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapılacak ve 

yardımcı olunacaktır.

2.2.1.2. Fill out questions

Butona tıklandığında ilgili alanda sorular tek tek karşınıza çıkacaktır. Yanıtlanmış soruları 

görmek istemediğiniz takdirde veya yalnızca temel sorularla çalışmak istediğiniz zaman 

aşağıda yer alan iki seçenekten dilediğiniz filtrelemeyi yapabilirsiniz.

Yalnızca cevaplanmamış soruların
görüntülenmesi

Yalnızca “BASIC (Temel)” soruların
görüntülenmesi

Sistemde ID numaralarının gösterimi ve soru arama

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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“Değerlendirme Aracı” ile “BASIC” ve “ADVANCED” olmak üzere iki tip soru 

yönlendirilir. 

Denetim yapılabilmesi için tüm “BASIC” sorular mutlaka yanıtlanmalıdır. 

Puanlama ve süreçleri hızlandırması için “ADVANCED” soruları da yanıtlamanızı 

tavsiye ederiz.

‘ADVANCED’ ve ‘BASIC’ soruların görünümü

2. Değerlendirme Aracı
2.2.1. Sistemin Kullanılması
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“Değerlendirme Aracı” ile çalışırken pek çok soru sizden sisteme evrak yüklemenizi talep edecektir. Bu 

fonksiyon, kullanılan kimyasalların, atık su ve baca gazı emisyonu vs. test sonuçlarının STeP by OEKO-

TEX® gerekliliklerine göre kontrolünü sağlar. Problem olması halinde uyarı verir.

Lütfen yüklenecek dosyaların isimlerini soruya ait tanımlayarak yükleyiniz. Büyük 

boyutlu dosyalar e-posta ya da WeTransfer aracılığıyla da gönderilebilir.

Aşağıda bu fonksiyonlara ilişkin örnekleri bulabilirsiniz.

2.2.1.3. Üretim alanı ile ilgili fonksiyonlar (Örn: ID 1159)

Yanda (bkz. Assessment Tool, ID 1159) görüldüğü üzere, ilgili soru işletmenin, farklı üretim 

alanlarından fotoğraflar talep etmektedir. Bu sayede, “Değerlendirme Aracı” ile, saha ön denetimi de 

bir anlamda yapılabilmektedir.

2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool, ID 1159

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2.2.1.4. Kimyasalların listelenmesi ile ilgili fonksiyonlar (Örn: ID 1229) 

İşletmede bulunan tüm kimyasallara ait envanterin sisteme yüklenmesi talep 

edilmektedir. Yüklemenin yapılabilmesi için sistem iki opsiyon sunmaktadır.

a. Manuel Yükleme

b. Otomatik Yükleme

2.2.1.4.a. Kimyasalların manuel olarak yüklenmesi 

Tüm kimyasallarınızın CAS No.’larını sırasıyla yanda görülen sarı alana girerek 

listeleme yapabilirsiniz. Ürün ismi ve ilgili CAS numarası yazılıp “Add” butonu 

tıklandığında, sistem sırasıyla listelemeyi yapacaktır. Hatalı bir giriş olduğu 

durumda, mutlaka uyarı verecektir. Bu uyarıları dikkate alarak, düzeltme çalışmaları 

yapmanız gerekmektedir. Kimyasalların çok az sayıda olması halinde bu yöntemi 

tercih edebilirsiniz.

2. Değerlendirme Aracı

Kimyasalların manuel olarak yüklenmesi

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2.2.1.4. Kimyasalların listelenmesi ile ilgili fonksiyonlar (Örn: ID 1229) 

2.2.1.4.b Kimyasalların otomatik olarak yüklenmesi

Kriterlere uygun tam bir envanter listesi oluşturmak ve CAS numaralarının sistem üzerine otomatik aktarımı ve kontrolü için size özel hazırladığımız şablonu 

kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Değerlendirmelerimiz açısından tüm parametreleri listelemeniz önemli ölçüde avantaj sağlayacaktır.

Kimyasal envanter listesi için şablonu linkten indirerek kullanabilirsiniz.

!!! Otomatik yükleme yapıldığı durumda, “dosya yüklenemedi” uyarısı ile karşılaşılabilir. Bu durumda, dosya sisteme yüklenmiş olacaktır ancak kimyasallarla 

ilgili uyarılar tarafınızca görülemeyecektir. Denetmen değerlendirmesi sırasında, liste incelenip, konuyla ilgili dönüş sağlanacaktır.

