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Better Cotton  kozası 
ile işaretlenmiş 
gözden geçirme 
alıştırmalarına dikkat 
ediniz (tüm modüllerde 
bulunmaktadır)   

BCI UZAKTAN EĞİTİMİ

BCI Uzaktan Eğitimine Hoş Geldiniz!
Buradan başlayan yolculuğunuz Better Cotton’un ana kavramlarını erişilebilir kılmak 
amacıyla tasarlanmış ve Better Cotton standart sisteminin genel bir görünümünü sunan 8 
modülden geçmektedir.
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Better Cotton InItIatIve (BCI)

BCI’nin 
Misyonu  

BCI’ye
Özgü
amaçlar

BCI’nin varoluş 
sebebi... 
...küresel pamuk üretimini, 
pamuk üreticileri için, içinde 
yetiştiği çevre için
ve sektörün geleceği için 
daha iyi hale getirmektir.
 

BCI ...
...çevre, çiftçi toplulukları ve 
pamuk üretim alanlarının 
ekonomileri için ölçülebilir 
ve sürekli iyileştirmeleri 
teşvik etmek üzere geniş bir 
çeşitlilikteki paydaşlarla bir-
likte çalışır.

Pamuk üretimi yapılan 
alanlarda geçim seviyesi 
ve ekonomik gelişmenin 
artırılması

Pamuk üretiminin çevre 
üzerindeki etkisini azalt-
mak 

BCI’nin amacı...
...Better Cotton’un 
sürdürülebilir, genel-
geçer bir emtia olarak 
geliştirilmesi yoluyla 
dünya çapındaki pamuk 
üretimini dönüştürmektir.  
   

Tedarik zinciri boyunca Bet-
ter Cotton’a olan bağlılığın 
ve akışın artırılması

Better Cotton Initiati-
venin güvenilirliğini ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak
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TARİHÇE – BETTER COTTON VE BCI 

Better Cotton 

Better Cotton, bu hayati sektörü    
dönüştürebileceğimiz inancıyla hayata geçmiştir

Better Cotton  tarımsal bir idare yöntemidir ve bu hayati sektörü şu 
şekilde dönüştürebilir: 
 » Pamuk üretimini geliştirerek

 » Çiftlik düzeyinde ölçülebilir, itibar edilir değişiklik oluşturarak

 » Arz talep bağlantısı yaparak

 » Tüm oyuncular için net ticari vakalar sunmak: çiftçiler için iyi ve ticaret 
için iyi

 » Diğer standartların memnuniyetle karşılanması

BCI; Better Cotton’u, sürdürülebilir, genel-geçer bir emtia olarak geliştirmek 
ve uzun dönemli değişim yaratmaya kararlı Üreticiler, Çırçırcılar, Tüccarlar, 
İplikçiler, Kesim ve Dikimciler, Kumaşçılar, Perakendeciler, Markalar ve 
Sivil Toplum kuruluşlarını çok paydaşlı benzersiz bir toplulukta bir araya 
getirir.

BCI  

2005 yılında, dünyadaki farklı emtialarda uzmanları bir araya getiren WWF önderliğindeki ‘yuvarlak masa’ inisiyatifinin bir parçası olarak hepsi de 
çiftçiler, çevre ve her bir sektörün geleceği için daha sürdürülebilir çözümler bulmayı hedefleyen farklı inisiyatifler doğmuştur. Better Cotton Initiative 
bunlardan biri olup pamuğun geleceğini teminat altına almak için neler yapılabileceğini ortaya çıkarmak üzere bir araya gelen bir vizyoner kurumlar 
topluluğu tarafından desteklenmektedir.
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BCI ÜYELİĞİ

BCI ÜYELERİ
Grafik, BCI üyelerini ve BCI Üyeliği kategorilerini temsil etmektedir:

 

Yönetişim
BCI üyelerce seçilen çok sayıda paydaş içeren bir Konsey tarafından 
yönetilir. Seçimler her iki yılda bir yapılır ve Yedek Üyeler hariç tüm Üyelik 
Kategorilerinden üyeler, seçimlerde adaylığını koyabilir.   Her kategorinin 
üç koltuğu bulunmaktadır böylece bir kurum türünün diğerlerinden daha 
fazla güce sahip olmadığı dengeli bir Konsey oluşur.

