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1

AMAÇ

Bu belge1, GOTS programına katılan şirketler için etiketleme koşullarını belirtir ve ilgili Ücretleri
tanımlar. Ayrıca, tescilli GOTS İşaretlerinin ürünlerde ve ayrıca reklamlarda, kataloglarda, web
sayfalarında, web sitelerinde veya diğer yayınlarda doğru ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını
sağlamak için gereksinimleri belirler. Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), Bölüm 1.4 'Etiket
Derecelendirme ve Etiketleme' ve Bölüm 1.5 'Referans Belgeler'de bu belgeye atıfta
bulunduğundan, Standardın ayrılmaz bir parçasıdır ve burada verilen kriterler GOTS ile uyumu
sağlamak için bağlayıcıdır.

2

TANIMLAR

Onaylı Belgelendirici

Global Standard gGmbH tarafından ilgili kapsamda GOTS'a göre
muayene ve belgelendirme yapmak üzere onaylanmış belgelendirme
kuruluşu.
Onaylı Belgelendiricilerin ve kapsamlarının güncellenmiş bir listesi şu
adreste bulunabilir: bu bağlantı.

Marka

GOTS İşaretleri dışında tescilli veya tescilsiz bir ticari marka veya
başka bir işaret.

Marka Sahipleri
Marka Sahibi.
Belgelendirilmiş Kuruluş Onaylı bir Belgelendirici tarafından sertifikalandırılmış GOTS
Mallarının işlemcisi, üreticisi, tüccarı (Bölüm 6.1'e göre kaydedilmesi
gereken tüccarlar hariç) veya perakendecisi.
Tesis
Onaylı bir Belgelendirici tarafından denetlenen ve bu Kuruluşun
Kapsam Sertifikasında listelenen bir Belgelendirilmiş Kuruluşun veya
alt yüklenicinin münferit konumu.
Global Standard
Lisanslama sisteminin tüm faaliyetlerini yürüten ve tescilli
gGmbH (Global
markaların (GOTS İşretleri) sahibi olan tüzel kişilik.
Standard
gemeinnützige GmbH;
Global Standard nonprofit GmbH)
GOTS Katkı Maddeleri Onaylı bir Belgelendirici tarafından GOTS Ürünlerinin üretimi için
katkı maddesi olarak onaylanmış (belirli uygulamalar için)
aksesuarlar veya kimyasal girdiler (renklendiriciler / tekstil
yardımcıları).
GOTS Malları
Bir Belgelendirilmiş Kuruluş tarafından GOTS'a uygun olarak
üretilen ve Onaylı bir Belgelendirici tarafından sertifikalandırılmış
tekstil ürünleri (bitmiş veya ara ürünler).
GOTS İşaretleri
Global Standard gGmbH'nin tescilli ticari markaları, yani Bölüm 5'in alt
bölümlerinde yer alan “Global Organic Textile Standard Logosu” ve
“Global Organic Textile Standard” veya “GOTS” terimleri (kelime
işaretleri).
GOTS İşaretlerinin
GOTS İşaretleri, tekstil tedarik zincirindeki alıcı/alıcı tarafından ve
Ürün Üzerinde
satın alma anında son tüketici tarafından görülebilecek şekilde GOTS
Uygulaması
Malları üzerine uygulanır (ör. ambalaj malzemesi, askılı etiket ve/veya
(bakım) etiketi).
Ürün İşaretleme
Kataloglarda, web sayfalarında, reklamlarda veya diğer yayınlarda (ör.
pazaryerleri veya satış platformları veya posta siparişi şirketleri
tarafından) sunulan GOTS Ürünlerine uygulanan GOTS İşaretleri.

1
Bu belge daha önce "Lisanslama ve Etiketleme Kılavuzu" olarak adlandırılmıştı ve eski belgenin son sürümünün yerini
almaktadır. Diğer tüm GOTS belgelerinde "Lisanslama ve Etiketleme Kılavuzu" ve "Etiketleme Kılavuzu"na yapılan atıflar
artık bu belgeye atıfta bulunmak anlamına gelecektir.
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GOTS İşaretlerinin
Diğer Uygulamaları

GOTS İşaretlerinin
Kullanımına İlişkin
Perakendeci Beyanı

GOTS İşaretlerinin Ürün Markalaması / Ürün Üzerinde
Uygulaması kapsamında olmayan diğer herhangi bir GOTS İşareti
uygulaması (ör. kartvizitler, web siteleri, antetli kâğıtlar veya GOTS
Ürünlerine veya GOTS Katkı Maddelerine özel atıfta bulunmayan
tanıtım materyallerinde).
GOTS İşaretlerini kullanmak isteyen bazı belgelendirilmemiş
Perakendeciler tarafından (bkz. Bölüm 9.7) Global Standard
gGmbH'ye sunulması gereken beyan belgesi.

3

ETİKETLEME KOŞULLARI VE ÜCRETLERİ

3.1

GOTS MALLARI

3.1.1

Onaylı bir Belgelendirici tarafından GOTS belgelendirmesinin tamamlanmasıyla,
Belgelendirilmiş Kuruluş, ilgili GOTS Mallarında Standardın ve – Onaylı Belgelendirici
tarafından "GOTS Malları için Etiketleme Yayını" şeklinde açık bir şekilde yayınlandığında
– GOTS İşaretlerinin kullanımı dâhil olmak üzere, bu Belgenin hükümlerine uygun olarak
ve belgelendirme geçerli olduğu sürece, GOTS programına katılma izni alır.

3.1.2

Belgelendirilmiş Kuruluş, tüm ürünlerin listeleri, özellikleri ve miktarları dâhil olmak üzere
GOTS Mallarını alan her müşteri için tam kayıt tutacak ve bu bilgileri Onaylı Belgelendirici
tarafından incelenmek üzere kullanıma sunacaktır. Onaylı Belgelendirici, GOTS
İşaretlerinin kullanım amacını ve Belgelendirilmiş Kuruluş tarafından "GOTS Malları için
Etiketleme Yayını" formunu kullanarak önceden etiketlemeyi gözden geçirecek ve
onaylayacaktır.

3.1.3

Etiket yayını/Label release, Belgelendirilmiş Kuruluş tarafından yalnızca ilgili Onaylı
Belgelendirici aracılığıyla alınacaktır.

