Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Sti, CUGB
GOTS Yardımcı Maddeleri Bilgi Formu

Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Ltd. Şti. (CUGB) Onay Programına Nasıl
Katılabilirsiniz?
Global Organic Textile Standard (GOTS)’a göre Tekstil Yardımcı Maddelerin
Onaylanması (Kimyasal Girdi)
Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Ltd. Şti. (Control Union World Group üyesidir) sürdürülebilir üretim
yöntemleri için kontroller gerçekleştiren ve sertifika düzenleyen bağımsız ve uluslararası bir kuruluştur. CUGB
sürdürülebilir üretim yöntemlerine göre yetiştirilen ürünlerin denetim, tahlil, kontrol, değerlendirme ve
sertifikalandırma yoluyla uygun bir şekilde tanıtımını sağlar.

Kimyasalların “GOTS onaylı” olarak bildirimi
Global Organik Tekstil Standardı sürdürülebilir tekstil ürünleri için gereklilikleri belirler ancak giyim ve ev tekstili ile
sınırlı değildir. Kullanılan elyafın sertifikalı organik kaynaklardan gelmesi gerekmektedir. Ayrıca GOTS standardında
sosyal ve çevresel elementler de mevcuttur. Bu elementlerden birisi kimyasalların çevresel etki ile ilgili olarak belli
gerekliliklere uyması gerektiğidir. GOTS standardına göre sertifikalandırılan tekstil ürünleri için kimyasal girdi
sağlayan firmalar için CUGB nin özel onaylama servisi mevcuttur.
GOTS onaylı olarak pazarlanan kimyasal ürünler MSDS ve standarttaki GOTS maddeleri ile ilişkili olarak gerekli
olabilecek her türlü ek bilgi ile değerlendirilir.
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Bir pazarlama aracı olarak sertifikasyon
Sertifikasyon prensipleri toplum içerisinde oynadığı roller yardımıyla açıklanabilir:
Üreticiler ürün kalitesi ile ilgili olarak rakipler arasındaki ayrımı tercih ederler.
Alıcılar ürün hakkında güvenilir bilgi ve üründen garantili performans elde ederler.
Bağımsız ve pazarlama amacı olmayan sertifikasyon kuruluşları; üretim sistemini, anlaşma gereği üreticinin
kabul ettiği ve düzenli olarak kontrol edilen bir standarda göre kontrol ederek bu iki grup(alıcı ve üretici) arasındaki
bağlantıyı sağlar. Şartnameler ve uygulama alanları bir faaliyet sertifikasında yer alarak alıcıya bilgi sağlanır.
Sertifikasyon kuruluşlarının akreditasyonu
Sertifikasyon kuruluşları yaptıkları işle ilgili, kimi zaman yasal kayıtlı olarak, tanınmayı (akredite olmayı) seçerler.
CUGB, IOAS tarafından GOTS’a göre akreditedir.

Uygulamada Sertifikasyon
Yeşil ya da sürdürülebilir tekstil talebi her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, organik kalite için yüksek ücret
istendiği düşünülürse; bu artış müşteri güvenine bağlı olarak oluşmaktadır. Şimdi, siz, üreticisiniz ve müşterinize bu
ürünlerin güvenilirliği ile ilgili nasıl teklif yaparsınız? Akredite olmuş bir sertifikasyon kuruluşu olarak, uluslararası
alanda kabul edilen güvenilir kontrol ve sertifikasyonları gerçekleştirerek CUGB size yardımcı olabilir.
Global Organic Textile Standard (GOTS)’a göre Tekstil Yardımcı Maddelerin Onaylanması (Kimyasal Girdi)
işleminden önce uygulamada aşağıdaki aşamaların tamamlanması gerekmektedir:
Bilgi aşaması
1.
Bir CUGB onaylama programına başvurmak istiyorsanız, lütfen bir başvuru formu doldurup gerekli tüm
dokümanlarla CUGB ofisine gönderiniz.
2.
Daha sonra CUGB, başvuru formunuzda belirttiğiniz bilgilere dayanarak size bir teklif yapıp yapamayacağını
araştıracaktır;
Kabul ve kontrat aşaması
3.
CUGB GOTS’a göre karar verecektir. CUGB bir takvim yılı üzerinden kontrol ve onaylama teklifi sunacak ve
bu teklifi kontrat şartları ve CU kontrol yönetmeliğiyle birlikte size gönderecektir
4.
Teklifi kabul ettiğinizde yapmanız gereken, teklif mektubunun imzalı bir kopyasını CUGB’ye geri
göndermektir. Böylece, yaptığınız anlaşmayla CUGB’nin onaylama programına girmiş olacaksınız;
5.
CUGB size yıllık lisans kaydınızın bir dökümüyle birlikte onay mektubu gönderecektir;
Kontrol ve onaylama aşaması
6.
CUGB faturalandırılmış lisans ücretini aldıktan sonra ilk kontrolü planlayacaktır; unutmayın ki denetim bir
doküman kontrolüdür. Bunun için CUGB size doldurmanız üzere bir checklist yollayacaktır, ayrıca MSDS ve
diğer gerekli bilgileri de göndermeniz istenecektir.
7.

Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra doküman kontrolünün sonuçlarını içeren bir mektup ile
bilgilendirileceksiniz. Bu mektubun içeriğine dayanarak CUGB onaylamanın sağlanıp sağlanamayacağına
karar verecektir.

Denetim
Bu belgenin amacı, yeni ve mevcut müşterilere firmalarının ürün değerlendirmelerinde kendilerinden ne
beklendiğinin açıklanmasıdır.
1.




Aşağıdaki belgeler ve prosedürler tamamlanmış denetimden önce olmalıdır:

Tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu.
Tamamlanmış ve kabul edilmiş teklif.
Uygun standartlara göre hazırlanmış ve onaylanmış kimyasal girdi değerlendirme formu
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2. Denetim nedir?
Denetim, kanıt elde etmek ve denetim kriterlerinin ne derece yerine getirildiğini değerlendirmek için, sistematik,
bağımsız ve belgelenmiş bir işlemdir.
CUGB denetçileri kimyasal girdi ürünlerinizin GOTS standardının ilgili bölümlerine uyumlu olup olmadığına kanıt
aramaktadırlar.
3. Denetçi nedir?
Denetçiler, faaliyetlere bağımsız ve önyargısız halde bakarlar. Denetçiler, bulgular ve sonuçları objektif karşılar ve
denetimi objektif düşünceyle tamamlar.
4. Denetim (doküman kontrolü).
Denetçi CUGB ofisine göndermiş olduğunuz checklistinizi ve MSDS’i kullanarak GOTS standardının özellikle kimyasal
girdi gereklilikleri bölümüne uygunluğuna dair kanıt arayacaktır. CUGB, değerlendirilmesini talep ettiğiniz ürünlerin
belirli adedinde gerekli gördüğü parametrelerde analiz yaptıracaktır.
5. Uygunsuzluklar
Kimyasalların değerlendiricisi/denetçi değerlendirme için başvurmuş olduğunuz kimyasalların yukarıda bahsedilen
metot ve dokümanlara göre değerlendirmesini yapar. Bulgular yetersiz ya da uygunsuz ise firmanız bu bulgular ile
ilgili bir mektup alacaktır. Firmanızın bu durumda eksik bilgiyi değerlendiriciye gönderme şansı olacaktır.
6.

Onay kararı

Checklist, rapor ve diğer gerekli dokümanlar alındıktan sonra, sertifiker bu belgelerin onay kararı almak için yeterli
kalitede olup olmadığını değerlendirir ve doküman kontrolünün objektif ve profesyonel olup olmadığına karar verir.
Formlar tamamlanmış mı, geçerli formlar kullanılmış mı, belirtilen detaylar mevcut mu, imzalar var mı bunlara
bakılır. Eğer herhangi bir şey yanlış, tamamlanmamış ya da herhangi bir soru varsa ilgili denetçiye açıklaması üzere
sorulur. CUGB, eğer bulgular pozitif onay kararını desteklemiyorsa firmaya onaylı liste yayınlamamalıdır.
Daha fazla bilgi için
Herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle irtibat kurmakta tereddüt etmeyiniz. Organik üretim standartlarını ihmal
etmeksizin kişisel durumunuza en uygun çözümü bulmak için çalışacağımıza emin olabilirsiniz. CUGB size organik
üretim kontrol ve onayı konusunda servis vermekten memnun olacaktır. Onay programımıza katılmanızı ümit
ediyoruz!
Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Merkez ofis:Tatlısu Mah. Pakdil Sok. No: 9 Ümraniye, Istanbul, Türkiye
Tel: 0216.469 7557
Faks: 0216.469 7559
Sertifikasyon ofisi: Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3 Sunucu Plaza K:11 Konak, İzmir, Türkiye
Tel: 0232.347 0982 & 347 9920
Faks: 0232.347 0693
Website: www.controlunion.com.tr
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