Yüklenecek olan envanter dosyasının, aşağıda örneği bulunan formatta olması önemle rica olunur. Bu şekilde kimyasal yönetiminde yer alan envanter 

hazırlama kriteriyle ilgili pek çok gerekliliği sağlayabiliyor olacaksınız. 

Not: «STEP»  yazan hücrelere ilişkin sütunlar gerekliliklerimiz kapsamındadır. Diğer sütunlar ek bilgi ve yönlendirme amaçlıdır. Örneğin mevcut kimyasal 

stoklarınız her zaman ayrı ERP sistemlerinde takip edilip genel envanterinizde mevcut olmayabilir. 

2. Değerlendirme Aracı
2.2.1. Sistemin Kullanılması
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Örnek envanter listesi

https://hohenstein365-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/b_bulut_hohenstein_com_tr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5B537B83-488D-40F8-B423-39A895648101%7D&file=Kimyasal%20Envanteri%20V22-1.xlsx&action=default&mobileredirect=true


2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool, ID 429 – Kesittir, tüm kriterleri kapsamaz

2.2.1.5 Baca gazı emisyonu test sonuçları ile ilgili fonksiyonlar (Örn: ID 429) 

Yanda (bkz. Assessment Tool, ID 429) örneği verilen soruda, baca gazı emisyonu test 

sonuçlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. Geçerli emisyon analiz raporları üzerinden 

sisteme değerlerin girişini yaparken; örneğin sadece kömürlü yakma tesisiniz mevcut ise 

«solid» i seçerek ilgili bölümlere sonuçları giriniz. Gaz veya sıvı yakıtla çalışan yakma 

tesisleriniz yok ise ya da ısıl güçleri 0,3 MW ın altında ise «Not Applicable» kutularını 

işaretleyebilirsiniz. Ancak bir emisyon raporunuz mevcutsa puanlama açısından avantaj 

sağlayabilmek için emisyon değerlerini girebilirsiniz. İlgili alana lütfen emisyon raporunu da 

yükleyiniz.

Sorunun “ret kriteri” kapsamında olduğunu belirten ibare (Answer is exclusion creteria), 

uygun olmayan bir cevap verildiği durumda uyarı olarak ekranda belirir. Kritik değerlerin 

sisteme girilmesi dışında, test raporunun da ayrıca yüklenmesi talep edilmektedir.

İlgili tüm STeP by OEKO-TEX® limit değerlerine aşağıdaki linkten, “Annex 10” başlığı 

altında erişilebilmektedir.

İlgili değerin limit dışı 
olması halinde sistem bu 
şekilde uyarı verecektir

STeP by OEKO-TEX Standardı’na linkten ulaşabilirsiniz.

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2.2.1.6 Atık su test sonuçları ile ilgili fonksiyonlar (Örn: ID 419) 

Yanda (bkz. Assessment Tool, ID 419-indirekt deşarj) örneği verilen soruda atık su test 

sonuçlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. Geçerli atık su analiz raporları üzerinden 

sisteme değerlerin girişini yaparken; ilgili tüm parametrelerin raporunuzda mevcut 

olduğundan emin olunuz. Raporunuzda test sonucu «n.d.» yani «not 

detected/tanımlanamadı» şeklinde belirtiliyorsa, raporunuzdan tanımlama limit değerine 

bakarak ilgili değeri sisteme girmeniz gerekmektedir. 

İlgili alana lütfen atık su raporunu da yükleyiniz.

Assessment Tool, ID 419 – Kesittir, tüm kriterleri kapsamaz

2. Değerlendirme Aracı
2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool, ID 1151– Kesittir, tüm kriterleri kapsamaz

2.2.1.7. Atık su test sonuçları ile ilgili fonksiyonlar  (Atık su üretimi mevcut ise) (Örn: ID: 1151)

Geçerli atık su ve/veya çamur analiz raporları üzerinden sisteme değerlerin girişini yaparken; 

aşağıdaki örneklere göre giriş yapmanız gerekmektedir. 

*STeP by OEKO-TEX gerekliliklerine göre son atıksu ve varsa çamur ölçüm raporu mutlaka mevcut olmalıdır
(STeP by OEKOTEX standardında; Ek 5.1 direk deşarj için, Ek 5.2 ortak arıtma tesisine deşarj için ve Ek 3 te yer alan tüm parametreler ise her iki
deşarj şekli için dikkate alınmalıdır)

Örnek 2

2: Raporda ilgili 
parametre test 
edilmiş ise (atık su 
veya çamur) 
kutucuk işaretlenir,  
test edilmeyen için 
“0” değeri girilir.

