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1. ÜRÜN EKLEME

TC başvurusuna başlamadan önce, başvurusu 
yapılacak olan ürünün en son yayınlanan 
kapsam sertifikasında olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Ürünler ‘Products’ ; portalda ‘my
documents’ bölümünde  yer alan ‘contracts & 
dossier’ sekmesinde yer almaktadır.

TC başvurusunda bulunacağınız ürün bu 
sekmede ‘certified’ statüsünde yer almıyor ise, 
temsilcinize e-mail göndererek ürün ekleme 
talebinizi iletebilirsiniz.

Ürün ekleme talebi aşağıdaki şekilde yazılı 
olarak iletilmelidir.
Boyalı karde iplik – 73% konvansyonel pamuk + 
27% recycled pre-consumer polyamid (ARTIKEL 
NO: ABC123)

Talep ettiğiniz ürün eklendikten sonra revize 
olan yeni master sertifikalarınız no-
reply@controlunion.com adresi üzerinden e-
mail ile gönderilmektedir.

Master sertifikalar imzalı veya QR kod 
doğrulamalı ve elektronik onaylı olduğu için 
ayrıca kargo ile gönderilmeyecektir. 
Talep ettiğiniz ürünün de ekli olduğu master
sertifikanın yer aldığı e-maili almanızın ardından 
TC başvurusuna geçilmemelidir.
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2. STOK OLUŞTURMA
TC başvurusuna başlamadan önce satışını yaptığınız 
üründe kullanılan hammaddenin sistemde tanımlanmış 
olduğuna emin olunuz.

Hammadde sertifikanız Control Union’dan sertifikalı bir 
olmayan bir firma tarafından gönderildi ise ‘My scope’ 
bölümünde yer alan ‘Stock Material’ sekmesindeki + 
butonuna tıklayınız.

- TC number
(gelen TC’nin numarası)

- Seller 
(hammadde sertifikasındaki ürünleri satın aldığınız 
firmanın adı)

- Trading Unit
(hammadde sertifikasındaki ürünleri satın aldığınız 
firmanın adı

- Program 
(TC’deki ürünlerin bağlı bulunduğu standardın adı)

- Fiber 
( TC’nin 11. Kutucuğunda yer alan, sertifikalı elyafın adı 
Örnek: Organic Cotton
RM0104)

-Country 
( TC’nin 11. Kutucuğunda yer alan, sertifikalı elyafın 
üretildiği ülkenin adı)

-Province
( TC’nin 11. Kutucuğunda yer alan, sertifikalı elyafın 
üretildiği yörenin/şehrin adı)
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2. STOK OLUŞTURMA

STEP 1. Girdi olarak işlenen ürünün sertifikalı 
elyaf türü tüm standartlar için zorunlu bir 
bilgidir.
GOTS, OCS, GRS, RCS, RMS, RWS 
kapsamlarındaki tüm ürünlere dair aşağıdaki 
bilgiler, hammadde sertifikasında yer aldığı 
şekilde tanımlanmalıdır.

- Elyaf türü (recycled post-consumer
polyester)

-Ülke (Turkey)

-Yöre/Şehir (Gaziantep)

- Add butonuna basınız

- Certification body (Hammadde 
sertifikasını yayınlayan kontrol 
kuruluşunun adı)

- Transport by (ürünlerin size ulaşım 
şekli – karbon ayak izi hesaplamasında 
kullanılacaktır)

- Issued at (Hammadde sertifikasının 
onay tarihi [her sayfanın sol alt 
köşesinde yer alır])

SAVE & CONTINUE butonuna tıklayınız.
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2. STOK OLUŞTURMA
STEP 2. Hammadde sertifikanızda yer alan ürünün 
tanımlaması bu kısımda yapılmalıdır.

+ Butonuna basınız ve açılan ekrana aşağıdaki 
bilgileri giriniz.