3.2

GOTS KATKI MADDELERİ

3.2.1

Kapsam 4 Onaylı Belgelendirici tarafından GOTS Onay Yazısı düzenlenmesi ile, GOTS
Katkı Maddelerinin tedarikçisi, standardın ve – Kapsam 4 Onaylı Belgelendirici tarafından
“GOTS Katkı Maddeleri için Etiketleme Yayını” şeklinde açık bir şekilde yayınlandığında –
GOTS İşaretlerinin Diğer Uygulamaları ile sınırlı olan GOTS İşaretlerinin kullanımı dâhil
olmak üzere, bu belgenin hükümlerine (özellikle Bölüm 7) uygun olarak ve Onay Mektubu
geçerli olduğu sürece, GOTS programına katılmak için bir izin alır.

3.3

ORTAK MARKALAŞMA/COBRANDING: MARKA SAHİPLERİNİN KAYIT OLMASI

3.3.1

Bu belgeye göre ortak markalaşma, bir Markanın GOTS Mallarına ve/veya ambalajına
uygulanması anlamına gelir.

3.3.2

Bu belgenin diğer hükümlerine ek olarak, GOTS ürünlerine Ortak Markaya, yalnızca ilgili
Marka Sahibinin ilgili Markaları Global Standard gGmbH'ye uygun şekilde kaydettirmesi ve
bu ortak marka için önceden yazılı onay alması durumunda izin verilir. Yukarıda
belirtilenler, GOTS Malları üzerindeki diğer sertifikasyon markaları, sertifikasyon kuruluşları
işaretleri ve bir hükümet tarafından belirlenen resmi işaretler veya mühürler için geçerli
değildir.

3.3.3

Ortak markalama, Ortak Marka Yıllık Ücretlerinin ödenmesini gerektirir. Kayıt detayları,
kayıt süreci ve ücretler 2021 boyunca düzenlenecektir.

3.3.4

Bölüm 3.3, ancak söz konusu sistem uygulamaya konduktan sonra uygulanacaktır.

4

ÜCRETLER2

4.1

KURULUŞ YILLIK ÜCRETLERİ

2
Ücretler, GOTS Yönetimi tarafından yayınlanan ve zaman zaman güncellenen “Faturalama Prosedürü GOTSÜcretleri için GOTS Onaylı Belgelendirme Kuruluşları”nın en son versiyonuna tabidir.
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4.1.1

Her Belgelendirilmiş Kuruluş, denetlenen tesis sayısına göre yıllık bir ücret ödeyecektir. Bir
Belgelendirilmiş Kuruluş başka bir Kapsam Sertifikasında alt yüklenici olarak listelenirse ve
Onaylı Belgelendirici tarafından Risk Değerlendirmesinin bir parçası olarak denetlenirse,
kendi Belgelendiricisi aracılığıyla böyle bir tesis için yalnızca bir kez yıllık ücret ödenir.

4.1.2

Bu lokasyonda tekstil işlemesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm Kapsam Belgesi
sahipleri için ücret ödenecektir. Bu nedenle, tesislerine ek olarak, esas Kapsam Belgesi
sahipleri olmaları halinde, tescilli ofisler, idari, pazarlama, muhasebe ofisleri vb. için ücret
ödenecektir.

4.1.3

Belgelendirilmiş Kuruluş için denetlenen her tesis için Ücret 150 € olarak belirlenmiştir.

4.1.4

Global Standard gGmbH'nin kurucu kuruluşlarından birinin olağan üyesi olan
Belgelendirilmiş Kuruluşlar, tutarların yarısını öderler.

4.1.5

Ücret, Onaylı Belgelendirici tarafından tahsil edilecek ve bir takvim yılına göre üç ayda bir
Global Standard gGmbH'ye aktarılacaktır.

4.1.6

Ayrılan ve bir sonraki yıl yeniden başvuran bir Belgelendirilmiş Kuruluşun her iki yıl için de
geçerli Yıllık Ücretleri ödemesi gerekir.

4.1.7

Müşterilerine gönderilen Belgelendirici faturaları, bu kalemi Onaylı Belgelendiriciye
ödenecek diğer ücretlerden ayırmak için parantez içinde “GOTS'a ödenecek” ibaresini
içerecektir.

4.2

BELGELENDİRME KURUMU YILLIK ÜCRETLERİ

4.2.1

Onaylı Belgelendiriciler, denetlenen ve/veya Global Standard gGmbH'ye göre
sertifikalandırılmış her tesis için takvim yılı başına (eksik takvim yılları dâhil) 40 €'luk
bir Yıllık Ücret ödeyecektir.

4.2.2

Ücret, bir takvim yılına göre üç ayda bir Global Standard gGmbH'ye aktarılacaktır.

4.3

KATKI MADDELERİ KAYIT ÜCRETLERİ

4.3.1

Girdilerinin ve/veya aksesuarlarının onaylanması için Onaylı Belgelendiriciye başvuran
GOTS Katkı Maddesi üreticileri ve tedarikçileri, GOTS Onay Yazısının (LoA) Ek
Tablo(lar)ında listelenen GOTS Katkı Maddelerinin her bir ticari adı için Katkı Maddesi
Kayıt Ücreti ödeyecektir (bkz. Bölüm 2.2.3 'Onay Yazıları Düzenlemek için İlke ve Şablon').
Katkı Maddeleri Kayıt Ücreti ilk kayıtta ödenir ve bir sonraki GOTS sürümünün yürürlüğe
girmesine kadar geçen süreyi kapsar (standardın genel revizyonları her 3 yılda bir
planlanır). Aynı GOTS Versiyonunda (aynı veya farklı Kapsam 4 Onaylı Belgelendiriciye)
ayrılıp, yeniden başvuran GOTS Onay Yazısı sahibi, ilgili Katkı Maddesi Kayıt Ücretini
tekrar ödeyecektir.

4.3.2

Katkı Maddeleri Kayıt Ücreti, LoA'da listelenen GOTS Katkı Maddelerinin her ticari adı
için 25 € olarak belirlenmiştir.