3: Raporda ilgili 
parametre test 
edilmiş ise (atık su 
veya çamur) ve 
tanımlama limit 
değeri (reporting
limit) altında ise satır 
boş bırakılır.

1: Raporda* ilgili parametre test edilmemiş ise (atık
su ve çamur) kutudaki işaret kaldırılır.

Örnek 1

1

2 3

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool, ID 1151– Kesittir, tüm kriterleri kapsamaz

2.2.1.7. Atık su test sonuçları ile ilgili fonksiyonlar  (Atık su üretimi mevcut ise) (Örn: ID: 1151)

*STeP by OEKO-TEX gerekliliklerine göre son atıksu ve varsa çamur ölçüm raporu mutlaka mevcut olmalıdır
(STeP by OEKOTEX standardında; Ek 5.1 direk deşarj için, Ek 5.2 ortak arıtma tesisine deşarj için ve Ek 3 te yer alan tüm parametreler ise her iki
deşarj şekli için dikkate alınmalıdır)

6: Eğer  çamur test edilmemiş ise ‘No’ olarak 
işaretlemesi gerekir. Böylelikle, çamur ile ilgili tüm 
parametreler otomatik olarak ‘not tested’ 
işaretlenir.

Örnek 4

6

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool, ID 1151– Kesittir, tüm kriterleri kapsamaz

2.2.1.7. Atık su test sonuçları ile ilgili fonksiyonlar  (Atık su üretimi mevcut ise) (Örn: ID: 1151)

*STeP by OEKO-TEX gerekliliklerine göre son atıksu ve varsa çamur ölçüm raporu mutlaka mevcut olmalıdır
(STeP by OEKOTEX standardında; Ek 5.1 direk deşarj için, Ek 5.2 ortak arıtma tesisine deşarj için ve Ek 3 te yer alan tüm parametreler ise her iki
deşarj şekli için dikkate alınmalıdır)

Örnek 5

7

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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7: Sistemde 14  başlık 
altında yer alan tüm 
alt parametreler 
kontrol edilir. Eğer 
tüm parametreler 
test edilmiş ve hiçbir 
limit değeri üstü 
(reporting limit) 
sonuç tespit 
edilmemiş ise ‘No’ 
olarak işaretlenir.

Örnek 6 8: İlgili başlık 
altındaki tüm alt 
parametreler test 
edilmiş ve hiçbir 
bulgu yok ise, 
kutucuk 
işaretlenmez.

8



2.2.1.8. “Ret Kriterleri” için Sistem Uyarıları

“Ret Kriterleri” minimum seviyedeki (Level 1) STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahip olabilmek için 

yerine getirilmesi gereken şartlardır. Dolayısıyla, sistemde böyle bir uyarı (bkz. Ret Kriteri Sistem 

Uyarısı) aldığınızda tarafımıza danışınız. İşletme içerisinde gereken düzenlemeyi sağlayınız.

Bu kriterler, STeP by OEKO-TEX® standardının 108-113 sayfaları arasında “Annex 10” başlığı altında, 

maddeler halinde belirtilmiştir. Her bir başlığa tıklandığında, standart içerisinde yer alan detaylı 

bilgiye yönlendirilirsiniz.

Tüm ret kriterlerine ve STeP by OEKO-TEX® standardına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2. Değerlendirme Aracı

Ret Kriteri Sistem Uyarısı

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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STeP by OEKO-TEX Standardı’na linkten ulaşabilirsiniz.
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2.2.1.9. Sistemin kapatılması

Tüm temel soruları tamamlandığında, ‘Assessment Overview’de ‘Finish Assessment’ butonu belirecektir. 

Tüm cevaplardan  eminseniz ve dokümanları tamamladıysanız, bu butona tıklayarak çalışmanızı 

bitirebilirsiniz.

‘Assessment Tool’ Çalışması Ne Zaman Tamamlanamaz?

- Ret kriterlerine uygun olmayan bir durum varsa,

- Temel sorular cevaplanmamış ise

- Sorularda talep edilen dokümanlar sisteme yüklenmemiş ise (Örn; ID 1229, sf. 18-19)

‘Finish Assessment’ butonu aktifleşmez ve çalışmanızı tamamlayamazsınız.

ÖNEMLİ: Finish Assessment’ butonuna basıldığında, önce tarafımıza otomatik olarak bildirim gelir, ardından 
sunulan cevaplar ve evraklar değerlendirmeye alınır. Bu aşamadan sonra ‘Assessment Tool’ da kullanıcı 
revizyon yapamaz!

