BAŞVURU FORMU
Boya ve Yardımcı Kimyasallar İçin Onay
Global Organic Textile Standard
BAŞVURU YAPAN FİRMANIN ADI (Lütfen firmanın
tam adını belirtiniz. Örneğin Ltd, A.Ş. gibi )

FİRMANIN ADRESİ
(cadde, posta kodu, ilçe, ülke,...)

Üretici veya Formülatör
Alım ve Satım (Sadece etiket değişikliği yapılması
durumunda)
FİRMANIN YASAL YETKİLİSİ
(adı ve görevi)

FİRMANIN KONTAKT KİŞİSİ
(yasal yetkiliden farklı ise doldurunuz)

TELEFON / FAKS NUMARASI

E-MAIL VE WEB ADRESİ

…ile yapılacak her türlü yazışma, bildirim, belge gönderimi
için yasal elektronik posta olarak kabul edilecektir.
Belirtilen elektronik posta adresi kontratınızın 16.2
maddesinde belirtilecektir.

VERGI DAIRESI

VERGI NUMARASI

İlk Başvuru ( Yeni firma )
Ürün Ekleme Başvurusu
Değişiklik Başvurusu
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BAŞVURU FORMU
Boya ve Yardımcı Kimyasallar İçin Onay
Global Organic Textile Standard
GOTS sertifikalı üretim sisteminde boyar maddelerin ve tekstil yardımcılarının onayı için talep:
Aşağıda adı geçen boya/tekstil yardımcılarının Global Organic Tekstil Standarda (GOTS) göre yapılan tekstil
üretiminde kullanımı için CUGB onayına sunuyoruz:
Boya / Yardımcı Kullanım Alanı Üretici
Kimyasal Adı

MSDS eklendi
Checklist Eklendi
mi,? Evet/Hayır mi?

Checklist kontrol
edildi ve imzalandı:

Başvurulan ürünlerin daha önce başka bir kuruluştan onay
alamama/iptal/askıya alınma durumu oldu mu?
Eğer EVET ise, lütfen belirtiniz:
Ürünlerin İsimleri:
Sertifikasyon Kuruluşunun Adı:
Onay Yılı:
Askıya alma/iptal/onay alamama sebepleri:
Lütfen ilgili dokümanları ekleyiniz.
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BAŞVURU FORMU
Boya ve Yardımcı Kimyasallar İçin Onay
Global Organic Textile Standard
NOT:
Değerlendirme GOTS ONAYLI YARDIMCI KİMYASAL VE BOYA KONTROL FORMUNUN yardımıyla
yapılacaktır(form CUGB tarafından gönderilecektir). MSDS’ ler her bir kimyasal için gönderilmelidir.
Yıllık sertifikasyon ücreti 5500 TL + KDV’ dir. İlave olarak,
1.
2.
3.
4.

Üretici ve formülatör için bir (1) yerinde denetim günü ücreti 5500 TL + KDV,
Kontrolörlerin yol ve konaklama masrafları (eğer gerekirse);
Başvurusu yapılan her bir ürün için 750 TL + KDV (GOTS kayıt ücreti dahil)
Analiz ücreti (ürünün kullanım alanına ve kimyasal yapısına göre yapılacak ve analiz sonrası
faturalandırılacaktır)

Başvuran olarak her bir kimyasal için GOTS Implementation Manual bölüm 2.3.3’te belirtilen tanımlı direktif
veya normlara göre hazırlanmış MSDS göndermeniz gerekmektedir.
Bu dokümanı imzalayarak CUGB’ ye diğer sertifikasyon kuruluşları, akreditasyon kurumları ve Global Standard
Gmbh ile bilgilerin doğruluğunu sorgulamak adına bilgi paylaşımına izin vermiş oluyorsunuz.
Başvurusu yapılan ya da onayı alınmış ürünlerde söz konusu değişiklikler ivedilikle CUGB’ ye bildirilmelidir. Bu
değişiklikler kullanılan hammadde tedarikçilerinde değişiklikler, kullanılan teknoloji/işlem yönteminde
değişiklikler ve hammaddelerin/içerenlerin konsantrasyonu konusunda değişiklikler olup bunlarla da sınırlı
olmayabilir.
Bu dokümanı imzalayarak doğru bir şekilde doldurduğunuzu beyan etmekte ve başvurulan ürünler için GOTS
gerekliliklerinin anlaşıldığı ve bilginiz doğrultusunda başvurulan ürünlerin uygun olduğunu kabul etmektesiniz.
FİRMA ADI VE ADRESİ

YASAL YETKİLİ (Ticaret Odası tarafından imza yetkisi kabul gören kişi)

TARİH & İMZA
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