4.3.3

Katkı Maddeleri Kayıt Ücreti, Onaylı Belgelendirme Kuruluşu tarafından en geç ilgili Onay
Yazısının düzenlenmesiyle tahsil edilecek ve bir takvim yılı bazında üç ayda bir Global
Standard gGmbH'ye aktarılacaktır. Müşterilerine gönderilen Belgelendirici faturaları, bu
kalemi Onaylı Belgelendiriciye ödenecek diğer ücretlerden ayırmak için parantez içinde
“GOTS'a ödenecek” ibaresini içerecektir.

4.4

KATKI MADDELERİ YILLIK ÜCRETLERİ

4.4.1

Her bir GOTS LoA sahibi, Tablo(lar) Ekinde listelenen GOTS Katkı Maddesi sayısına göre
bir Katkı Maddesi Yıllık Ücreti ödeyecektir (bkz. Bölüm 2.2.3 GOTS Katkı Maddeleri için
Onay Yazıları Düzenlemek için Politika ve Şablon). Yıllık Ücretlerin ödenmesi, LoA
sahibinin GOTS logosunu Bölüm 7'de açıklanan koşullar altında kullanmasına izin
verecektir. Ücretler, ilk onaydan sonra yıllık olarak ödenir.
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4.4.2

Katkı Maddeleri Yıllık Ücreti, minimum 150€'luk ücrete tabi olarak, takvim yılı veya
bunun bir kısmı başına kayıtlı katkı maddesi başına 5€ olarak belirlenir.

4.4.3

Katkı Maddeleri Yıllık Ücreti, Kapsam 4 Onaylı Belgelendirici tarafından toplanacak ve bir
takvim yılına göre üç ayda bir Global Standard gGmbH'ye aktarılacaktır.

4.4.4

Müşterilerine gönderilen Belgelendirici faturaları, bu kalemi Onaylı Belgelendiriciye
ödenecek diğer ücretlerden ayırmak için parantez içinde “GOTS'a ödenecek” ibaresini
içerecektir.

5

GOTS MALLARININ TANIMLANMASI

5.1

ÜRÜN MARKALAMA / GOTS İŞARETLERİNİN ÜRÜN ÜZERİNDE
UYGULAMASI

5.1.1

GOTS İşaretleri, tekstil tedarik zincirindeki alıcı/teslim alan ve satın alma anında son
tüketici tarafından görülebilecek şekilde GOTS Malları üzerinde uygulanacaktır. (ör. (nihai)
ambalaj ve/veya karton etiket/hangtag ve/veya (bakım) etiketi üzerinde kullanım).

5.1.2

GOTS Bölüm 1.4'te verilen kritere göre perakende olarak satılan GOTS Mallarında GOTS
İşaretlerinin kullanılması zorunludur.

5.1.3

GOTS Bölüm 4.1'de belirtilen kriterlere göre sertifikasyon programına katılmak zorunda
olan GOTS Mallarının alıcılarına, GOTS sertifikalı değilse, bu (daha fazla işlenmiş) ürünleri
GOTS İşaretleri ile sunmalarına veya (tekrar) satmalarına izin verilmez.

5.1.4

GOTS İşaretlerine her zaman ilgili etiket sınıfı "organik" (veya "dönüşümde organik") veya
"(%x) organik malzemelerden yapılmıştır" (veya "dönüşüm malzemelerinde (%x) organik ile
yapılmıştır") eşlik etmelidir. İşaretlenen malları sertifikalandıran Onaylı Belgelendiriciye (ör.
Belgelendiricinin adı, kısa adı ve/veya logosu) ve Belgelendirilmiş Kuruluşun lisans
numarasına (Onaylı Belgelendirici tarafından sağlanan) atıfta bulunulması zorunludur.
Tedarik zincirindeki son Belgelendirilmiş Kuruluş bir tüccar veya perakendeciyse,
etiketlemede kullanılan lisans numarası, son üreticinin veya belgelendirilmiş bir tüccarın
veya belgelendirilmiş perakendecinin lisans numarası olabilir.

5.1.5

GOTS İşaretlerinin GOTS Mallarının tedarikçileri tarafından kullanımı, Onaylı Belgelendirici
tarafından “GOTS Malları için Etiketleme Yayını” formu aracılığıyla açıkça yayınlanacaktır.

5.1.6

Bu koşullar, kataloglarda, web sayfalarında veya diğer yayınlarda (örneğin postayla sipariş
şirketleri tarafından) sunulan (satış için) herhangi bir GOTS Ürününün tanımlanması için de
geçerlidir. Her durumda kullanıcı, herhangi bir işaretleme, yayın, reklam vb.de GOTS
sertifikalı ve GOTS sertifikalı olmayan ürünler arasında herhangi bir karışıklığın ortaya
çıkmamasını sağlayacaktır.

5.2

GOTS BÖLÜM 2.2.1'DE TANIMLANAN GEREKLİLİKLERE UYGUN GOTS
MALLARI

5.2.1

GOTS Bölüm 2.2.1'de tanımlanan gereksinimlere uygun GOTS Malları aşağıdaki gibi
işaretlenecektir:
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Organik
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

5.2.2

veya

Dönüşümde organik
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

Alternatif bilgi yerleşimi
Kullanıcı, eşlik eden bilgilerin alternatif yerleşimini kullanabilir, ancak tüm etiketleme
gereksinimlerinin karşılandığından emin olabilir (örneğin, bilgileri logonun yanına
yerleştirmek). Etiketleme, GOTS ürününün yakınına, ürünle doğrudan ilişkili olarak görünür
kalacak şekilde yerleştirilecektir.

5.3

GOTS BÖLÜM 2.2.2'DE TANIMLANAN GEREKLİLİKLERE UYGUN GOTS
MALLARI

5.3.1.

GOTS Bölüm 2.2.2'de tanımlanan gereksinimlere uygun GOTS Malları aşağıdaki gibi
işaretlenecektir:

[x]%3 organik malzemeden
yapılmıştır
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

5.3.2.

veya

[x]%3 Dönüşümde organik
malzemeden yapılmıştır
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

Alternatif bilgi yerleşimi
Kullanıcı, eşlik eden bilgilerin alternatif yerleşimini kullanabilir, ancak tüm etiketleme
gereksinimlerinin karşılandığından emin olabilir (ör. bilgileri logonun yanına yerleştirmek).
Etiketleme, GOTS ürününün yakınına, ürünle doğrudan ilişkili olarak görünür kalacak
şekilde yerleştirilecektir.