ÜYELİĞİN KÜRESEL YAYILIMI
------------------------------------------------------------------------ 
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BCI STRATEJİK AŞAMALARI

2007-2009 
Hazırlık

Arz ve talep için ilgi oluşturulması
• İlgi oluşturulmasına, sektörler ve kıtalar çapında kurumların dahil edilmesine 
odaklanmıştır.
• Bölgesel Çalışma Grupları aracılığıyla katılımcı ve istişari süreçlerle
gerçekleştirilmiştir.
• Üreticilerin ve tedarik zincirindeki oyuncuların Better Cotton’u
anlaması ve seçmesi için zemin oluşturmuştur.

2010-2012
Uygulama 

Arz talep bağlantısı yapılması
• İcra, inceleme, öğrenme ve iyileştirmeye odaklanmıştır.
• Amaç: Better Cotton Sisteminin (BCS)
pamuk sektörünün sürdürülebilirliği için yaygın kabul gören bir çözüm 
olarak çalışabileceğini kanıtlamak.

2013-2015
Genişleme

Arz ve talebin büyütülmesi
• Odak noktası; Better Cotton Standart Sisteminin (BCSS) benimsenmesi
• Artan talep için daha büyük ve çeşitli Better Cotton tedariğine imkan 
sağlanması
• Hükümetler ve tedarik zincirindeki öğelerden daha fazla destek

2016-2020
Yaygın kabul 
görme

Arz ve talebin normalleştirilmesi
• Arz ve talebin pamuk piyasasının devinimi ile kontrol edildiği BCSS’nin 
olağan ticaretin bir parçası olarak entegre edilmesine ve normalleşmesine 
odaklanılacaktır. 
• BCI’nin rolü, kabul gören genelgeçer bir emtianın desteklenmesine uyum 
sağlamak olarak değişecektir.
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GENİŞLEME STRATEJİSİ AŞAMASI  

BCI’nin 2020’ye kadar Hedefi; Better Cotton’un Dünya Çapındaki Pamuk Üretiminin en az %30’una karşılık gelmesidir.

Küresel 
Gösterge  

2012 fiili 

2015 hedef

2020 hedef 

 Geçim seviyeleri
Better Cotton 
çiftçilerinin sayısı

165.000  

1 milyon 

5 milyon 

 
Üretim yapılan 
Better Cotton 
hektarı

 685.000  

 2 milyon  

 9 milyon  

  Tedarik zinciri
Sürdürülebilirliği
Better Cotton miktarı, 
metrik ton
a) üretilen
b) iplikçiler tarafından 
satın alınan

a) 670.000     
b) geçerli değil

a) 2,6 milyon
b) 1,5 milyon

a) 8,2 milyon
b) 4 milyon

Küresel maliyetlerin
%’si cinsinden 
kazanılan gelir
 

%50  

%75  

%100  

Better Cotton’un genişleme stratejisi aşaması, BCI’ye özgü amaçlar üstünden, ölçülebilir küresel hedeflerle 
ölçülecektir.  

 Çevre
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GENİŞLEME  

Better Cotton 
KAPASİTESİNİ 
Büyüt 

Genelgeçer 
ürün olarak 
TANINMA

Artır
Çiftlik Düzeyindeki Kapasiteyi
 Yürüt
Dünya çapında Ortaklıklar

Güçlendir
Tedarik Zinciri Talebini

Etki ve Sürdürülebilirliği 
Çoğalt

Küresel 
Pamuk 
Üretimini 
Dönüştür

Better Cotton’u Teşvik Et

Mali 
ESNEKLİK 
Sağla

Ölç 
Sürekliİlerlemeyi
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2016 - 2020 Yaygın Kabul Görme aşaması olarak 
öngörülmektedir.
BCI, 2020 yılına kadar

1. Better Cotton’un genelgeçer, sürdürülebilir bir emtia olarak kabul 
göreceğini öngörmektedir.

2. Better Cotton  Standart Sistemi, pamuk sektöründe olağan ticaretin bir 
parçası olacak ve

3. Arz-talep pazarın devinimi ile kontrol edilecektir.

Bu tarihte, BCI’nin rolü de değişerek kabul gören genelgeçer bir emtianın 
desteklenmesine uyum sağlayacaktır.