2. Değerlendirme Aracı

Assessment Tool – Genel görünüm

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2.2.1.10. Sonuçlar

Tüm sorular tamamlandığında, ‘Results’ sekmesinde, eğer ret kriterlerine uygun olmayan bir 

durum yok ise verilen cevaplara göre seviyeniz görüntülenebilir. Bu seviye denetmenin yaptığı 

inceleme ve yerinde denetimler sonucunda değişebilir.

Verilen cevaplar ret kriterlerini karşılamadığı durumda, yanda (bkz. Sonuçlar)  görüldüğü gibi bir 

uyarıyla karşılaşacaksınız. Bu durumda, otomatik değerlendirmeye engel olan yanıt veya 

yanıtların belirlenmesi ve ilgili düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

2. Değerlendirme Aracı

Sonuç Ekranı

Ret kriteri 
uygunsuzluğu 
durumunda 
karşılaşılacak olan 
uyarı

2.2.1. Sistemin Kullanılması
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2.4 Değerlendirme aracında dosya yükleme opsiyonu 
bulunmayan ancak ek dosya talep edilen "ID" ler için 
tarafımıza ayrıca gönderilmesi

Yanda örneği de görülebileceği üzere ID 446 için, "STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz 

Değerlendirme Aracı Kılavuzu" nda belge ve rapor talep edilirken, sistemde ilgili 

dokümanın yüklenebilmesi için bir alan bulunmamaktadır. Bu ve benzer ID’ler

için dokümanların tarafımıza e-posta veya yüklü ise farklı platformlar aracılığıyla 

gönderebilirsiniz.

2. Değerlendirme Aracı

Değerlendirme Aracı - ID 446 

STeP by OEKO-TEX® Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu Ver. 20201-1 (1.0)  – ID 446
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STeP by OEKO-TEX® 
Sertifikalandırma Süreci

3. Ön Değerlendirme



3. Ön Değerlendirme

“Değerlendirme Aracı” ile çalışmanın tamamlanmasının ardından, verilen cevaplar ve 
yüklenen dokümanlar üzerinden bir ön değerlendirme yapılır. “Değerlendirme Aracı”nda
sisteme yüklenen doküman ve cevaplar değerlendirilerek kılavuz üzerinden yorumlar*
yazılarak, sonuçları aktarılıyor olacaktır.
Böylelikle, hem dokümanların ön kontrolleri yapılır, hem de anlaşılmayan soruların 
sizler için daha açıklayıcı olması sağlanır.  Geri dönüşler sayesinde, eksiklerin 
giderilmesiyle daha iyi bir seviyede belgelendirme sürecini tamamlama imkanı sunulur.
Tüm görüşmelerin ardından saha denetimi için program yapılır ve denetim planı 
oluşturulur. 
*Yorumlara ulaşabilmek için; Değerlendirme sonrası gönderilen doküman üzerinde, 
yandaki görselde belirtilen adımları izleyerek, yorumları açık konumuna getiriniz.

STeP by OEKO-TEX® Türkçe Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu – Yorumların açılması

3.1 Sunulan bilgi ve dokümanların tarafımızca kontrol edilmesi ve 
eksiklerin ve anlaşılmayan hususların "STeP by OEKO-TEX® Türkçe
Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu"  üzerinde tanımlanarak e-posta 
ile tarafınıza bildirimi

Talepler konusunda dönüşleri sağlamanız halinde değerlendirmelerimiz ve 
yönlendirmelerimiz çok daha etkin bir şekilde sağlanabilecek olup avantajınızadır. Geri 
dönüşlerinize ilişkin dosyaları ve notları, her bir soruya ait ilgili ID numarası ile 
tanımlayarak iletmenizi önemle rica ederiz.  Dosyaları e-posta ile veya yüklü ise farklı 
platformlar aracılığıyla gönderebilirsiniz.

3.2 Ek taleplerimize ilişkin dönüşlerin sağlanması
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STeP by OEKO-TEX® 
Sertifikalandırma Süreci

4. Denetim



4.1 Denetim tarihinin belirlenmesi
Tarafınızla görüşerek ortak bir tarih belirlenir. Bu tarihlerde

Sürece dahil olan sorumluların müsaitliğinin kontrolü rica olunur.