Organik fiber materyalin (X>%70) tam bileşim yüzdesinin belirtilmesi isteğe bağlıdır. Kullanılmadığı takdirde etiket sınıfı
sırasıyla ‘organik ile yapılmış' veya 'dönüşümde organik ile yapılmış’ şeklinde gösterilecektir.

3

GOTS İşaretlerinin Kullanım Şartları v 3.1 – Ekim 2021 · Sayfa 7/18

5.4

GOTS BÖLÜM 2.2.1 VE 2.2.2'DE TANIMLANAN GEREKLİLİKLERE
UYGUN BİLEŞENLİ KOMBİNE ÜRÜNLER

5.4.1

GOTS İşaretlerinin, yalnızca GOTS gerekliliklerine ve GOTS Bölüm 2.2.1 veya 2.2.2'de
tanımlanan malzeme kompozisyonu gerekliliklerine uygun bileşenlere sahip Kombine
Ürünler için kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki gibi işaretlenmelidir:

KOMBİNE ÜRÜN

KOMBİNE ÜRÜN

GOTS sertifikalı

GOTS sertifikalı

‘Organik’
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

‘Dönüşümde Organik’
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

[bileşen adı]

[bileşen adı]

KOMBİNE ÜRÜN

KOMBİNE ÜRÜN

GOTS sertifikalı

GOTS sertifikalı

‘x%4 organik malzemeden
yapılmıştır’
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

‘x%4 dönüşümde organik
malzemeden yapılmıştır’
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[lisans numarası]

[bileşen adı]

5.4.2

[bileşen adı]

Alternatif bilgi yerleşimi
Kullanıcı, eşlik eden bilgilerin alternatif yerleşimini kullanabilir, ancak tüm etiketleme
gereksinimlerinin karşılandığından emin olabilir (ör. bilgileri logonun yanına yerleştirmek).
Etiketleme, GOTS ürününün yakınına, ürünle doğrudan ilişkili olarak görünür kalacak
şekilde yerleştirilecektir.

Organik fiber materyalin (X>%70) tam bileşim yüzdesinin belirtilmesi isteğe bağlıdır. Kullanılmadığı takdirde etiket sınıfı
sırasıyla ‘organik ile yapılmış' veya 'dönüşümde organik ile yapılmış’ şeklinde gösterilecektir.
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5.5

ONAYLI BİR BELGELENDİRİCİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ GOTS
KATKI MADDELERİ

5.5.1

GOTS İşaretlerinin, GOTS Bölüm 2.3'te tanımlanan gereksinimlere uyan ve bir GOTS
Onaylı Belgelendirici tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış GOTS Katkı Maddeleri
tedarikçileri tarafından kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki şekilde kullanılacak ve kullanım
her zaman bu belgenin 7. Bölümüne uygun olacaktır:

GOTS Onaylı Katkı Maddesi
[belgelendirici ref.] tarafından
belgelendirilmiştir
[Onay referans numarası]

5.6

GOTS ETİKETİNİN DİL VERSİYONLARI

5.6.1

'Organik' veya 'dönüşümde organik' yerine, malların satıldığı ülkenin dilindeki eşdeğer
terimler kullanılabilir. Global Organic Textile Standard metni her zaman yalnızca İngilizce
olarak kullanılacaktır. Bu, hem GOTS logosu hem de kelime işareti için geçerlidir.

5.7

GOTS'A UYGUN (TAM OLARAK) ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLERE ATIFTA
BULUNMA

5.7.1

Bir ürünün GOTS sertifikalı olduğuna dair yanlış beyanı önlemek için, GOTS sertifikasının
yalnızca ara aşamalar (iplik veya kumaş aşaması gibi) veya yalnızca ürünün belirli
bileşenleri için geçerli olması durumunda, GOTS etiketleme koşulları, GOTS İşaretlerinin
kullanımına veya nihai tekstil ürünlerinde GOTS'a herhangi bir atıfta (belgelendirme)
bulunulmasına izin vermez. Buna göre, GOTS etiketleme koşulları, GOTS sertifikasının
yalnızca önceki aşamalar (ör. çırçırlanmış pamuk veya iplik) için geçerli olması durumunda,
ara ürünlerde (ön. kumaşlar) GOTS İşaretlerinin kullanımına veya GOTS'a herhangi bir
atıfta (sertifikasyon) bulunulmasına da izin vermez.

5.7.2

Bu nedenle, tüm işleme ve B2B ticaret zinciri GOTS sertifikasına sahip değilse GOTS
etiketlemesine veya atıfta bulunulmasına da izin verilmez. Kumaşın kesilmesi, bir çevrimiçi
mağaza aracılığıyla satıldığı takdirde, sertifika gerektiren bir işlem adımıdır. GOTS ürün
etiketlemesi ve herhangi bir atıfta bulunma için ön koşul, B2B ticaret seviyesi de dâhil
olmak üzere nihai ürüne kadar GOTS Ürünlerinin tüm tedarik zincirinin sertifikalandırılmış
olmasıdır.

5.8

GOTS ÜRÜNLERİYLE ORTAK MARKALAŞMA/COBRANDING

5.8.1

Markalar GOTS Mallarına ancak uygun şekilde tescil edilmişlerse, tescil ücretleri (varsa)
ödenmişse ve Bölüm 3.3'e göre kullanım onaylanmışsa uygulanabilir. Bölüm 3.3
kapsamında tescil edilmemiş Markaların uygulandığı ürünler artık GOTS Malları olarak
kabul edilmez ve GOTS işaretleri ile etiketlenemez veya reklamı yapılamaz.

