
Global Organik Tekstil Standardı 
Tüketicide yeterli güveni sağlayabilmek için, 
ham maddenin hasadından başlayarak, 
çevre ve sosyal sorumluluğu olan üretim-
den etiketlemeye kadar olan süreçte, tekstil 
ürünlerinin organik statüsünün garanti al-
tına alınabilmesi amacıyla, dünya-çapında 
tanınabilir gereklilikleri belirlemek için, 
(GOTS) Standard oluşturma konusunda 
yetkinliği olan uluslar arası firmalar tarafın-
dan geliştirilmiştir.  
 
Endüstri ve perakendeci sektörlerinin sa-
dece bir işleme standardına olan talebinin 
yoğun olması ve tüketicinin organik liflere 
olan talebinin artması nedeniyle Standard 
daha da önem kazanmış olup Global Orga-
nik Tekstil Standardı evrensel bir kabul gör-
müştür. İşletme ve üreticilerin, kabul edilen 
bir sertifikasyon ile organik liflerden 
üretmiş oldukları tekstil ürünlerini bütün 
önemli pazarlara sunabilmelerini sağla-
mıştır.

          HAKKIMIZDA 
 
Global Organik Tekstil Standardı Uluslararası 
Çalışma Grubu, tanınan dört üye organizasy-
ondan oluşturulmuştur; OTA (ABD), IVN (Al-
manya), Soil Association (İngiltere) ve JOCA 
(Japonya). Organik tarım, çevre ve sosyal sor-
umluluğu olan tekstil üretimi ile ilgili deneyim-
lerini kullanarak uluslararası organizasyon ve 
uzmanlarla birlikte GOTS’a katkıda bulunmak-
tadırlar.  
 
 
 
         BILGI MERKEZI  
 
GOTS web sayfasında yer alan Bilgi Merkezi 
GOTS hakkındaki yenilikleri bildirmektedir, 
Sıkça Sorulan Sorulara cevap verir ve Global 
Organik Tekstil Standardı hakkındaki Uluslar 
arası Çalışma Grubunun yayınlamış olduğu 
bütün resmi belgelerin indirilebilmesini sağlar.  
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          STANDARD 
 
Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) or-
ganik liflerden yapılan tekstil ürünleri için 
dünya çapında en önemli işleme standardı-
dır. Organik tekstil zincirinin bütün aşamala-
rında çok yüksek kıstaslar belirlemekle 
birlikte ayrıca sosyal sorumlulukla ilgili gere-
kliliklere de uyum talep eder.   
 
 
 
 
           
          SERTIFIKASYON 
 
Üretim alanlarının, işletmelerin ve ticaretini 
yapan kuruluşların denetimi ve sertifika-
syonu, GOTS izleme sistemi temellerine 
dayalı olarak akredite edilen bağımsız kuru-
luşlarca sağlanmaktadır.  Bu durum GOTS 
sertifikası almış tekstil ürünlerinin güvence-
sidir.

          LISANS & ETIKETLEME 
 
GOTS sertifikasyon işlemlerinin tamamlan-
masıyla, sertifikalandırılmış olan kuruluşun 
GOTS programına dahil olduğunu göstere-
cek, standardın kullanılması ve üretmiş ol-
duğu GOTS ürünleri üzerinde GOTS 
logosunun kullanılmasını da içeren bir li-
sansa sahip olması gerekir. Buna istinaden 
talep edilen lisans ücreti ve ilgili detay bilgi-
ler “Lisans & Etiketleme Rehberi”nde tanım-
lanmıştır.   
 
          

 HALKA AÇIK VERITABANI 
 
GOTS Halka Açık Veritabanı kullanıcıların ih-
tiyaçları doğrultusunda, tedarik zincirinde 
GOTS sertifikası almış kuruluşlar, bulundu-
kları yer, üretim alanları ve GOTS sertifikası 
almış ürünleriyle ilgili bilgileri araştırabilme-
leri için pratik bir araçtır.