2012 yılsonu itibariyle BCI Perakendeci ve 
Marka üyelerinin dünyadaki toplam pamuk 
tüketiminin yaklaşık %10’unu temsil etmesiyle 
BCI, yaygınlaşma yolundaki genişleme 
hedeflerine hızla yaklaşmaktadır

YAYGIN KABUL GÖRMEK - 2015’TEN ÖTESI
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Doğru mu Yanlış mı olduğunu belirtin:

BCI, Better Cotton’un sürdürülebilir, 
genelgeçer bir emtia olarak geliştirilmesi 
yoluyla dünya çapındaki pamuk üretimini 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi BCI üyeliği kategorisine 
girmektedir:

a. Üretici Örgütleri
b. Sivil Toplum
c. Tedarikçiler ve Üreticiler
d. Hepsi

 
2013-15 Genişleme Stratejisi Better Cotton kapasitesini 
 
 _________________________ önemini vurgular.

DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ? 
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BETTER COTTON  STANDART SİSTEMİ

BCI, uzun vadeli amaçlarına erişmeye yardımcı olmak üzere bütüncül bir sürdürülebilir pamuk üretimi yaklaşımı olan Better Cotton standart 
sistemini geliştirmiştir, bu yaklaşım sürdürülebilirliğin üç temel direğini kapsar: çevresel, sosyal ve ekonomik. Üretim İlkeleri ve Kriterlerinden 
Sonuçları ve Etkiyi gösteren izleme mekanizmalarına kadar her bir öğe, Better Cotton standart sistemini ve Better Cotton ile BCI’nin itibarını
desteklemek üzere birlikte çalışır. Söz konusu sistem, Better Cotton’u sürdürülebilir genelgeçer bir emtia olarak kabul ettirmek amacıyla iyi 
uygulama alış verişinin yapılmasını sağlamak ve toplu eylemin ölçeğinin büyütülmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Better Cotton Standart Sisteminin (BCSS) bileşenleri:
Üretim İlke ve Kriterleri: 6 kilit ilke aracılığıyla Better Cotton’un küresel bir tanımını sağlar

Kapasite Geliştirme: çiftlik düzeyinde tecrübeli ortaklarla çalışmak yoluyla Better Cotton yetiştirmekte çiftçileri desteklemek ve eğitmek

Güvence Programı:  çiftçileri sürekli daha iyisi için cesaretlendiren, 8 istikrarlı sonuç göstergesi aracılığıyla düzenli çiftlik değerlendirmesi ve sonuçların 
ölçülmesi

Emanet Zinciri:  Better Cotton tedarik zincirinde arz ve talep bağlantısının yapılması

Kurumsal İletişim Çerçevesi: sahadan gelen güçlü veriler, bilgiler ve hikayelerin iletilmesi yoluyla Better Cotton adının yayılması

Sonuçlar ve Etki: Better Cotton’un amaçlanan etkiyi yaptığından emin olmak için ilerleme/değişikliği ölçmek amacıyla izleme ve değerlendirme 



11

ortaKLIKLar

‘Dünya çapında Ortaklıklar Yürütmek’
de BCI 2013-2015 Genişleme Stratejisinde bir hedef olarak yer almıştır. 
BCI, çevre, çiftçi toplulukları ve pamuk üretilen alanların ekonomilerinde 
ölçülebilir ve sürekli ilerlemenin teşvik edilmesi amacıyla geniş bir 
yelpazeden oyuncularla birlikte çalışır.

BCI bazı ülkelerde doğrudan diğer bazı ülkelerde ise Uygulama Ortakları 
ve Stratejik Ortaklar ile faaliyet gösterir.