5.8.2

Bölüm 5.8, ancak sistem (Bölüm 3.3) tanıtıldıktan sonra uygulanacaktır.
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6

GOTS ETİKETLİ MAL SATIŞI VEYA REKLAMINI YAPAN
FİRMALAR İÇİN ÖZET GEREKLİLİKLER

6.1

TEDARİK ZİNCİRİ İÇERİSİNDE SATILAN GOTS MALLARI

GOTS sertifikalı ve etiketli (yarı) bitmiş ürünleri tekstil tedarik zincirinde satmadan önce satıcı
aşağıdakileri sağlamalıdır:
6.1.1

Alıcı, Onaylı Belgelendiriciden alınan geçerli bir Kapsam Sertifikasına sahiptir. Bu
gereklilik, tüm işleyiciler ve imalatçılar ile GOTS Ürünleri satan B2B ticari faaliyeti olan (ör.
ithalatçı, ihracatçı veya toptancı olarak) tüccarlar için geçerlidir. Yalnızca GOTS Malları ile
yıllık cirosu 20.000€'dan az olan ve GOTS Malları (yeniden) paketlemeyen veya (yeniden)
etiketlemeyen tüccarlar belgelendirme yükümlülüğünden muaftır. Ancak, bir Onaylı
Belgelendiriciye kaydolmaları ve yıllık GOTS Mal ciroları 20.000 €'yu aştığında hemen
Onaylı Belgelendiriciyi bilgilendirmeleri gereklidir.

6.1.2

Amaçlanan GOTS etiketlemesi / GOTS sertifikasına atıf, Onaylı Belgelendirici tarafından
"GOTS Malları için Etiketleme Yayını" formuyla yayınlanmıştır.

6.1.3

Alıcı, Standardın 4.1 Bölümü uyarınca Belgelendirilmiş Kuruluş olmak zorundaysa, satıcı,
“GOTS Malları için Etiketleme İzni” formunda belirtildiği şekilde belgelenme ihtiyacını
bildirecektir.

6.1.4

Nihai GOTS Mallarının (ör. beyaz tişörtler) alıcısı bu ürünleri daha fazla işlerse (ör. baskı
yapma), işleyici olarak kabul edilecektir. Bu tür bir işleyici, Belgelendirilmiş Kuruluş haline
gelmedikçe ve geçerli etiketleme kurallarına uymadıkça herhangi bir GOTS İşareti
kullanmayacaktır.

6.2

İTHALATÇI, TOPTANCI, BAYİYE SATILAN GOTS MALLARI

GOTS sertifikalı ve etiketli nihai ürünleri ithalatçılara, toptancılara veya bu ürünleri yeniden satış
için satın alan diğer herhangi bir kişi veya kuruluşa satmadan önce, bu ürünü üreten
Belgelendirilmiş Kuruluş aşağıdakileri sağlamalıdır:
6.2.1

İthalatçı, toptancı veya bayi alıcı, Onaylı Belgelendirici tarafından verilen geçerli bir
Kapsam Sertifikasına sahiptir (yani sertifikalandırılmıştır) veya bir Onaylı Belgelendiriciye
uygun şekilde kayıtlıdır.

6.2.2

Ürün üzerindeki GOTS etiketlemesi, ürünü imal eden Belgelendirilmiş Kuruluşun lisans
numarasını içeriyorsa, bu Belgelendirilmiş Kuruluş, Onaylı Belgelendiricisine alıcısının
uygun şekilde kayıtlı veya belgelendirilmiş olduğuna dair kanıt sunacaktır.

6.3

SON TÜKETİCİYE SATILAN GOTS MALLARI

GOTS sertifikalı ve etiketli nihai ürünleri son tüketiciye satmadan önce, perakendeci aşağıdakileri
sağlamalıdır:
6.3.1

Belgelendirme zincirine katılmak zorunda olan tekstil tedarik zincirindeki son operasyon,
Onaylı Belgelendirici tarafından verilen geçerli bir Kapsam Sertifikasına sahiptir:

a)

Perakendecinin yıllık cirosu > 20.000 Euro olan bir B2B ticari faaliyeti varsa (örn. diğer
perakendecilere satış) ve/veya GOTS Ürünlerini (yeniden) paketler veya (yeniden)
etiketlerse, perakendeci sertifikalandırılacaktır. Bu durumda, yukarıdaki Bölüm 6.1'de
ayrıntılı olarak açıklanan tüccarların sertifikalandırılmasına ilişkin koşullar geçerlidir.

b)

Perakendecinin yıllık cirosu GOTS Malları > 20.000 Euro olan bir B2B ticaret faaliyeti
yoksa ve GOTS Mallarını (yeniden) paketlemez veya (yeniden) etiketlemezse, perakendeci
belgelendirme yükümlülüğünden muaftır. Bu durumda perakendeciler, GOTS Mallarının
tedarikçisinin (yani bir üretici, bir B2B tüccarı) GOTS sertifikalı olmasını sağlamalıdır.
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6.3.2

GOTS ürün üzeri etiketleme, Bölüm 5.1 veya 5.2'de açıklandığı gibi doğru ve eksiksizdir ve
ürüne GOTS etiketlemesini uygulayan Belgelendirilmiş Kuruluşun Onaylı Belgelendiricisi
tarafından yayınlanmıştır. Bunu sağlamak için perakendeci, tedarikçiden, tedarikçinin
Onaylı Belgelendiricisi tarafından verilen "GOTS Malları için Etiketleme Yayını" formunu
sağlamasını isteyebilir. GOTS etiketinin uygulanacağı etiketlerin, askılı etiketlerin veya
ambalajların içeriğini ve artwork’unu perakandeci sağlıyor ise, bu form onayı özellikle
önerilir.
Ek notlar:

•

GOTS Sertifikalı Tedarikçiler veri tabanının 'serbest metin alanına' lisans numarası
girilerek, Belgelendirilmiş Kuruluşun ilgili veri seti (geçerli Onaylı Belgelendirici tarafından
girildiği şekliyle) aranabilir. Perakendeci, ürünlerinde belgelendirilmiş tedarikçinin lisans
numarasını ifşa etmek istemiyorsa, kendi belgelendirmesi için başvurabilir. Verilen
belgelendirme ile perakendeci, ürünlerinin GOTS etiketlemesi için kullanılabilecek kendi
lisans numarasını alacaktır.

•

Belgelendirilmiş bir tedarikçiden satın alınan tüm gönderi hacminin gerçekten GOTS
belgelendirilmiş olmasını sağlamak için ek bir kalite güvence önlemi olarak,
belgelendirilmemiş bir perakendeci, tedarikçisinden, tedarikçinin Onaylı Belgelendiricisi
tarafından verilen İşlem Sertifikalarını (TC'ler) ve listelemeyi sunmasını isteyebilir. Alıcının
adı ve adresi dâhil olmak üzere gerçek ürünler ve gönderi detayları ve GOTS
belgelendirme durumunu teyit eder. Perakendeciler, satın alınan GOTS Mallarının tamamı
için TC verilmesini bu alanda çalışmak istedikleri her tedarikçi için bir (sözleşmeye dayalı)
koşul haline getirmeye karar verebilirler.