Kaydettiğiniz hammadde sertifikasında 10. kutucukta 
yer aldığı şekilde tanımlanmalıdır. (Eski taslakta bir 
hammadde sertifikasının girişi yapılıyor ise 17. 
kutucuğa bakınız.)

- Product name - Ürün adı

- Trade name

- Category

- Label

- Category

- Unit

- Net weight

- Supplementary weight

- Certified weight

SAVE butonuna tıklayınız.

Hammadde Tcsi üzerindeki her bir ürün kalemi için 
bu işlemi tekrarlayınız. Ürün girişleri 
tamamlandıktan sonra NEXT butonuna tıklayınız.
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2. STOK OLUŞTURMA
STEP 3.

Yüklenmesi gereken dokümanlar:

1) Hammadde sertifikanız (Üzerindeki QR koddan 
doğrulanabilir olmalıdır)

2) Hammadde tedarikçiniz tarafından size düzenlenen 
faturalar 

3) Hammadde tedarikçiniz tarafından size düzenlenen 
sevk irsaliyeleri veya konşimentolar

4) Hammadde tedarikçinizin düzenlediği faturanın 
ödeme dekontu

Dosyaları yüklemek için               butonuna tıklayınız.

Browse sekmesine tıklayarak yüklenecek doküman 
türünü seçiniz.
Transaction certificate seçeneğini seçerek tedarikçiden 
gelen TC’yi yükleyiniz.

Other seçeneğini seçerek tedarikçiden gelen faturaları 
ve irsaliyeleri/konşimentoları yükleyiniz.

*Fatura ve irsaliyelerin yüklenmesi zorunludur.

Register butonuna tıklayınız.
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2. STOK OLUŞTURMA
STEP 3.

Yüklenmesi gereken dokümanlar:

1) Hammadde sertifikanız (Üzerindeki QR koddan 
doğrulanabilir olmalıdır)

2) Hammadde tedarikçiniz tarafından size 
düzenlenen faturalar 

3) Hammadde tedarikçiniz tarafından size 
düzenlenen sevk irsaliyeleri veya konşimentolar

Dosyaları yüklemek için               butonuna tıklayınız.

Browse sekmesine tıklayarak yüklenecek doküman 
türünü seçiniz.
Transaction certificate seçeneğini seçerek 
tedarikçiden gelen TC’yi yükleyiniz.

Other seçeneğini seçerek tedarikçiden gelen 
faturaları ve irsaliyeleri/konşimentoları yükleyiniz.

*Fatura ve irsaliyelerin yüklenmesi zorunludur.

Register butonuna tıklayınız.

Accept butonuna tıklayarak stokunuzu portala
tanımlama işlemini tamamlamış olmaktasınız.
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2. STOK OLUŞTURMA

Hammadde sertifikanız Control Union’dan sertifikalı 
bir tedarikçi tarafından gönderilmiş ise, gelen TC 
portalınızın My actions bölümündeki incoming
shipments sekmesinde görünmektedir.

Butonuna tıklayarak hammaddenin içeriğini 

kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik bulunması 
durumunda, hammadde sertifikanızın 
yayınlanmasını takip eden 7 gün içinde tedarikçinize 
bilgi veriniz.

Hammadde sertifikanızda revize olmasını istediğiniz 
bir hata yok ise         butonuna tıklayınız.

Accept butonuna tıklayarak sertifikadaki ürünleri 
stokunuza kaydetmiş oluyorsunuz.
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3. TC başvurusu
CU Müşteri portalı aşağıdaki zorunlu bilgileri TC 
üzerinde beyan edilebilecek şekilde 
şekillendirilmiştir. GOTS ve Textile Exchange’in
TC Politikaları gereği bubilgiler talep 
edilmektedir. 

