GOTS-Belgelendirme

Ekolojik Tekstil Global Standardı "GOTS", ekolojik liflerden yapılan tekstil ürünleri üretiminde dünyanın lider üretim
standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm ekolojik tekstil tedarik zinciri için iddialı çevre kriterlerini tanımlamakta ve ayrıca
sosyal kriterlere uyum talep etmektedir.
Kiwa BCS Öko-Garantie, Avrupa'daki organik hareketin öncülerinden biridir. Kiwa BCS, çiftçileri, işleme şirketleri, (yeniden)
paketleyicileri, ithalatçıları ve ambar şirketlerini de içeren tüm alanlarda veya organik üretimde denetim ve sertifikasyon imkanı
sunmaktadır.
Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik pamuktan yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen tekstil işleme standardı
olarak kabul edilmektedir. Organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlar ve sosyal kriterlere uyum
gerektirir.
Standardın amacı, ham maddeden eldesinden Son tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte (etiket) çevresel ve toplumsal açıdan
güvence sağlamak için organik tekstil statüsünü dünya çapında bilinen gereksinimler ile karşılayarak tüketiciye günvence
sağlanmaktadır.

Ne bilmek istiyorsunuz?
GOTS, minimum % 70 sertifikalı organik doğal pamuktan yapılan tüm tekstil ürünlerinin işlenmesi, imalatı, ambalajlanması,
etiketlenmesi, ticareti ve dağıtımı konularını kapsamaktadır. Nihai ürünler, elyaf ürünleri, iplikler, kumaşlar, giysiler, moda aksesuarları,
tekstil oyuncakları, ev tekstili, döşek ve yatak takımı ürünleri ile tekstil kişisel bakım ürünü içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Çevre ve sosyal açıdan sürdürülebilir tekstil ürünlerine olan talep son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. İnsancıl çalışma koşulları ve
sürdürülebilirlik standartlarıyla uyum, ekolojik minimum standartlara uyum, adil ve etik ticaretin temelini oluşturmaktadır. Tekstil
sertifikalarındaki altın standart olarak kabul edilen GOTS, hem üreticiler hem de bayiler ve tüketiciler açısından yüksek derecede
tanınmakta ve kabul görmektedir, çünkü tüm bu kriterler bu sertifika kapsamındadır. Tekstil işleyicileri ve üreticileri, tüm önemli
pazarlarda kabul gören bu sertifikayla organik kumaşlarını ve giysilerini ihraç etmektedir.
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Kiwa ile sertifikalanmak
Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, organik sertifikasyon alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. 1992'de BCS, Avrupa Birliği Organik
Yönetmeliği (EEC 2092/92) kapsamında kayıtlı olan ilk Alman sertifikasyon kuruluşu oldu. O zamandan bu yana, Kiwa BCS-Öko
Garantie, Avrupa pazarında önemli yere sahip olmuş ve AB, ABD ve Japonya gibi organik ürünler için tüm önemli pazarlarda güçlü
bir uluslararası varlığa kavuşmuştur. BCS'nin dünya genelindeki tüm organik pazarlara erişimi sunduğu çeşitli akreditasyon, kayıt ve
ittifaklar sayesinde. Sağlamaktadır (Küresel Organik Pazar Erişimi).

USPs/yararlar
İddialı - yenilikçi, öz güveni yüksek ve yüksek hedefleri olan bir firma olduğunuzu gösterir.
Güvenilir- Beklentileri karşıladığınızı, taahhütlerinizi sağladığınızı ve yeterliliğinizi sürdürdüğünü gösterir.
İlgi çekin- sadık, hizmet odaklı olduğunuzun kanıtıdır.
Sürdürülebilir tekstil ürünler sağlar.
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