4.2 Denetim planının tarafınıza gönderilmesi
Anlaşılan tarihler için ofis toplantıları, sahada ziyaret edilecek yerler ve  işçi görüşmeleri ile 

ilgili süre ve zaman bilgilerinin yer aldığı plan hazırlanarak sunulur.

4.3 Belirlenen tarihte denetimin gerçekleştirilmesi
Denetim, planda görülen ve teklifte “STeP by OEKO-TEX® – Yerinde Denetim” kaleminde 

belirtilen gün sayısı boyunca, üretim sahasında gerçekleştirilir.

4.4 Denetimle ilgili gözlemlerin ön bildirimi
Denetim sürecinde yapılan gözlemler, olası iyileştirmeleriniz konusunda yardımcı olmak 

amacıyla denetim sonunda dikkatinize sunulur. Rapor mahiyetinde değildir.

4. Denetim

Teklifte belirtilen denetim gün sayısı
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STeP by OEKO-TEX® 
Sertifikalandırma Süreci

5. Detaylı Raporlama ve Sertifikasyon



5. Detaylı Raporlama ve 
Sertifikasyon

5.1 Denetim gözlemleriyle ilgili geri dönüşlerin en geç 1 
hafta içerisinde tarafımıza sunulması
İletilen gözlemlerimizi takiben düzeltme ve/veya iyileştirme sağlanan hususlar var 

ise sistematik olarak tanımlı bir şekilde uygun platformlar aracılığı ile gönderilir 

(WeTransfer gibi)

5.2 Detaylı olarak raporlama yapılması
STeP by OEKO-TEX® standardına ilişkin tüm bulgular, denetim sonrasında 

mutlaka yerine getirilmesi gereken talepler ve tavsiyelerle beraber raporlanır.

5.3 Raporun iç kontrolü

5.4 Raporun OEKO-TEX® tarafından onaylanması ve sonuç 
olumlu ise 3 yıl geçerli sertifikanın yayımlanması

Version 2.0



Sertifikanın yayımlanmasının akabinde, sertifika seviyesine göre, teklifte yer alan ara denetim prosedürleri uygulanacaktır.

-Ara denetimler,

1- Uygunluk Denetimi

2-Habersiz Denetim olmak üzere ikiye ayrılır.

Uygunluk Denetim’ leri öncesi, firma zaman ve fiyatlandırma konusunda bilgilendirilir. Ancak Habersiz Denetim’ lerde bu prosedür işlemez. Habersiz Denetim her koşulda 1 

günü geçemez. Denetimden sonra faturalandırma yapılır. Uygunluk Denetimi öncesinde, “Değerlendirme Aracı” erişime açılır ve tekrar doldurulması talep edilir. Ana 

denetim sürecine benzer şekilde tüm değerlendirmeler tekrarlanır. Fakat ana denetimde raporlanan, mutlaka yapılması gereken  ve tavsiye edilen hususlar  ile varsa 

güncellenen STeP by OEKO-TEX ® kriterleri üzerine yoğunlaşılır. Burada yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından, yine bir denetim modellemesi ve zamanı 

planlanarak, yerinde denetim gerçekleştirilir. 

Denetim sonrası, STeP by OEKO-TEX® sertifikasının seviyesinin değiştiği durumlarda yeni seviye ile sertifika yayımlanır. Yayımlanan belgenin sınıfına bağlı olarak ara 

denetimler iptal edilebilir veya eklenebilir. 

Örn: Seviye 2’den 3’e geçerse 1 habersiz denetim iptal olur.

Ek -1: Ara Denetim Prosedürü

STeP by OEKO-TEX® sertifikasının seviyesine göre ana ve ara denetim tablosu
STeP by OEKO-TEX® sertifika seviyeleri

STeP SCORING
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STeP by OEKO-TEX® ile ilgili dokümanlarımız aşağıda yer almaktadır. Süreç 

boyunca her bir adımda sizlere yardımcı olacak ve sorularınıza yanıt olabilecek

şekilde hazırlanmış bu dokümanları, dikkate almanız yararınızadır. Erişim 

sağlayamazsanız her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

STeP by OEKO-TEX® - Dokümanlar

• STeP by OEKO-TEX® Standardı

• STeP by OEKO-TEX® Öz Değerlendirme Aracı Kılavuzu - TR

• Örnek Kimyasal Envanter Listesi

• Atık su kontrol

• OEKO-TEX® Temel Çalışma İlkeleri ve Davranış Kuralları - TR

• İç Denetim Rapor Taslağı – TR

Version 2.0

Ek-2: STeP by OEKO-TEX® 
Dokümanlar
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Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Aracı
“Impact Calculator”