- Selling/Buying on Behalf of
- Declarations by CB 
- Multiple Shipments
- Products: Product number, Order number, 

Article number, Number of units, Net 
shipping weight, Supplementary weight, 
Certified weight, Production date, Product 
category and Last processor

- New TC number format
- Visible to brands

TC numarası sadece sertifikasyon kuruluşunun 
kodu ve belge numarası bilgilerini 
barındıracaktır (00002122). Lisans numarası TC 
numarasında yer almayacaktır.

SB-TX-DD-04 Rev.4/0 (19.01.2023)
9



3. TC başvurusu

GOTS ve Textile Exchange’in yeni TC 
Politikalarına göre, TC başvurusunda bulunması 
gereken zorunlu bilgiler yandaki tabloda 
özetlenmiştir.

Başvurunuzu gerçekleştirirken, satışını 
yaptığınız ürünün tipine göre belirtilecek olan 
detayların başvuruya eklenmiş olduğundan 
emin olunuz.

Ürün kategorisi Belirtilecek Olan Detay

Elyaf
(PC0033, PC0034) 

(GOTS & OCS & GRS & RCS & RWS & RMS & CCS)

*Elyaf uzunluğu (mm) 
*Elyaf kalınlığı (mikroner)

HIV raporu başvuruya yüklenmelidir.

İplik (yarn) 
(PC0029, PC0030, PC0031), (PC0029, PC0030, PC0031) 

(GOTS)

*İplik Numarası (Ne), 
*Elyaf uzunluğu (mm) 

*Elyaf kalınlığı (mikroner)

HIV raporu başvuruya yüklenmelidir.

İplik (yarn)
(PC0029, PC0030, PC0031), (PC0029, PC0030, PC0031) 

(OCS & GRS & RCS & RWS & RMS & CCS)

*İplik Numarası (Ne)

Dokuma Kumaş (woven fabric) 

(PC0025, PC0026, PC0027, PC0028, PC0039)

(OCS & GRS & RCS & RWS & RMS & CCS)

*İplik Numarası (Ne)
*Dokuma Sıklığı EPI x PPI (İnç başına düşen atkı x çözgü ipliği 

miktarı)
*Kumaş GSM (gr/m2) (1 metrekare kumaşın gramaj ağırlığı)

Örme Kumaş (knitted fabric)

(PC0025, PC0026, PC0027, PC0028, PC0039)

(OCS & GRS & RCS & RWS & RMS & CCS)

*İplik Numarası (Ne) 

*Kumaş GSM (gr/ m²) (kumaşın gramaj ağırlığı)

Garments (konfeksiyon ürünü)

(OCS & GRS & RCS & RWS & RMS & CCS)

*Kumaş GSM (gr/m²) ( kumaşın gramaj ağırlığı)
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3. TC başvurusu
TC başvurusuna başlamadan önce aşağıdaki belgelerin bilgisayarınızda kayıtlı olduğundan emin olunuz.

- Müşterinize düzenlenen Türkçe faturalar

- Müşterinize düzenlenen İngilizce faturalar (Yurtdışı satış ise)

- Faturaya istinaden müşterinizden aldığınız ödemenin dekontu (ya da cari hesap ekstresi). Uzun vadeli bir ödeme planı var ise müşterinizle vade tarihini belirlediğiniz sözleşme.

- Müşterinize düzenlenen sevk irsaliyeleri

- Nakliyeci tarafından düzenlenmiş konşimentolar (CMR, Bill of Lading, Seaway bill, airway bill, shipment document) (yurtdışı satış ise)

*ATR, Gümrük beyannamesi nakliye belgesi olarak kabul edilmemektedir. 

*Konşimentoda nakliye firmasının kaşe/imzası ya da QR kod olmalıdır. Ürünler alıcıya teslim edilmiş olmalıdır. ‘draft’ konşimentolar kanıt olarak kullanılmamaktadır.

*FCR sadece, belge üzerinde ürünlerin çıkış ve teslim tarihi var ise ve belge doğrulanabiliyor ise sevkiyat belgesi olarak kabul edilebilir. Doğrulama nakliye firmasının web sayfasından,
belge üzerindeki QR koddan ya da kaşe imza kontrolünden gerçekleştirilebilir.