ORTAK TÜRLERİ
» Stratejik Ortaklar:  Genellikle kendilerine mahsus bölgede Better 
Cotton’un esaslı liderliğini üstlenir.

» Uygulama Ortakları: Çiftçilerin Better Cotton Standart Sistemine 
katılımını mümkün kılan bir ortam oluşturur.

» Bilgi Ortakları: Çoğunlukla belirli bir konuda küresel uzman 
addedilen kurumlardır. Bilgi, malumat ve teknik malzemeleri BCI ile 
paylaşarak katkıda bulunurlar.

» Finansman Ortakları: Çiftlik düzeyindeki uygulama projelerini finanse 
eden ve/veya BCI Sekreterliğine finansal destek sağlayan kurumlardır.

STRATEGIC 
PARTNERS

 STRATEJİK 
 ortaKLar

  UYGULAMA       
  ortaKLarI

 
         

 BİLGİ 
 ortaKLarI

FİNANSMAN 
ortaKLarI

PAMUK 
ÜRETİMİNİN 

DÜNYA 
ÇAPINDA 

DÖNÜŞÜMÜ

BİR ORTAKLIKTA YOL GÖSTERİCİ İLKELER
Ölçülebilir sonuçlar ilet

Ortaklığın tam kaynak sağlandığından emin ol Bütünlüğü sürdür ve 
karşılıklı faydayı sağla

Şeffaflığı garanti et ve herkes için fırsat eşitliği sağla

İlişkinin sürekli gelişmesini ve sonuçların elde edilmesini sağla.
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BETTER COTTON KÜRESELDİR

Brezilya

Mali

Türkiye  

Pakistan

Mozambik

Çin

Hindistan

Senegal

Kenya

Tacikistan
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FIRSAT VERME  

Fırsat Verme 
Mekanizmaları

Artan Çevresel 
Sürdürülebilirlik

Sonuç = Gelecek 
nesiller için 
güvenceye alınmış 
sağlıklı çiftlik
  

Artan Sosyal 
Sürdürülebilirlik

Sonuç = Sağlık, 
Güvenlik ve Gelir 
Seviyesinde 
İyileşme

 Azalan girdi 
Kullanımı Kalitede 
artış

Gelişmiş 
uygulamalar artan 
ürün

Çiftçiler için iş 
becerileri

Sonuç = Yükselen 
Karlılık

Artan Ekonomik 
Sürdürülebilirlik

Katılımcı süreç 
ve üretici örgüt 
fırsatı sunulması

Bilgi paylaşımı ve 
beceri gelişimi

Kolektif tedarik ve satışın artması Çiftçi 
toplulukları için güçlü ses

Better Cotton Initiative, çiftçiler 
için çok sayıda fırsat oluşturan 
mekanizma sağlar
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BCI, Better Cotton’un çiftçilere ve topluluklarına 
aşağıdaki faydaları getirmesini amaçlamaktadır:
 » Daha yüksek kalite standartları

 » Örgütler aracılığıyla çiftçilere (görüşme/savunma yapma) gücü 
verilmesi

 » Pazardaki talebi karşılama

 » Tarımsal faaliyetin uzun vadeli sürdürülebilirliği (toprak verimliliği, 
çevresel sağlık)

 » Çiftçiler/işçiler onların aileleri/toplulukları için iyileştirilmiş sağlık 
koşulları

 » Bilgiye erişim

 » Katılımcı yaklaşım

 » Şeffaflık ve daha iyi satın alma uygulamaları

ÇİFTÇİLER VE TOPLULUKLARINA FAYDALAR
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ÇİFTÇİLER TASDİK EDİYOR  

Her kutunun büyüklüğü, onlara şu soruyu sorduğumuz 
zaman  çiftçilerden ve topluluklardan gelen cevabın 
sıklığını yansıtmaktadır: Better Cotton hareketinin 
bir parçası olduğunuzdan beri neyin değiştiğini 
düşünüyorsunuz?
 

