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BETTER COTTON (BCI) - İYİ PAMUK ÇIRÇIR İŞLETMELERİ BAŞVURUSU  
2022-23 SEZONU 

 
Bu doküman, Türkiye’de lisanslı kütlü Better Cotton - İyi Pamuk alımı, çırçırlaması ve lif pamuğu satışı 
yapmak isteyen Çırçır İşletmeleri için başvuru yöntemi hakkında bilgilendirmeyi içerir. 
 
Başvuru yapmak isteyen Çırçır İşletmeleri için son başvuru tarihi: 30 Haziran 2022 
 
NEDEN BETTER COTTON - İYİ PAMUK? 
Uluslararası tekstil sektörünün sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğe dair talebi, tüm tedarik zinciri aktörlerinin 
hammadde alımlarında bu yönde tercih yapmasına sebep olurken, aynı zamanda uluslararası 
sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde üretim yapılması pamuğumuza katma değer 
kazandırmaktadır. Better Cotton - İyi Pamuk Standardı dünya çapında uygulanan ve genişleyen küresel 
bir hareketin parçasıdır. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), bu küresel ağın Türkiye’deki tek 
yürütücüsüdür ve Better Cotton Initiative’in (BCI) stratejik ortağıdır. 
 
ÇIRÇIR İŞLETMELERİ GEREKLİLİKLERİ 
Better Cotton (BCI) - İyi Pamuk çırçırlarının uyması beklenen gereklilikler Better Cotton Emanet Zinciri 
İlkeleri belgesinde detaylı olarak açıklanmaktadır. Bunlar kısaca şöyledir: 

 Emanet Zinciri gerekliliklerine uyum sağlamaktan sorumlu, gerekli verileri Better Cotton 
Platform’a (BCP) kaydedebilecek ve bu sistemi kullanabilecek, izlenebilirlik için gerekli evrak 
takibini yapabilecek, gerekli eğitimlere katılabilecek, izleme/denetim ziyaretlerine yardımcı 
olacak en az bir personel atamak. 

 Better Cotton - İyi Pamuk’un tüm aşamalarda (Satın alma, depolama, işleme/çırçırlama, 
balyalama ve satış) diğer tüm pamuklardan (Konvansiyonel, organik, vs.) fiziki olarak ayrı 
tutulmasını ve tanımlanmasını (Görsel/fiziki ve belge üzerinde) sağlamak. 

 Satın alınan kütlü Better Cotton - İyi Pamukların lisanslı BCI çiftçilerinden geldiğini kanıtlamak, 
üretilen/satılan lif pamuk balyasının, satın alım yapılan lisanslı BCI çiftçilerine kadar geri 
izlenebilirliği sağlamak, BCI çiftçisinden alımdan itibaren lif pamuk satışına kadar olan tüm 
aşamaları/süreçleri listelemek. 

 İzlenebilirliğin sağlanması ve kanıtlanabilmesi için satın alım, depolama, işleme/çırçırlama, 
balyalama ve satış ile ilgili tüm kayıtları tutmak, en az iki yıl süre ile bu kayıtları saklamak. 

 İlgili tüm kayıtların ve belgelerin gereken bilgileri içerecek şekilde, gerçek, doğru ve tutarlı 
olmasını sağlamak, zamanında raporlamak. 

 BCI & IPUD personelinin ve görevlendirilmiş üçüncü taraf denetçilerin Better Cotton - İyi 
Pamuk satın alımı, depolaması, işlemesi/çırçırlaması, balyalanması ve satışı yapılan tüm 
alanlara, bu işlemlerle ilgili her türlü kayıt veya belgeye erişimini sağlamak. (Yerinde veya 
uzaktan denetim) 

 
BAŞVURU HUSUSLARI 
Aşağıdaki adımları takip ederek Better Cotton (BCI) - İyi Pamuk Çırçır İşletmesi olmak için başvuru 
yapabilirsiniz. 

 https://forms.office.com/r/JL78cw37A5 linkindeki Çırçır Başvuru Formu’nu doldurarak 30 
Haziran 2022 tarihine kadar iletiniz. 

