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Made with Organically Grown Material 
CERES-12345 

Made with Organically Grown Material 
CERES-12345 

Made with %X Organically Grown 
Material 

CERES-12345 

Organic Contents Standard (OCS, Versiyon 2.0) Hakkı nda Kısa Bilgi 
 

1. OCS  

� … Textile Exchange‘e (TE, www.textileexchange.org) ait özel  bir standarttır. 1 Ocak 2016’dan bu 
yana Versiypn 2.0 geçerlidir. 

� … Content Claim Standard’ın  (CCS) gözetim zinciri gerekliliklerini kullanır. 
� … nihai üründe organik olarak yeti ştirilmi ş materyalin varlığını ve miktarını takip eden ve 

doğrulayan  bir standarttır ve hammaddenin akı şını izler. 
� … hammaddenin kendisinin sertifikasyonunu kapsamaz  ve işleme yardımcıları (tekstil 

endüstrisinde kullanılan kimyasallar gibi), çevre veya sosyal konularda ek bir kriter oluşturmaz. 

2. Kimler ve neler OCS’ye uygun olarak belgelendirileb ilirler:  

� Tedarik zincirinin tamamı sertifikalandırılabilir: Tekstil sanayisi için, hasat sonrası elyafın 
işlemesinden nihai ürünün ticaretine kadarki zincirin tamamı sertifikalandırılmalıdır. 
Perakendeciler gönüllü olarak sertifikalandırılabilir. 

� Sertifikalandırılabilir ürünler en az %5 organik materyal içermelidir. Örneğin: lif ürünleri, 
iplikler, kuma şlar, kıyafetler, moda tekstil aksesuarları (ta şınan ya da giyilen), tekstil 
oyuncaklar, ev tekstili, yataklar ve yatak ürünleri  ve tekstil ki şisel bakım ürünleri.  

3. Hammaddelerin orijini 

� OCS organik hammadde üretimi için kriter koymaz ve böyle bir kriteri yoktur. 
� Organik hammaddeler uluslararası tanınmış standartlara (EC 834/2007, NOP, JAS  veya 

IFOAM Temel Standartı tarafından kapsanan herhangi bir standart) göre sertifikalı 
kaynaklardan edinilebilir. 

� Her çeşit organik sertifikalı elyaf kullanılabilir; pamuk, ipek, yün, keten, kenevir, polyester, 
elastan vb. gibi. 

� Karışıma izin verilir, etiketleme seviyesi (label grade) için doğrudan “OCS Blended ” 
kullanılmalıdır (OCS 100 label grade kullanmak için, aynı materyalin hem organik hem 
konvansiyonel lifinin karışımına izin verilmez. Eğer kullanılırsa otomatik olarak OCS Blended  
kullanılır). 

� Etiketleme seçenekleri: 

OCS 100% Organic Minimum %95 Organic %5-95 Organic 

Organik 
HammaddeOranı 
(Örnek: Pamuk) 

100% Enaz %95 %5-95 arası 

Label Grade OCS 100 OCS 100 OCS Blended 

Kullanılabilecek 
logo 

   

Kısıtlamalar Yoktur 
Aynı malzeme olamaz (Örnek: 

Organik ve konvansiyonel 
pamuk karışımı) 

Kısıtlama yoktur 
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4. Hem organik, hem de konvansiyonel üretim yapan şirketlerde ayrım 
� OCS belgelendirilmesi için müracaat eden üretici, hammadde girişinden başlayarak üretim 

aşamasının tüm safhalarında, depolamada ve satış aşamasına kadar, organik ve 
konvansiyonel ürünleri birbirinden ayıracak iyi bir  sistem  oturtmak zorundadır. 

� Elbette en iyi ayırım mekanda  yapılandır: organik ürünlerin depo ve üretim hatlarının 
ayırılmasıdır. 

� Yine de bu çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu durumda zamanda  ayrırısınız: aynı üretim 
hattında konvansiyonel ve organik ürünleri ayrı zamanlarda işlersiniz.  İlgili ekipman organik 
ürünler işlenmeden önce temizlenmelidir. Taşıma, depolama ve üretim aşamasında 
bulaşmayı önlemek  için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 
5. Tanımlama 

� OCS ürünleri üretimde ilerlerken net bir şekilde tanımlanmalı  ve izlenmelidir.  
� Buna OCS ürünlerinin, makinelerin, depo aletlerinin ya da depo alanlarının doğrudan 

etiketlenmesi dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. 
� Etiketler ve işaretler ilgili alanda çalışan tüm çalışanlar için görülebilir  ve anlaşılır  olmalıdır. 

 
6. İzlenebilirlik 

� Asgari olarak, tedarik zincirinin her aşamasında bir adım ileri ve bir adım geri olacak şekilde 
izlenebilirlik sağlanmalıdır. 
 

7. Personelin E ğitimi 
� Çalışanlar standardın gereklilikleri hakkında eğitilmelidir (eğitim kaydının tutulması dahil) 
� Müteşebbis sertifikasyon için sorumlu bir ki şi atamalıdır. 