- Alt ünitede işlem yapıldıysa alt üniteye sevk edilen ürünlerin sevk irsaliyeleri

- Alt ünitede işlem yapıldıysa alt üniteden gelen ürünlerin sevk irsaliyeleri ve faturaları ve alt üreticiye yapılan ödemenin dekontu

- Balans tablosu (her bir TC’ye ilişkin bilgileri toplu olarak barındıran bir tablo olmalıdır. Her yeni başvuruda aynı tabloya bir yeni satır eklenerek yıllık olarak tutulmalıdır) (Her başvuru 
için ayrı tablo düzenlenmemelidir. Toplu bilgi içermeyen balans tablosu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.)

- Islak işlem / boyama / baskı reçetesi (sadece GOTS kapsamlı TC başvuruları için geçerlidir)

- HVI raporu (TC başvurusu elyaf ve iplik satışı için yapıldı ise yüklenmelidir.) 

- Hammaddeye ve satılan ürüne ilişkin, ürün içerik oranlarının yer aldığı test raporları (rapor sonucu 2. taraf ya da 3. taraf laboratuvarlardan gelmelidir)

*2. taraf test raporu; ürünün müşterinizin laboratuvarında test edildikten sonra gelen sonuçtur.

*3. taraf test raporu; ürünün müşteriniz veya sizinle alakası olmayan bir laboratuvarda test edildikten sonra gelen sonuçtur.

*Inhouse (ürünü üreten firmanın kendi laboratuvarından) bir test raporu; TC başvuruları için kanıt olarak kabul edilmemektedir.
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3. TC başvurusu

- ÖNEMLİ NOTLAR: 

- FATURA VE İRSALİYELER ÜZERİNDE, ÜRÜN ADI, İÇERİK ORANI, STANDART ADI, LİSANS NUMARASI, BRÜT KG, NET KG, ADET / BALYA/ ROLİK/ METRE BİLGİSİ BELİRTİLMELİDİR.

- ÜRÜN MÜŞTERİNİZ ADINA FARKLI BİR ADRESE SEVK EDİLDİ İSE, SEVKİYAT AÇIK ADRESİ İRSALİYEYE EKLENMELİDİR.

- FATURA VE İRSALİYELER ÜZERİNDE MANUEL DÜZELTME YAPILMAMALIDIR. YAZIM HATASI OLMASI DURUMUNDA TEMSİLCİNİZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

- SERTİFİKALI ALT ÜRETİCİ KULLANILIYOR İSE, FASON İŞLEM İÇİN ÜRÜN SEVK EDİLMEDEN ÖNCE ALT ÜRETİCİ OLARAK EKLENMELİDİR. ÜRETİM ESNASINDA YA DA ÖNCESİNDE ALT 
ÜRETİCİ OLARAK EKLETİLMEDİYSE, ÜRÜNLER SERTİFİKALANDIRILAMAYACAKTIR.

- ALT ÜRETİCİLERİN SERTİFKİA GEÇERLİLİK TAKİBİ ANA ÜNİTE TARAFINDAN YAPILMALIDIR. CONTROL UNION TAKİPTEN SORUMLU DEĞİLDİR. GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN ALT 
ÜNİTE UYARIDA BULUNULMAKSIZIN KAPSAMDAN ÇIKARILIR. YENİLENEN KAPSAM SERTİFİKAARI ANA ÜNİTE TARAFINDAN BEYAN EDİLMELİ VE YENİ EKLEME TALEBİ 
OLUŞTURULMALIDIR.

- GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDE ÜRÜN RENGİ SEVKİYAT BELGESİNDE BEYAN EDİLMELİDİR. MELANJ ÜRÜNLER, RENKLİ ATIKTAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER TC ÜZERİNDE  
‘DYED’ BOYALI OLARAK ADLANDIRILMALIDIR. BU İSİMLENDİRME KARIŞIMLI ÜRÜNLER İÇİN DE GEÇERLİDİR. ÜRÜN RENGİ KONVANSİYONEL ELYAFTAN KAYNAKLI DA OLSA ÜRÜN 
RENKLİ OLARAK ADLANDIRILMALIDIR.