Nedir?
STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahip işletmeler, karbon 
emisyonlarını ve su kullanım etkilerini tesis düzeyinde, proses 
bazlı veya 1 kg ürün için ölçebilir ve raporlayabilirler. OEKO-
TEX® Roadmap Towards Excellence programının bir parçası 
olarak STeP by OEKO-TEX®, tesislerin karbon ve su ayak izini 
hesaplamaları için basit, kullanıcı dostu bir dijital araç 
geliştirmiştir: Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Aracı -
Impact Calculator

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/step-by-oeko-tex/impact-calculator
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/step-by-oeko-tex/impact-calculator


Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Aracı
“Impact Calculator” 
Hangi amaçlarla yayımlanmıştır?
Sektördeki raporlama ve izleme boşluğu nedeniyle, Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi (LCA) metodolojisinin en kritik iki unsuru olan Karbon ve Su Ayak 
İzi Ölçümü, STeP by OEKO-TEX® sertifikasyonuna dahil edilmiştir. Üretim 
tesisleri artık karbon emisyonlarını ve su kullanım etkilerini bu sistemi kullanarak 
ölçebiliyor olacak ve çevreye verdikleri etkilerde en fazla paya sahip olan girdiler ve 
süreç adımları hakkında bir tahmin ve değerlendirme yapabileceklerdir.

-OEKO-TEX®, belirtilen endüstri ihtiyacı ve acil aksiyon alınması ihtiyacı 
nedeniyle karbon ve su etkilerine öncelik vermiştir.

- Hem karbon hem de su ayak izi iyi bilinen göstergelerdir ve takip edilmesi ve 
yorumlanması nispeten kolaydır.

- Ekotoksisite, insan sağlığı, asidifikasyon vb. gibi diğer yaşam döngüsü 
metodolojileri gelecekte dahil edilebilir.

Ne zamandan itibaren kullanılabilir?
STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahip veya süreci onaylayan firmalar için 
kullanımı hali hazırda aktifleştirilmiştir. Katılım isteğe bağlıdır. Ancak bu 
yönde yapacağınız çalışmalar faydanıza olacaktır.

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/step-by-oeko-tex/impact-calculator


Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Aracı
“Impact Calculator” 

Daha fazla bilgi için;

Detaylı bilgi için aşağıdaki Youtube linklerinden 
faydalanabilirsiniz.

(Videolar İngilizce olup, videonun sağ alt kısmında yer alan 
ayarlardan Türkçe altyazı seçeneği ile izleyebilirsiniz.)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=L9HGcaY5FbA

➢ https://www.youtube.com/watch?v=98bQ4cnxBr0

➢ https://www.youtube.com/watch?v=mW0g2LKUioc

➢ https://www.youtube.com/watch?v=kaPPXDMYPy0

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Ouiijnh7600
(Webinar)

GİRDİ: Üretimde hangi girdiler kullanılıyor ve kaynakları 
nelerdir?

PROSES: Hangi işlemler yapılıyor ve bu işlemlerde 
kullanılan malzeme miktarları nedir?

ENERİ&SU: İşletmedeki enerji ve su tüketimi ne 
kadardır? Dağılımı nasıldır? Proses başına tüketim 
nedir?

KİMYASALLAR VE AMBALAJ: Kimyasal ve ambalaj 
kullanımı ne kadardır?

LOJİSTİK: Ham madde girdilerinin işletmeye ulaşması 
için son tedarikçiden itibaren aldığı mesafe nedir?

Sistemin çalışabilmesi için hangi veriler gereklidir?

Hesaplamada bir takvim yılı boyunca kg/ton olarak veriler esas alınır.

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/step-by-oeko-tex/impact-calculator
https://www.youtube.com/watch?v=L9HGcaY5FbA
https://www.youtube.com/watch?v=98bQ4cnxBr0
https://www.youtube.com/watch?v=mW0g2LKUioc
https://www.youtube.com/watch?v=kaPPXDMYPy0
https://www.youtube.com/watch?v=Ouiijnh7600


Teşekkürler

Hohenstein Istanbul
Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti

Hazırlayan: Canan Cebeci
Revize eden: Canan Cebeci
Onaylayan: Bahadır Bulut 
Yayım Tarihi: 15/11/2018
Revizyon Sayısı: 9
Revizyon Tarihi: 08/06/2022

Bu evrak ve içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Kanuna aykırı olarak kopyalanamaz, başka yerde yayımlanamaz.


