
Markalar ve perakende satış şirketlerine, 
STeP, dünya çapında, çevre koruma ve sosyal 
sorumluluk gerekliliklerini sağlayan tedarikçile-
re ulaşma imkanı sunar. Böylece, tüketiciler için 
sürdürülebilirlik taahhüdünün, tedarik zinciri ile 
birlikte ortak bir şekilde açık ve kapsamlı olarak 
belgelendirmelerisine olanak sağlanır.

Tekstil ve deri üreticileri,
STeP sertifikası sayesinde üretim süreçleri-
nin verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Sis-
temimiz, kendilerini sürdürülebilirlik konu-
sunda konumlandırmalarına yardımcı olur ve 
geliştirebilecekleri alanları belirler. Sürdürülebilir 
üretim koşullarının bağımsız bir kanıtı olan STeP, 
şirketlerin imaj güçlendirmelerine katlıda bulunarak 
yeni pazarlar ve tedarikçi ilişkileri geliştirmelerini 
sağlar.
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STeP by OEKO-TEX® NE GİBİ FAYDALAR SUNUYOR?

FAYDALAR
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ŞEFFAF VE  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL VE 
DERİ ÜRETİMİ İÇİN 
BAĞIMSIZ SERTİFİKASYON 
SİSTEMİ.
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DAHA İYİ BİR DÜNYA FİKRİ.

AMAÇ

Tüketiciler ve STK'lar
sadece sağlığa zarar vermeyen yüksek kaliteli teks-
til ürünleri ve deri ürünleri istemekle kalmaz, aynı 
zamanda çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu bir 
üretim beklemektedir. Bu nedenle OEKO-TEX®, 
STeP'i geliştirdi – Sürdürülebilir Tekstil & Deri Üre-
timi.

Hedef
bu modüler sertifikasyon sistemi ile çevre dostu 
üretim süreçlerinin kalıcı bir şekilde uygulanması, 
sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesi ve şirketlerde 
sosyal açıdan sorumlu çalışma koşullarının tüm 

tedarik zinciri boyunca teşvik edilmesidir. Sertifikalı 
firmalar STeP kriterlerini düzenli olarak güncelleye-
rek, ekonomik durumlarını ve rekabet güçlerini güç-
lendirmek için çevresel performanslarını ve sosyal 
sorumluluklarını sürekli olarak iyileştirebilirler.

STeP sertifikasının ön şartı
6 farklı modüldeki minimum gerekliliklerin yerine 
getirilmesidir.

STeP by OEKO-TEX® ÜRETİM ZİNCİRİNİN TAMAMININ 
PERFORMASINI DEĞERLENDİRİR.

ÜRETİM TESİSLERİ

TEKSTİL ÜRETİMİ.

Kuru ve yaş eğirme, büküm 
ve ilgili prosesler

Dokuma, örme, dokumasız (non-woven) 
ürünlerin üretimi ve ilgili prosesler

Ön işlem, boyama, baskı,  
bitim işlemleri ve ilgili prosesler

Tekstil ürünlerinin 
imalatı

Aksesuar üretimi 
(örneğin, fermuarlar, düğmeler, etiketler)

Sünger ve yatak
üretimi

Tekstil lojistiği

Diğerleri (örn, tarımsal olmayan 
elyaf üretimi

DERİ ÜRETİMİ.

Deri ön işlem 
prosesleri

Deri bitim  
işlemleri

Yeniden tabaklama,  
boyama yağlama

Deri lojistiği 

Tabaklama

Deri ürünlerinin 
imalatı

SERTİFİKASYON
SERTİFİKASYON SÜRECİ.

STeP SERTİFİKASYONU İÇİN GEREKLİ ADIMLAR:

STeP by OEKO-TEX®, üretim 
koşullarının sürdürülebilir bir bakış 
açısı ile bütünsel bir şekilde ele 
alınmasını sağlar.

SERTİFİKASYON BAŞVURUSU. 
OEKO-TEX® internet sitesinde 
başvuru formunun doldurulması 

İNTERNET TABANLI 
DEĞERLENDİRME ARACI. 
Elektronik öz değerlendirme 
anketinin doldurulması

ANALİZ VE ÖN DEĞERLENDİRME. 
Internet tabanlı sistemde sunulan 
verilerin eğitimli OEKO-TEX® 
STeP denetçileri tarafından ön 
değerlendirmesinin yapılması

SAHADA DENETİM. 
STeP denetçisi tarafından  
verilerin yerinde doğrulanması

DEĞERLENDİRME. 
Düzeltici faaliyetler & 
STeP denetçisi tarafından 
destek sağlanması

SERTİFİKA & 
NİHAİ RAPOR. 
Detaylı bir nihai rapor hazırlanması 
ve sertifikanın yayımlanması
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