- MASTER SERTİFİKANIN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE ZARFINDA YAPILAN İŞLEMLER SERTİFİKALANDIRILIR. KAPSAM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA 
YÜKLEMELER DURDURULMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU SÜRE ZARFINDA YAPILAN İŞLEMLER SERTİFKİALANDIRILAMAYACAKTIR.

- ÖRNEĞİN SERTİFKİANIZIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 OCAK 2023’TE SONA ERDİ VE GÜNCELLEME DENETİMİNİN ARDINDAN YAYINLANAN KAPSAM SERTİFİKASININ BAŞLANGIÇ 
TARİHİ 10 OCAK 2023. 3 OCAK İLE 9 OCAK ARASINDA YAPILAN İŞLEMLER İÇİN TC DÜZENLENEMEMEKTEDİR.
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3. TC Başvurusu
• Certificates: Güncel sertifikasyon başlangıç ve bitiş tarihinin yer aldığı döngüyü seçiniz. Satışı yapılan ürün hangi 

standardın iddiası ile müşterinize sevk olduysa ilgili standart/standartlar seçilmelidir.

• Satışı yapılan ürün OCS kapsamlı geçiş dönemi organik pamuk içeriyor ise aşağıdaki kısmı ‘YES’ olarak seçmelisiniz.

• GOTS kapsamlı geçiş dönemi organik pamuk içeren bir ürün satışı yapıldı ise bu sekme ‘NO’ kalmalıdır.
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3. TC Başvurusu
• Ürün satışı, ana ünite adına master sertifikada ‘facility’ olarak belirtilmiş şubeniz tarafından gerçekleştirildi ise 

aşağıdaki sekmeyi ‘YES’ olarak işaretledikten sonra, şubenin adını seçiniz. Master sertifikanızda ‘main’ ya da ‘facility’ 
olarak yer almayan hiçbir firma, sertifikalı ürün satışı yapamamaktadır.

• Faturalandırma ana ünite tarafından yapıldı ise aşağıdaki sekme ‘NO’ olarak işaretlenmelidir.

Sevk edilen ürünün satışı, 
sertifikası bir trader
(non-certified trader)
tarafından yapıldı ise, satışı
yapan firmanın adı ‘non-
Certified trader name’ 
bölümüne yazılmalıdır.
• Bu kural sadece TE 
standartları (OCS,GRS,RCS,RWS)
için geçerlidir. GOTS kapsamlı 
ürünlerin satış faturasını 
düzenleyen firma ‘trader’
da olsa, kendi adına geçerli
bir GOTS kapsam/master
sertifikası bulunmalıdır.
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3. TC Başvurusu
• BUYER nihai ürün faturası üzerindeki alıcı firma olmalıdır. Daha önce satış yaptığınız firmalar FAVORITES bölümünde yer alacaktır. Diğer müşterilerinizin isimleri için GLOBAL

sekmesine tıklayarak arama yapabilirsiniz.

• BUYER ‘müşteriniz’ kendi kapsam/master sertifikası olan lisanslı bir firma ise ‘Buyer is certified’ ‘YES’ olarak işaretlenir ve açılan kutucuğa, müşterinin lisans numarası 
‘BUYER LICENSE NUMBER’ yazılır. Müşterinizin lisans numarasını öğrenmek için kendilerinden master/ sertifikalarını talep edebilirsiniz.