•

Bölüm 5.1'deki GOTS gerekliliklerini yinelemek açısından: GOTS Bölüm 1.4'te verilen
kritere göre, perakende olarak satılan GOTS Mallarında GOTS İşaretlerinin kullanılması
zorunludur.

7

GOTS KATKI MADDELERİNİN TANIMI

GOTS Ürünlerinin üretimi için katkı maddesi olarak (belirli uygulama(lar) için) onaylanmış GOTS
Katkı Maddeleri "GOTS onaylı katkı maddesi" veya daha spesifik olarak (satış için) veya "GOTS
onaylı girdiler" (boya maddesi, yıkama maddesi vb.) veya "GOTS onaylı aksesuarlar" (dikiş ipliği,
düğme vb.) olarak sunulabilir. Bu beyana, onayı veren Onaylı Belgelendiriciye bir referans eşlik
edecektir (ör. belgelendiricinin adı ve/veya logosu). GOTS sertifikası yalnızca, GOTS
(Belgelendirilmiş Kuruluşlar) ve bunların GOTS uyumlu tekstil ürünleri (GOTS Malları) ile uyumlu
olarak çalışan tekstil işleyicilerine, üreticilerine, tüccarlarına ve perakendecilerine verildiğinden,
GOTS Katkı Maddelerinin "GOTS sertifikalı" olarak sunulması, etiketlenmesi veya pazarlanması
yasaktır.

7.1

GOTS KATKI MADDELERİ ÜRETİCİLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ
TARAFINDAN GOTS İŞARETLERİNİN KULLANIMI

7.1.1

GOTS Katkı Maddelerinin üreticileri veya tedarikçileri, GOTS İşaretlerini bilgilendirme
ve/veya reklam amacıyla kullanmayı tercih edebilir. Ayrıca Bölüm 5.5'te açıklanan ilgili
gerekliliklere de uyacaklardır.

7.1.2

GOTS İşaretlerinin kullanımı, GOTS İşaretlerinin Diğer Uygulamaları ile sınırlıdır. GOTS
İşaretlerinin doğrudan bir ürün, ürün ambalajı, ürün teknik özellikleri veya Güvenlik Bilgi
Formları (SDS) üzerinde kullanılmasına izin verilmez.

7.1.3

GOTS İşaretlerinin yayınlanmış onaylı GOTS Katkı Maddeleri listelerinde, Onaylı
Belgelendiriciye atıfta bulunularak ve yalnızca GOTS İşaretlerinin kullanımı Onaylı
Belgelendirici tarafından “GOTS Katkı Maddeleri için Etiketleme Sürümü” formu aracılığıyla
onaylandıktan sonra izin verilir.

8

UYUM BELGELERİNDE GOTS İŞARETLERİNİN KULLANIMI

Onaylı Belgelendiriciler, GOTS İşaretlerini Kapsam Sertifikaları ve İşlem Sertifikaları(TC'ler)
üzerinde, ilgili politika ve şablonlara uygun olarak kullanacaktır.
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Onaylı Belgelendiriciler, GOTS Katkı Maddeleri için düzenlenen uygunluk belgelerinde (ör.
Renklendiriciler, Tekstil Yardımcı Maddeleri ve aksesuarları için Onay Yazıları) GOTS İşaretlerini
kullanmayacaktır.

9

TÜKETİCİ ODAKLI WEB SAYFALARINDA /
PAZARYERLERİNDE / KATALOGLARDA / REKLAM
MATERYALLERİNDE GOTS İŞARETLERİNİN KULLANIMI

9.1

Etiketleme, GOTS ürününün yakınına, ürünle doğrudan ilişkili olarak görünür kalacak
şekilde yerleştirilecektir.

9.2

Altbilgi ve başlıklardaki GOTS İşaretleri, yalnızca sunulan tüm ürünler GOTS Sertifikalıysa
kullanılabilir.

9.3

Ambalajda GOTS işaretleri varsa, sergilenen ürünlerde de işaretleri göstermelidir.

9.4

Satıcılar, (belgelendirilmemiş) Perakendecilerin ve Markaların, etiketlemenin bu belgede
kapsanan koşullara tabi olduğunu ve CB'ler tarafından yayınlanan belirli bir Etiket Yayını
aracılığıyla bilgilendirilmelerini sağlayacaktır.

9.5

Herhangi bir kullanıcı, teklif edilen GOTS Ürünlerinin, geçerli bir Etiket Yayın Formu
aracılığıyla sorumlu GOTS Onaylı CB'nin onayı ile doğru şekilde etiketlenmesini
sağlayacaktır. Etiketleme, bu belgenin ilgili Bölümlerine uygun olacak ve lisans numarası,
sertifika sahibine atıf ve etiket derecesini içerecektir.

9.6

GOTS'a genel atıfların veya GOTS İşaretlerinin Standart ile doğrudan ilişkisi olmaksızın
tekstil ticareti tarafından kullanılmasına izin verilmez.

9.7

Belgelendirilmemiş bir perakendeci, 'GOTS İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Bayi
Beyannamesi'ni kullanarak Global Standard gGmbH'den GOTS İşaretlerini doğrudan talep
edebilir.
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GOTS İŞARETLERİNİN DİĞER UYGULAMALARI

GOTS Malları için tanımlama işareti olarak uygulanmasına ek olarak, GOTS İşaretleri 'Küresel
Organik Tekstil Standardı'nı temsil eder. Buna göre, yalnızca aşağıdakiler tarafından bilgilendirme
ve reklam amaçları gibi uygun ve açık bir bağlamda kullanılabilir:
10.1

Global Standard gGmbH ve kurucu kuruluşları.

10.2

Onaylanmış durumlarına atıfta bulunan ve ilgili kalite güvence hizmetlerini sunan Onaylı
Belgelendiriciler.