 
8. Dökümantasyon 

� OCS birimlerinin OCS ürünlerini tanımlamak ve kayıt etmek için işleyen ve anla şılabilir bir 
sisteme  ihtiyacı vardır. 

� OCS ürünlerinin bütünlüğünü ve tanımlanmasını sağlamak için yazılı prosedürler ve çalışma 
talimatlarına ihtiyaç vardır. Organik ve konvansiyonel üretimin paralel olarak yer aldığı 
tesislerde üretimin tüm aşamalarında organik üretimle ilgili tüm torbalar, konteynerler ve 
kutular etiketlenmelidir. Buna her adımda tüm üretim dahildir. 

� Üretici ürünlerin miktarı, menşei ve akışı ile ilgili tüm dokümantasyonu tutmak zorundadır. 
Üretici, tedarikçi sertifikalarını, irsaliyeleri, alındı mak buzlarını, i şleme kayıtlarını, depo 
defterlerini ve faturalarını  saklamak ve muhafaza etmek zorundadır. Bütün bu kayıtlar 
ürünün belgelenmiş OCS durumunu  göstermek zorundadır. Tüm kayıtlar en az 5 yıl 
saklanmalıdır. 

� OCS birimlerinin, satınalınan hammaddenin, yan ürünlerin, aksesuarların ve satılan nihai 
ürünlerin miktarlarının değerlendirilebilmesi için iyi bir muhasebe sistemine  ihtiyaçları vardır. 
Her bir üretim adımı için kayıtlar giren ve çıkan miktarların Claimed Material‘a (iddia edilen 
içerik) ait final miktarını gösterir şekilde sağlanmalıdır. Tüm hesaplamalar materyallerin 
ağırlığı baz alınarak yapılır ve stok seviyeleri ve geri çevrilen ürünler dikkate alınır. 

� Açık hammaddenin doğrudan tarladan geldiği durumlar hariç, OCS üretimi için sadece 
ambalajlı veya mühürlü  ve etiketli ürünler kabul edilmelidir. Etiketlenmemiş ürünler 
tedarikçiye iade edilmelidir. 

� Nakliye şekil ve rotaları belgelenmelidir. 
 
9. Etiketleme 

� Bir OCS logosu kullanıldığında, ürünleri sertifikalandıran Sertifikasyon kurulu şuna  (örn: 
Sertifikasyon kuruluşunun adı ve/veya logosu) ve sertifikalı işletmeye (örneğin, adı ve veya 
sertifikasyon numarası) bir referans  yapılmalı ayrıca label grade  mutlaka kullanılmalıdır. 
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� Markalar ve perakendeciler ürünlere logo uygulamasını ancak tedarik zincirinin sonuna kadar 
sertifikalı olduğu durumlarda yapabilirler (son sahiplik adımı dahil) 

� Bir ürünün tekil içerikleri OCS sertifikalı olarak tanımlanabilir ancak tüm ürünün değil yalnızca 
tanımlı içeriğin organik materyal içerdiğini tamamen net bir şekilde tanımlayacak şekilde 
kullanılmak kaydıyla izin verilir. Örneğin bir ayakkabının üstü %100 organik pamuktan imal 
edilmiştir. 

Lütfen logo kullanımı konusunda standart tarafından  olu şturulan gereklilikleri dikkate alınız 
(bakınız http://textileexchange.org/integrity/)! 
 
10. Prosedür 
Lütfen websitemizdeki ilgili dokümana başvurunuz. 

 

11. Transaction Certificates (TC’ler, Dola şım Sertifikaları) 
� Tanım:  Bir işletmeden diğerine yüklemesi yapılan ürünlerin belli bir standarda uygunluğunu 

doğrulamak üzere sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenen bir dokümandır.  
� Organik lif satın alan ve OCS ürünleri satın alan tüm Sertifikalı işletmeler, satın alınan tüm 

OCS mallarının satın alınan tüm miktarı için bir Transaction Certificate(=TC, kontrol sertifikası) 
almalı ve sağlamalıdır. Ürünler OCS olarak etiketlendiği ve satıldığı sürece, TC’ler toptan satış 
için zorunludur (perakendeciler hariç) 

� TC’ler ürünün tedarikçisinden sorumlu sertifikasyon kuruluşu tarafından faturaların, packing 
listler ve taşıma evraklarının kopyalarına ve bir önceki tedarikçilerden alınan TC‘lere istinaden 
düzenlenir. İstisnai durumlarda birden çok yükleme için TC’ler düzenlenebilir. Tek bir TC’nin 
kapsayabileceği maksimum süre 3 aydır. 

 
Lütfen bunun GOTS’un temel gereklerinden sadece bir  seçme, yani bir giri ş 
oldu ğunu unutmayınız. Elbette üretici, ilgili standardın  tüm gereklerini ö ğrenmek 
ve yerine getirmek zorundadır. Standart ile ilgili diğer tüm dokümanlar bu 
adresten indirilebilir http://textileexchange.org/integrity/  ! 

 

 

 

! 


