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1) Ana sayfanızda yer alan portal sayfasındaki   sekmesine tıklayınız. 

Start logo approval kısmında yer ala + sekmesine tıklayınız. 

 

2) Logo kullanımı için başvuru yapmak istediğiniz sertifikasyon programını seçiniz. 

 

3) Açılan sayfadaki How/Nasıl bölümüne tıkladığınızda logo başvuru formunu aşağıdaki bölümden 

bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

Belgeleri yüklemek için yeşil kutucuğa tıklayınız. 
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4) Açılan ekrandaki bölüme BAŞVURU FORMUNUZU ve LOGO ÇALIŞMANIZI yükleyiniz.  

Browse sekmesinden ilgili dokümanı seçerek, Upload sekmesinden belgeleri yükleyebilirsiniz. 

 

 

5) Yüklediğiniz tüm belgeleri aşağıdaki related documents/ilgili dokümanlar kısmında görebilirsiniz. 

 

Tüm belgeler yüklendikten sonra sekmesine tıkladığınızda logo başvurunuz 

tamamlamış olacaktır. 
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Logo başvurusu yaparken dikkat edilmesini rica ettiğimiz hususlar, 

 Başvuru formunun ilk sayfasında logo kullanacağınız/kullanabileceğiniz alanlar işaretlenmektedir. 

Kullanım yapılacak olan tüm alanlar için (websitesi, etiket, broşür vs.) birer örnek çalışma 

göndermeniz gerekmektedir. 

 Başvuru formunun kaşeli ve imzalı taramasını yüklemenizi rica ederiz. 

 Logo kullanımı için başvuru tek sefere mahsus olmak üzere yapılmaktadır. Onay alınan format 

kapsamında kullanılabilir. 

 Her bir logo onay ücreti tek sefere mahsus olmak üzere 50 €’dur. Bir kez onay aldıktan sonra her 

kullanımda onay alınan format kullanılacağı için her bir etiket için ayrı ayrı onay verilmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

 CU XXXXXX bölümüne kendi lisans numaranızı yazınız. Bu bilgi kapsam sertifikanızın üzerinde license 

number olarak yer alır. 

 GRS logosu kullanılabilmesi için final ürün (havlu, gömlek, pantolon, t-shirt) içeriğinde minimum 

%50 recycled materyal bulunmalıdır. 

 GOTS iddiası ile satılacak final ürünlerde (havlu, gömlek, pantolon, t-shirt) GOTS etiketlemesi ya da 

logosu bulunması zorunludur. (Mart 2021’den itibaren zorunlu hale gelmiştir.) 

 Textile Exchange standardı (OCS, RCS, RWS, RMS, GRS) iddiası ile satışı yapılan hiçbir final ürün 

üzerinde logo ya da etiketleme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

 

ÖRNEKLER 

 

GOTS 

*Sertifikalı elyafın türüne göre tanım değişitirilmelidir, organic wool, organic linen vb. 

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 
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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 vb. 

*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. 

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 vb. 

*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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GRS 

Logosuz etiket 
 

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

 
GRS 

made with recycled post-
consumer polyester 

certified by Control Union 
CU XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

made with 70% recycled post-consumer 
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 vb. 

*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. 


