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2018’de, onaylı işletme sayısı 14,6% artış göstererek, 5024’ten 5760’a çıktı. Onaylı işletmeler, 64 farklı 
ülke üzerinde yeraldı, GOTS sertifikasyonu, sertifikalı organik elyafların tüm tedarik zinciri boyunca 
işlenmesini kapsar, tarladan bitmiş ürüne kadar. 
 
Artış hem üretim, hemde tüketim yapan bölgelerde görüldü. 2018’de en büyük artışı gösteren bölgeler 
ve ülkeler şöyle oldu: Bangladeş (29%), Kuzey Amerika (+25%), Pakistan (+23%) ve Güney Kore (+23%). 
Toplam sayılarda en büyük artış Hindistan (+315), takiben Bangladeş (+155) ve Avrupa’da (+98) 
görüldü. 
 
Toplam sertifikalı tesis sayısı bakımından ilk on ülke: Hindistan (1973), Bangladeş (689), Türkiye (519), 
Almanya (500), İtalya (340), Çin (301), Pakistan (238), Portekiz (215), ABD (127) ve Güney Kore (85). 
 
18 GOTS onaylı bağımsız Belgelendirme Kuruluşu, GOTS sertifikalı tesislerde çalışan 2,02 milyondan 
fazla insanı rapor etmiştir. 
 
GOTS Genel Müdürü Claudia Kersten, İzmir'de düzenlenen GOTS Yıllık Toplantısı'nda şöyle dedi: 
“Sertifikalı tesis sayısındaki artış, sürdürülebilirlikle ilgili sorunları çözme konusundaki ortak istekle aynı 
hizada. GOTS'un çözümün bir parçası olarak görüldüğünü doğruluyor. Şirket liderleri GOTS'u risk 
yönetimi aracı ve pazarlama fırsatı olarak kullanıyorlar. Tüketiciler tarladan bitmiş ürüne doğrulanabilir 
sertifikasyona değer veriyorlar ” 
 
Pozitif listedeki kimyasalların sayısı 778 tedarikçiden % 13 artarak 20.231 seviyesine çıktı. GOTS Pozitif 
Listesi, tüm tekstil işletmelerinin, GOTS  üretimi için kullanması gereken onaylanmış kimyasalların ticari 
adlarını içerir. 
 
Türkiye’de, 2018 yılında sertifikalı tesislerin sayısı 519'la dünyada üçüncü sırayı aldı.  Tedarik zincirinin 
farklı paydaşlarından ve endüstriden GOTS'a olan ilgi artarak devam etti. Geniş ürün yelpazesine sahip 
Türk tekstil endüstrisi,  GOTS'u sürdürülebilirliğe çözüm olarak ölçeklendirmeye ve kullanmaya devam 
etti. 

 
 
 
 
 
 



 
GOTs HAKKINDA: GOTS, organik elyaf (organik pamuk ve organik yün gibi) ile üretilen konfeksiyon ve 
ev tekstili ürünlerinin hasat sonrasındaki bütün işlemlerinde (iplik, örme, dokuma, boyama ve üretim 
dahil) standardı belirleyen küresel ve isteğe bağlı olarak kullanılan bir standarttır, hem çevresel hem 
de sosyal kriterler içerir.  Ana kriterler arasında bulunan bazı yasaklar şunlardır; genetik olarak modifiye 
edilmiş organizmaların (GDO'ların) kullanımı, zararlı kimyasalların kullanımı(azo boyaları ve 
formaldehit gibi) ve çocuk işçi ; aynı zamanda   sosyal uygunluk alanında da iyi bir yönetimi sistemi ve 
atık su arıtma yönetemide talep eder.GOTS, dünyanın önde gelen uluslararası standart belirleyicileri 
tarafından geliştirildi: Organic Trade Association (ABD), Japonya Organik Pamuk Derneği(JOCA), 
Uluslararası Doğal Tekstil Endüstrisi Birliği (IVN, Almanya) ve Soil Assocation/Toprak Birliği (İngiltere) 
biraraya gelerek Uluslararası bir çalışma grubu kurdu, organik tekstilde küresel olarak belirlenmiş 
talepler bu şekilde bir standart çatısı altında toplandı. GOTS kâr amacı gütmeyen ve kendi kendini 
finanse eden bir kuruluştur. Global Organik Tekstil Standardı hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.global-standard.org   adresini ziyaret edin. 
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