• BUYER ‘müşteriniz’ kendi kapsam/master sertifikası olan lisanslı bir firma DEĞİL ise ‘Buyer is certified’ ‘NO’ olarak işaretlenir
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3. TC Başvurusu
• BUYER 

• Faturanın düzenlendiği firma bireysel olarak sertifikası bulunmayan, lisanslı bir firmanın şubesi ise, ‘buying on behalf / adına satın alınan firma’ ‘YES’ olarak işaretlenmeli ve 
açılan kutucukta ürünlerin adına teslim alındığı esas lisans sahibi ana ‘main’ ünitenin adı belirtilmelidir. 

• Buying on behalf ya da buyer bölümünde adı yazan firma kendi adına lisanlı ise, ilgili firmanın lisan numarası ‘Buyer license number’ kısmına yazılmalıdır. Müşterinizin 
lisans numarasını öğrenmek için kendilerinden master/ sertifikalarını talep edebilirsiniz.

Fatura düzenlenen firmanın adı ‘BUYER’ 
Bölümünde yer almalıdır.

Fatura düzenlenen firma bir şube ‘facility’ ise
Şubenin kayıtlı bulunduğu lisansın ‘kapsam
Sertifikasının’ üzerinde yer alan ana ‘main’
ünitenin adı ‘Buying on behalf’ bölümünde
Yer almalıdır.

Final alıcının master sertifikası üzerinde yer alan
lisans numarası ‘buyer license number’ 
bölümüne yazılmalıdır.
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3. TC Başvurusu

• Standartlar markaların da kendi ürünlerinin tedarik zincirini görüntüleyebilmesi için sistem entegrasyonu sağlayan 
yeni programlar geliştirmektedir.

• Tedarik zincirinde adınızın yer almasını istemiyorsanız aşağıdaki Visible to Brand sekmesini ‘NO’ olarak işaretleyiniz.

• Markaların tedarik zincirinde adınızı görmesini talep ediyorsanız Visible to Brand sekmesini ‘YES’ olarak işaretleyiniz.

• Save & continue sekmesine tıkladıktan sonra bu adımda hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bir eksiklik var ise ‘draft’ 
başvuruyu silip yeniden başlamanız gerekmektedir.
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3. TC Başvurusu

• BOX 7 Declaration by Certification Body

• Satışı yapılan ürün GOTS ya da OCS kapsamında ise, hammadde sertifikasında belirtildiği şekilde aşağıdaki tarım 
regülasyonları seçilmelidir.

• USDA NOP kapsamında sertifikalı olmayan bir organik pamuğun Amerika’da kabul görmemektedir. Müşteriniz 
Amerika’da ise, hammadde alımından önce, sipariş aşamasında tedarikçinize bu hususu belirtmelisiniz.

• Hammadde sertifikanızda USDA NOP Complaint ‘YES’ olarak işaretli ise, başvurunuzda da aynı şekilde işaretlenmiş 
olmalıdır.

• APEDA NPOP sadece Hindistan’dan gelen TC’ler üzerinde yer alması zorunlu bir kapsamdır. Hammadde sertifikanızda 
‘YES’ olarak işaretli ise, başvurunuzda da aynı şekilde işaretlenmiş olmalıdır.
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3. TC Başvurusu
• Box 9 & 10 Yükleme ve Ürün Bilgisi

• Her bir sevk irsaliyesi (ya da konşimento) ayrı ayrı belirtilmelidir. Bir sevk irsaliyesi içinde birden fazla farklı ürün var ise tıklayarak ürün türleri ayrı ayrı girilmelidir.

• Gross shipping weight: İrsaliye üzerindeki BRÜT KG (irsaliye üzerinde brüt ve net kilogram ayrı ayrı belirtilmelidir)

• Consignee: İrsaliye üzerindeki sevkiyat 
adresi

• Order numbers: sipariş numarası 
yazıldıktan sonra            sekmesine 
tıklanmalıdır. Sipariş numaranız yok 
ise bu kısma fatura numaranızı yazıp 

sekmesine tıklayınız.

• Transport by: Ürünlerin sevk şekli 
karbon ayak izi hesaplaması için 
kullanılacaktır.