10.3

Kapsam Belgelerinin geçerliliği sırasında, belgelendirilmiş operasyonel durumları ve/veya
GOTS İşaretleri ile işaretlenmiş GOTS Malları ile ilgili olarak, Belgelendirilmiş Kuruluşlar ve
perakendeciler. Özellikle, tüccarlar ve perakendeciler, eğer satılan söz konusu ürünler
Bölüm 5.2, 5.3, 5.4'te açıklandığı gibi eksiksiz ve doğru GOTS ürün etiketi taşıyorsa, bu
bağlamda GOTS İşaretlerini veya diğer GOTS referanslarını (sertifikasyon) kullanabilirler.

10.4

Onay Mektuplarının geçerliliği sırasında Onaylı Belgelendirici tarafından Onay Yazılarında
yayınlanan onaylı katkı maddeleri ile ilgili olarak, GOTS Katkı Maddeleri Tedarikçileri.

10.5

Paydaşlar, STK'lar, medya ve bağımsız (tüketici) bilgilerini dağıtan diğer taraflar.

Her durumda kullanıcı, herhangi bir yayında ve/veya reklamda GOTS sertifikalı/onaylı ve GOTS
sertifikalı/onaylı olmayan ürünler arasında herhangi bir karışıklığın ortaya çıkmamasını
sağlayacaktır.
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GOTS İŞARETLERİNİN GOTS ONAYLI DANIŞMANLAR
TARAFINDAN KULLANIMI
10.1

GOTS Onaylı Danışmanlar, GOTS işaretlerini, sözleşme belgelerinde ayrıca aşağıda
belirtilen şekilde belirtilmiş olan kırtasiye ve kartvizitlerinde bilgilendirme ve reklam
amacıyla sadece uygun ve açık bir bağlamda kullanabilirler.

GOTS ONAYLI
DANIŞMAN

10.2

Bu belgenin başka yerlerinde belirtilen yazı tipleri ve renkler gibi diğer ilgili tasarım
özelliklerine her zaman uyulacaktır. Her durumda, yazı okunabilir durumda kalacaktır.
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GOTS İŞARETLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI

12.1

Global Standard gGmbH ve/veya Onaylı Belgelendiriciler, GOTS kimliğinin güvenilirliğini
korumak için, GOTS İşaretlerinin ürün beyanlarında, reklamlarda, kataloglarda veya
düzeltici ve/veya yasal işlem ve/veya ihlalin yayınlanması gibi eylemler dâhil diğer
bağlamlarda yetkisiz veya yanıltıcı kullanımı için tüm yasal yollara başvurabilir.

12.2

Yukarıda belirtilen GOTS İşaretlerinin yetkisiz veya yanıltıcı kullanımı veya bu belgeye
göre yükümlülüklerinin diğer ihlalleri durumunda bunlar, GOTS'un takdirine bağlı olarak
belirlenecek 300 € ile 5000 € arasında bir ceza ödenmesine tabi olacaktır. GOTS, bir ceza
uygulanmış olsa bile, daha fazla yasal başvuru hakkını saklı tutar.

12.3

Belgelendirilmiş Kuruluş, GOTS işaretlerinde her zaman Global Standard gGmbH
sahipliğini tanıyacak ve hiçbir zaman Global Standard gGmbH'nin GOTS işaretlerinden
herhangi birine ilişkin haklarını bozmayacaktır.

12.4

Bir Belgelendirilmiş Kuruluşun iptal eylemi başlatması veya başlatma tehdidinde bulunması
veya başka bir şekilde GOTS işaretlerinin geçerliliğine saldırması durumunda, Global
Standard gGmbH, Belgelendirilmiş Kuruluşun GOTS İşaretlerini kullanma haklarını
bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

13

TASARIM ÖZELLİKLERİ

İşaretlemenin boyutu ve yeri, logonun her zaman dikkat çekeceği ve 'Global Organic Textile
Standard; GOTS' yazısının - ayrıca etiket derecesi, Onaylı Belgelendiriciye referans ve ürün
işaretlemesi durumunda lisans numarası - okunabileceği şekilde seçilmelidir. Okunabilirlik
sorunlarını önlemek için, logo ('Global Organic Textile Standard; GOTS' yazısı dâhil) 10 mm'den
(yaklaşık 0,39 inç) daha küçük bir çapla çoğaltılamaz. "Global Organic Textile Standard GOTS"
yazısı hiçbir şekilde değiştirilemez. Etiket boyutu büyütülürken veya küçültülürken etiketin oranları
değiştirilmemelidir.
GOTS Mallarının etiket derecesini göstermek için kullanılan renk, Onaylı Belgelendirici referansı ve
ürün işaretlemesinde logoya bağlı lisans numarası öngörülmemiştir.
Ancak tüm bu bilgiler aynı renkte basılacak ve tüm metinler “Frutiger Next bold” yazı tipinde
olmalıdır.
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13.1

BASILI MEDYA

Logo baskıları için aşağıdaki baskı rengi seçenekleri kullanılacaktır:
13.1.1 Renkli versiyon
a)

Birincil (tercih edilen) seçenek:

Yazı
'Global OrganicTextile
Standard; GOTS'
Yazı Arka Planı
Giysi
Sembolü
Daire Öğesi

(veya)
(veya)

%100 siyah
“Frutiger Next bold” font
Yazı tipinin okunaklı kalması şartıyla
%100 beyaz veya şeffaf (ortamın arka
plan renginde)
%100 beyaz
Euroscale 4 renkli sistem:
%80 camgöbeği;
%0 macenta;
%100 sarı;
%2 siyah
Pantone renk sistemi:
Pantone 362 C (kaplamalı)
HKS renk sistemi: HKS 60
N (kaplanmamış)

b) İkincil seçenek (sadece istisnai durumlarda ve sadece ürün veya etiket renklendirmesinin
tercih edilen seçeneği okunaksız kılacağı durumlarda aşağıdakiler kullanılabilir):
Yazı
'Global OrganicTextile
Standard; GOTS'
Yazı Arka Planı
Giysi
Sembolü
Daire Öğesi

(veya)
(veya)

