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GOTS 

Logosuz etiket 
 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam 
materyali 

(website, broşür vb.) 

 
GOTS 

organic 
certified by Control Union 

Certifications 
CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

Organic 
certified by Control Union 

CU XXXXXXXX 

 
İçeriğinde 95% ve 
üzerinde organik 
materyal bulunan 

ürünlerde 
kullanılacak doğru 

etiketleme 

 
 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

 
GOTS 

made with organic cotton 
certified by Control Union 

Certifications 
CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

made with 92% organic cotton certified 
by Control Union 

CU XXXXXXXX 

 

İçeriğinde 94% ve 
altında organik 

materyal bulunan 
ürünlerde 

kullanılacak doğru 
etiketleme 

 

 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Sertifikalı elyafın türüne göre tanım değiştirilmelidir, organic wool, organic linen vs. 

*Final ürünlerde logo kullanımı ya da GOTS etiketlemesi bulunması zorunludur. 

OCS 

Logosuz etiket 
 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam 
materyali 

(website, broşür vb.) 

 
made with %98 OCS 
 certified organically 

grown cotton 
certified by Control Union 

Certifications 
CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 

made with % XX OCS certified organically 
grown cotton  

certified by Control Union 
CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 95% ve 
üzerinde organik 
materyal bulunan 

ürünlerde 
kullanılacak 

doğru etiketleme 

 

 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

 
OCS 

made with 50% organically 
grown cotton 

certified by Control Union 
Certifications 
CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 

made with % XX OCS certified organically 
grown cotton  

certified by Control Union 
CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 94% ve 
altında organik 

materyal bulunan 
ürünlerde 

kullanılacak 
doğru etiketleme 

 

 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Sertifikalı elyafın türüne göre tanım değiştirilmelidir, organic wool, organic linen vs. 

*Üründe 1’den fazla sertifikalı elyaf var ise, her bir elyaf logonun altında ayrı ayrı belirtilmelidir. 

*Paket içeriğinde farklı kompozisyonlarda 1’den fazla ürün var ise, her bir kompozisyon logo altında belirtilmelidir. 
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RCS 

Logosuz etiket 
 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam materyali 
(website, broşür vb.) 

 
made with %XX RCS 

certified recycled 
polyester 

certified by Control 
Union Certifications 

CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

made with %99 RCS certified recycled 
polyester 

certified by Control Union 
Certifications 
CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 95% ve 
üzerinde recycled 
materyal bulunan 

ürünlerde 
kullanılacak doğru 

etiketleme 

 
 
 
 
 

 
CU XXXXXXXX 

 
made with %XX RCS 

certified recycled 
polyester 

certified by Control 
Union Certifications 

CU XXXXXXXX 

 
made with %5 RCS certified recycled 

polyester 
certified by Control Union 

Certifications 
CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 94% ve 
altında recycled 

materyal bulunan 
ürünlerde 

kullanılacak doğru 
etiketleme 

 
 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Sertifikalı elyafın türüne göre tanım değiştirilmelidir, polyester, polyamid, elastan vs. 

*Üründe 1’den fazla sertifikalı elyaf var ise her bir elyaf logonun altında ayrı ayrı belirtilmelidir. 

*Paket içeriğinde farklı kompozisyonlarda 1’den fazla ürün var ise, her bir kompozisyon logo altında belirtilmelidir.                                                                   

                                                                                               GRS 

Logosuz etiket 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam materyali 
(website, broşür vb.) 

 
made with %XX GRS 

certified recycled 
polyester 

certified by Control 
Union Certifications 

CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

made with 70% GRS certified recycled 
polyester   

certified by Control Union 
CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 50% 
ve üzerinde 

recycled 
materyal 
bulunan 

ürünlerde 
kullanılacak 

doğru etiketleme 

 
 
 

 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Sertifikalı elyafın türüne göre tanım değiştirilmelidir, polyester, polyamid, elastan vs. 

*Üründe 1’den fazla sertifikalı elyaf var ise her bir elyaf logonun altında ayrı ayrı belirtilmelidir. 

*Paket içeriğinde farklı kompozisyonlarda 1’den fazla ürün var ise, her bir kompozisyon logo altında belirtilmelidir. 
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RMS 

Logosuz etiket 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam materyali 
(website, broşür vb.) 

 
made with %XX 

responsible mohair 
certified by Control Union 

CU XXXXXXXX 

 
  
 
 
 
 
 

made with 70% responsible mohair 
certified by Control Union 

CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 
responsible 

mohair bulunan 
ürünlerde 

kullanılacak 
doğru 

etiketleme 

 
 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Paket içeriğinde farklı kompozisyonlarda 1’den fazla ürün var ise, her bir kompozisyon logo altında belirtilmelidir. 

 

RWS 

Logosuz etiket 
 

Logolu etiket Etiket kriteri Reklam materyali 
(website, broşür vb.) 

 
made with %XX 

responsible wool 
certified by Control Union 

CU XXXXXXXX 

  
 
 
 
 
 
 

made with 70% responsible wool 
certified by Control Union 

CU XXXXXXXX 

İçeriğinde 
responsible wool 

bulunan 
ürünlerde 

kullanılacak 
doğru 

etiketleme 

 
 
 
 
 
 

CU XXXXXXXX 

*Paket içeriğinde farklı kompozisyonlarda 1’den fazla ürün var ise, her bir kompozisyon logo altında belirtilmelidir. 

 