• Fatura numaranızı ve 
irsaliye/konşimento numaranızı ve 
konşimento tarihini yazmak için            
butonuna tıklayınız.

• Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra 
Save butonuna tıklayınız.

• İlk irsaliyedeki ürünler tamamlandıktan sonra eğer var ise ikinci irsaliyedeki ürünlerin girişleri için ADD SHIPMENT butonuna tıklayınız.
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BOX 10: Ürünleri seçmek için + butonuna tıklayınız. Box 9’daki fatura ve irsaliyede birden fazla farklı ürün var ise her bir ürün ayrı ayrı girilmelidir.

3. TC Başvurusu

• Product recipe: Ürün 
tanımlaması ile birlikte otomatik 
olarak gelecektir.

• Article number: Zorunlu bir alan 
değildir, artikel numarası manuel 
olarak eklenebilir.

• Production date: Üretim tarihi 
(GOTS TC’lerde zorunlu bir alandır, OCS,RCS,GRS 

TC’lerde talep edilmesi durumunda eklenebilir)

• Net weight: Fatura ve irsaliye 
üzerinde yazan net kilogram 
bilgisi

• Supplementary weight: Ürün 
üzerinde bulunan aksesuarın 
(düğme, fermuar vs) ağırlığı

• Product: Satışı yapılan ürünün 
adı.

• Trade name & Additional info: 
Ürün tipine göre eklenmesi 
gereken deyatlar 10. slaytta yer 
almaktadır. Her iki alana da aynı 
bilgiler yazılmalıdır.

• Order numbers: Shipment(box 9) 
bölümünde seçilen sipariş 
numarası (GOTS TC’lerde yazılması 

zorunludur, yok ise fatura numarası yazılmalıdır)

• Quantity: Ek birim miktarı ( 
balya, metre, adet, palet vs.)

• Unit: Ek birim tipi ( balya, metre, 
adet, palet vs.)

• Certified wieght: Ürün 
içeriğindeki sertifikalı ağırlık 
miktarı

Certified weight = (Net weight – supplementary weigth) x sertifikalı ürün içerik oran yüzdesi
20
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Satış yaptığınız ürünü üretmek için kullandığınız hammadde miktarını stok listenizden ilgili hammaddeyi seçerek yazınız ve ADD AS INPUT sekmesine
tıklayınız. Birden fazla hammadde sertifikası kullanıldı ise, her bir TC’den ne kadar hammadde kullanıldığını belirtiniz.

Hammadde sertifikasının girişi için (INPUTS) sekmesine tıklayınız. Satış yaptığınız ürün için satın aldığınız hammaddeyi seçiniz. 

Select stock sekmesine tıklayınız.

3. TC Başvurusu
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BOX 12: Declarations by Seller of Certified Products

Fatura ve irsaliye üzerinde beyan etmediğiniz için ürünler bölümüne ekleyemediğiniz, müşterilerinizin gönderdiğiniz TC’ler üzerinde ‘özellikle’ görmek istediği bilgiler bu kısma eklenebilir. 
Kontrol kuruluşu bu bölümde yazan bilgileri doğrulamak zorunda değildir. 

Ürünler yurtdışına gönderildi ve satış işlemleri için aracı firma / dış ticaret firması / exporting agent kullanıldı ise, bu kısımda aşağıdaki cümle yer almalıdır.

These products have been produced for ‘MÜŞTERİNİN ADI’ and Final invoice has been issued by ‘DIŞ TİCARET FİRMASININ ADI’ on behalf of ‘FİRMANIZIN ADI’. Legal ownership has not been 
taken by exporting agent company and they're not responsible for production and shipment. All legal ownership and responsibility for production and shipment is belong to ‘FİRMANIZIN ADI’

Gerekli gördüğünüz diğer bilgileri ekledikten sonra Save & Continue butonuna basınız.