 Başvuru süreci onaylanan çırçırlardan Better Cotton Platform (BCP) sisteminde kayıtlarının 
açılabilmesi için imzalı ve kaşeli BCI Çırçır Beyannamesi talep edilecektir. BCI Çırçır 
Beyannamesi, başvuruları kabul edilen çırçır işletmelerine BCI Tedarik Zinciri Ekibi tarafından 
gönderilecektir. 
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IPUD – İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ ÜYELİĞİ 
Better Cotton - İyi Pamuk Standardının çiftçilerimiz tarafından uygulanarak yaygınlaştırılması, Türk 
tekstil sektörünün stratejik hammaddesi olan Türk pamuğunun dünyaca kabul görmüş sürdürülebilirlik 
standardı Better Cotton - İyi Pamuk lisansı kazanması yönündeki çalışmalarımız dernek üyelerimizin 
katkısı sayesinde gerçekleşmektedir. Dernek üyelerimiz; 

 Türkiye'de Better Cotton - İyi Pamuk üretimi ile ilgili güncel bilgilendirmelere ulaşıyor, 
düzenlenen eğitim, seminer ve araçlardan ücretsiz faydalanıyor, Better Cotton - İyi Pamuk 
tedarik zinciri bağı konusunda destekleniyor. 

 Türkiye'de Better Cotton - İyi Pamuk üretiminin gerçekleşmesine katkı sağlıyor ve kurum logoları 
web sitemizde yayınlanarak ve isimleri kurumsal iletişim malzemelerimizde kullanılarak bu 
katkıları görünür kılınıyor. 

 
Uyelik_Basvuru_Bilgi_Formu.pdf (iyipamuk.org.tr) Linkinde bulunan üyelik formunu doldurup 
muhasebe@iyipamuk.org.tr adresine ileterek derneğimize üyelik süreçlerinizi başlatabilirsiniz. 
Derneğimizin 2022 yılı üyelik aidatı çırçır işletmeleri için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.  
 
İYİ PAMUK (BETTER COTTON) STANDARDININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ 
NOKTALAR  

 İyi Pamuk Standardı çiftçilerin gönüllü katılımları esasına dayanır.   

 Katılmak isteyen çiftçilerin bilgileri sadece derneğimiz ve uygulama ortaklarımız aracılığı ile 
toplanır.   

 IPUD sadece İyi Pamuk Standardı’nı yürütmektedir ve başka bir standart adına belge veya 
bilgi toplamaz.   

 IPUD ve yetkili uygulama ortakları haricinde hiçbir kurum veya işletme İyi Pamuk Standardı 
için çiftçilerden herhangi bir bilgi veya belge almaya yetkili değildir.   

 İyi Pamuk Standardının diğer sürdürülebilir pamuk tarım standartları ile eş zamanlı olarak 
uygulanmasında hiçbir engel yoktur. Çiftçilerimizin başka bir standart yürütmek istemeleri 
halinde İyi Pamuk Standardından çıkmalarına gerek yoktur.  

 İyi Pamuk Standardı çırçır işletmelerinin gönüllü katılımları esasına dayanır ve herhangi bir 
kayıt veya hizmet ücreti ödemezler. 

 Sisteme dahil olmak isteyen çırçır işletmelerinin bilgileri sadece IPUD ve uygulama ortakları 
aracılığıyla toplanır.   

 Sisteme dahil çırçır işletmelerinin İyi Pamuk lisanslı pamuğu konvansiyonel üretimden ayrı 
depolayarak işlemeleri ve sadece İyi Pamuk lisanslı pamuğun kayıtlarını denetimler sırasında 
ibraz etmeleri istenmektedir. Çırçır işletmeleri işledikleri konvansiyonel ve/veya diğer 
standartlar tabi pamuklarıyla ilgili IPUD tarafından herhangi bir denetime tabi değildir.  

 Denetimlere konu olan kayıtlara IPUD ve BCI tarafından yetkilendirilmiş denetçiler dışında 
herhangi bir kişi veya kurum tarafından erişilemez başka bir amaçla kullanılamaz.   

 Sistemde olan aktif çırçır listeleri düzenli olarak her sezon IPUD web sitesinde güncellenir.  

 İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı ile ilgili daha detaylı 
bilgi için IPUD’a ulaşabilirsiniz. Web sitesi: https://iyipamuk.org.tr/  Telefon: 90 (232) 504 39 86 

 
Sorularınız için; 
Feray Polat 
Raporlama ve Değerlendirme Uzmanı 
0545-680 76 74 
raporlama@iyipamuk.org.tr 
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 
 
 
Not: IPUD KVKK Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı için aşağıdaki 
linke bakınınız https://iyipamuk.org.tr/home/Detail/7986/KVKK  
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