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Müşteri İsmi
Adres
Fatura Bilgileri
Tel / Fax / Cep tel
e-mail / web adres
Kontakt kişi ismi
Sertifikandırılmak istediğiniz sertifikasyon programını seçiniz
GOTS
Uygun seçeneği işaretleyiniz
Üretici
Tüccar
İşleyici (ürün işleyici)
İhracatcı - İthalatçı
İlk Başvuru
Değişiklik Başvurusu (halen EKOTAR müşterisi iseniz)
1.

Ürünler

Sertifikalandırmak istediğiniz ürünleri aşağıda belirtiniz

Ürün adı

2.
İşleme(proses) Üniteleri
İşleme ünitelerinizi ve faaliyetlerinizi belirtiniz
Ünite ismi ve adresi
Proses(ler)
(iplik, örme, dokuma)

Eklendi

Added

Değişti

Çıkarıldı

Changed

withdrawn

3. Proje daha önce başka bir sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilip
sertifikalandırıldı mı?
Evet ise: kontrol kuruluşunun adını, başvuru tarihinizi, önceki kayıt numaranızı, sertifikasyon
kuruluşunuzu değiştirme sebebinizi belirtiniz. Lütfen önceki kontroller ve sertifikasyonlarla ilgili
dokümanları bize ulaştırınız (kontrol raporları, sertifikalar vb.)
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Comment

Is the information in application form sufficient to make an offer (e.g. filled in
completely, copies of all documents as indicated in appl. Form encolsed and
signature present and signed by the company requesting certification)?
Is it possible for EKOTAR to inspect and certify the project (e.g. sufficient
inspection and expert inspector capacity, product within scope)?

(if no, give reasons)

Do we have an auditor available with the right
qualification,sufficiently,knowledgeable of the clients specific technical area
including language

(if no, give reasons)

(if no, give reasons)

Is there previous or which present link with the client could lead to partiality
or discrimination?

Is there special requests where EKOTAR has no prior experience (type of
product, normative document or scheme).

Does EKOTAR ensure that different staff realize evaluation, report review or
certification decision

Do indicated activities comply with scope of requested programme.
Değerlendiren:

Tarih:

İmza sahibi bu başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu beyan eder.
Firmanın Adı
Yasal Yetkili

Tarih/İmza/Kaşe

(Ticaret Odası tarafından tanınmış imza yetkili kişi.)