3. TC Başvurusu

Başvurunuzu değerlendirme için göndermeden önce ön izlemesini alıp müşterinize iletiniz ‘preview’, müşterinizden onay geldikten sonra ‘Accept terms & conditions’ ve  ‘Request TC’ butonlarına tıklayınız.

Ürünler kapsam sertifikanızda yer 
alan bir alt üretici (sub-contractor) 
tarafından işlendi ise YES; tamamen 
ana ünite tarafından üretilip 
müşteriye satıldı ise NO
işaretlenmelidir.
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Önemli Bilgiler

- TC başvurusu değerlendirme süresi ortalama 5 iş günüdür.

- Fatura ve irsaliyelerinizde yer alan ürün içerik oranı ile test raporu arasındaki sapma %+/- 3’e kadar tolere edilebilir. Aksi takdirde
ürünün faturadaki iddiası, ürün etiketi ve test raporu uyumlu olmadığı için sertifikalandırılamamaktadır.

- Üretim fire oranları standartların belirlediği oranlar üzerinden değerlendirilir. Bu oranlardan daha az fire verildiğinin iddia edildiği
durumlar ayrıca incelenir.

- Müşteri temsilciniz ya da denetçiniz gerekli bulması halinde bu kılavuzda adı yer almayan bir ek belge talep edebilir.

- Ürün tanımlamaları yazılı olarak müşteri temsilcinize iletilmelidir.

- Sevkiyatı takip eden 180 gün (6 ay) içinde TC başvurusu tamamlanmamış ürünler, sertifikalandırılamamaktadır. Sevkiyatı takip
eden 90 – 180 gün arasında yapılan TC başvuruları kontrol kuruluşunun risk değerlendirmesine göre sertifikalandırılamayabilir.
Gecikmiş başvurular için temsilcinizle iletişime geçiniz.

- Sevkiyatın gerçekleştirildiği günde aktif bir kapsam sertifikanız yok ise (master sertifikanızın geçerlilik süresi dolmuşsa), ilgili
sevkiyat sertifikalandırılmamaktadır. Master sertifikanızın süresi dolduktan sonra, yenilenene kadar satış/üretim/sevkiyat
yapmamalısınız.
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Önemli Bilgiler

- 1 TC sadece 3 aylık bir zaman periyodundaki gönderileri kapsayabilir. Örneğin, Eylül, Kasım ve Aralık aylarınızda yapılan
yüklemelerde Eylül için ayrı Kasım&Aralık için ayrı olmak üzere 2 TC başvurusunda bulunulmalıdır.

- 1 TC başvurusunda maksimum 100 irsaliye bulunabilir.

- İçeriğinde maksimum 10 irsaliye (shipment) bulunan 1 TC ücretlendirmesi 10 €’dur. Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarının
sonunda toplu olarak faturalandırılır. 10 irsaliyeden fazla başvurular için her bir irsaliye için ek 5 € ücretlendirme yansıtılır.
(Örnek: 13 irsaliye içeren 1 TC’nin ücreti 25 €’dur)

- Sertifika değişiklikleri standartların kurallarındaki değişiklik nedeni ile yapılmıştır. Aşağıdaki linklerde yer alan dosyaları indirerek,
tüm bu belgelerin tarafınızdan kurallar gereği istenmiş olduğunu doğrulayabilirsiniz.

- https://textileexchange.org/documents/policy-for-transaction-certificates/

- https://global-standard.org/images/resource-library/documents/certificate-policies-and-
templates/Policy_for_the_Issuance_of_Transaction_Certificates_v_3.0.pdf

- Lisanslı firmalara ait bilgileri doğrulamak için aşağıdaki linklerde arama yapabilirsiniz.
- https://textileexchange.org/standards/find-certified-company/
- https://global-standard.org/find-suppliers-shops-and-inputs/certified-suppliers/database/search

Control Union Turkiye

OFFICE Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin cad. No: 3 Sunucu Plaza Kat: 11 

Konak • İzmir • Turkey

www.controlunion.com.tr
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