%100 beyaz
“Frutiger Next bold” font
Yazı tipinin okunaklı kalması şartıyla
%100 siyah veya koyu (ortamın arka
plan renginde)
%100 beyaz
Euroscale 4 renkli sistem:
%80 camgöbeği;
%0 macenta;
%100 sarı;
%2 siyah
Pantone renk sistemi:
Pantone 362 C (kaplamalı)
HKS renk sistemi: HKS 60
N (kaplanmamış)

13.1.2 Siyah-Beyaz versiyon
Yazı 'Global Organic Textile
Standard; GOTS'
Yazı Arka Planı
Giysi Sembolü
Daire Öğesi

%100 siyah
“Frutiger Next bold” font
%100 beyaz
%100 beyaz
%100 siyah
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13.1.3 Tek Renkli Seçeneği (yalnızca doğrudan GOTS Ürünleri üzerine transfer baskı
yapılması durumunda kullanılır) ürünün kendi renginde arka planlı
a) Birincil (tercih edilen) seçenek:
Tüm öğeler (Yazı, giysi sembolü ve Euroscale 4 renkli sistem:
daire öğesi)
%80 camgöbeği;
%0 macenta;
%100 sarı;
%2 siyah
(veya)
Pantone renk sistemi: Pantone 362 C
(veya)
(kaplamalı)
HKS renk sistemi: HKS 60 N (kaplanmamış)

b) İkincil seçenek (sadece ürün renklendirmesinin tercih edilen seçeneği okunaksız
kılacağı durumlarda, aşağıdakiler kullanılabilir):
Yukarıdaki a) seçeneğinin okunaksız olacağı (siyah gibi) koyu renkli arka planlar için:
Tüm öğeler (Yazı, giysi sembolü
ve daire öğesi)

%100 beyaz

Yukarıdaki a) seçeneğinin okunaksız olacağı açık renkler için (yeşil tonları gibi):
Tüm öğeler (Yazı, giysi
sembolü ve daire öğesi)

13.2

%100 siyah

BASILI OLMAYAN MEDYA

Basılı olmayan medya için aşağıdaki renk seçenekleri kullanılacaktır:
Ekran tabanlı medya
Yazı 'Global Organik
Tekstil Standardı; GOTS'
Yazı Arka Planı

Giysi Sembolü
Daire Öğesi

0 kırmızı, 0 yeşil, 0 mavi
HTML onaltılık kod: 000000
“Frutiger Next bold” font
255 kırmızı, 255 yeşil, 255 mavi
HTML onaltılık kod: FFFFFF veya şeffaf
(ortamın arka plan renginde), yazı tipinin
okunaklı kalması şartıyla
255 kırmızı, 255 yeşil, 255 mavi
HTML onaltılık kod: FFFFFF
63 kırmızı, 156 yeşil, 53 mavi
HTML onaltılık kod: 3F9C35
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Ekran tabanlı olmayan medya
Yazı 'Global Organik
Tekstil Standardı; GOTS'
Yazı Arka Planı

Giysi Sembolü
Daire Öğesi

RAL KLASİK renk sistemi:
RAL 9005 Jet siyahı
“Frutiger Next bold” font
RAL KLASİK renk sistemi:
RAL 9003 Sinyal beyaz veya şeffaf (ortamın
arka plan renginde) yazı tipinin okunaklı
kalması şartıyla
RAL KLASİK renk sistemi:
RAL 9003 Sinyal beyazı
RAL KLASİK renk sistemi:
RAL 6018 Sarı yeşil

Not: Onaylı Belgelendiriciler, Belgelendirilmiş Kuruluşları için farklı formatlarda GOTS İşaretlerinin
şablon dosyalarına sahiptir.
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İLETİŞİM

14.1.1 Belgelendirilmiş Kuruluşlar, GOTS İşaretleri ile etiketlerinin yayınlanması için sözleşmeli
Onaylı Belgelendiricileri ile iletişime geçecektir. Onaylı Belgelendiriciler web sitesinde de
bu sayfada listelenmektedir.
14.1.2 Marka Sahipleri (bu belgenin Bölüm 3.3'üne göre GOTS İşaretlerini kullanan) ve
belgelendirilmemiş perakendeciler (bu belgenin Bölüm 6.3.3'üne göre GOTS İşaretlerini
kullanan) http://www.global-standart.org/contact.html adresindeki iletişim formu aracılığıyla
veya retailer.declaration@global-standard.org e-posta yoluyla, Global Standard gGmbH ile
iletişime geçmelidir.

15

UYGULAMA TARİHİ

Bu belgenin uygulanması için son tarih 1 Şubat 2022'dir.
»»»»»»»»
Önemli:
Bu politikadaki gereksinimleri, önerileri, izinleri veya yetenekleri belirtmek için aşağıdaki sözlü formlar
kullanılır:
•

“yapılacaktır” zorunlu bir gerekliliği belirtir

•

"gerekir" bir öneriyi belirtir

•

"olabilir" bir izin belirtir

•

"yapabilir" bir olasılık veya yeteneği gösterir
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EK: DOĞRU VE YANLIŞ GOTS ETİKETLERİ ÖRNEKLERİ

‘Organic’ T-Shirt
Certified by Certifier XY
12345

Ürün adı etikete
eklenebilir

100% Organic
12345

Etikette "%100 Organik"e
izin verilmez; Onaylayıcıya
atıf eksik

Organic
XY 123245

İzin verilen en kısa etiket
seçeneği,
Belgelendiriciye atıf,
lisans numarasının bir
parçası olabilir

Organic
Certified by XY

Arka plan rengi nedeniyle
metin kolayca okunamıyor

Made with 90%
organic cotton
XY 12345

Logonun Siyah Beyaz
versiyonuna izin verilir.
"... ile yapılmış" etiket
sınıfı, organik
malzemenin tam
yüzdesini gösterebilir

70% organic cotton
Certified by XY

Eski GOTS logosu;
Etiket '(%70) organik
ile yapılmıştır'
olmalıdır.
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Organic
Certified by XYZ
Licence no. 12345

Gerekli bilgilerin diğer
yönlendirmelerine izin verilir

Logo bilgilerinin yerleştirilmesinin yukarıda
olması gerekmez

GOTS Certified Additive
Certified by: [certifier’s ref]
[Ref. number]

GOTS katkı maddeleri
belgelendirilmez.
Sadece onaylanırlar.

»»»»»»»»
Copyright: © 2021 by
Global Standard gGmbH
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