Çevresel değişiklikler: Better Cotton  
çiftçileri için en önemlisidir

Ekonomik değişiklikler: Better Cotton 
çiftçileri için en önemlisidir

Sosyal değişiklikler: Better Cotton çiftçileri 
için en önemlisidir

Most significant social changes 
for Better Cotton farmers  

  DAHA İYİ KAYIT TUTMA

  DAHA İYİ KARLAR

DAHA FAZLA 
ÜrÜn

DAHA İYİ 
KAYIT TUTMA

ÇOCUKLARIN 
SAHADAN 
UZAKLAŞTIRIL 
MASI

“BCI, çocuk işçiliği kullanmamak 
ve hamile kadınların zirai ilaç 
uygulamasına izin vermemek 

bilinci oluşturdu”

Tukaram Waghmare (Hindistanlı 
pamuk çiftçisi)

  

 

 
                                                                                                                                          
DAHA DÜŞÜK 
MALİYETLER

ÇEVREYE YARDIM 

DAHA SAĞLIKLI TOPRAK

“eskiden kimyasal gübre eksikliği 
nedeniyle üretimimin azaldığını 

düşünürdüm ama şimdi sebebin aşırı 
kimyasal gübre kullanımı olduğunu 

düşünmeye başladım ”

Tukaram Waghmare (Hindistanlı pamuk 
çiftçisi)

Prakash genişleme ekibinden aldığı  
motivasyonla damla sulama yöntemini
benimsedi. 2250 0 kg/akre ürün almaktan 
mutluydu.  Onun başarısını baz alarak 
Prakash’ın öğrenme grubundaki 10-12 çiftçi 
daha çiftliklerinde damlama sistemi uygulamaya 
hazırlar.
 Prakash Jermansing Valvi                   
 (Hindistanlı pamuk çiftçisi)

DAHA AZ
SU KULLANIMI
 
          

DAHA İYİ ZARARLI 
KontroLÜ

“Mahsülümün kurtulmasının bir 
rüyadan aşağı kalır yanı yok. 
Empoasca ve beyaz sineği kontrol 
etmek için pek çok yöntem denedikten 
sonra umudumu kaybetmiştim.”      
Modin Singh  (Hindistanlı pamuk çiftçisi)

DAHA 
SAĞLIKLI 
toPra

DAHA İYİ 
SOSYAL 
İLİŞKİLER
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DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ? 

2016-2020    
aşaması __________________ olarak öngörülmektedir.

BCI’nin birlikte çalıştığı farklı ortak türlerinin adları 
nelerdir: 

 
1 _____________________ 2 _______________________

3 _____________________ 4 _______________________

BCI tarafından çiftçiler ve toplulukları için amaçlanan 
faydalardan dördünü yazın.
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Doğru mu Yanlış mı olduğunu belirtin:

BCI, Better Cotton’un sürdürülebilir, 
genelgeçer bir emtia olarak geliştirilmesi 
yoluyla dünya çapındaki pamuk üretimini 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Doğru

Aşağıdakilerden hangisi BCI üyeliği kategorisine 
girmektedir:

a. Üretici Örgütleri
b. Sivil Toplum
c. Tedarikçiler ve Üreticiler
d. Hepsi

d. Hepsi

 
013-15 Genişleme Stratejisi Better Cotton Kapasitesini 
 
 genişletmenin önemini vurgular.

DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ? 
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DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ?

Daha yüksek kalite standartları

Bilgiye Erişim

Tarımsal faaliyetin uzun vadeli sürdürülebilirliği (toprak 
verimliliği, çevresel sağlık)

Çiftçiler/işçiler onların aileleri/toplulukları için iyileştirilmiş 
sağlık koşulları

2016-2020 aşaması  --------------------------  olarak Yaygın 
kabul görme
öngörülmektedir.             

BCI’nin birlikte çalıştığı farklı ortak türlerinin adları 
nelerdir: 

 
1. Stratejik Ortaklar          2 Uygulama Ortakları
3  Bilgi Ortakları    4  Finansman Ortakları 

  

BCI tarafından çiftçiler ve toplulukları için amaçlanan 
faydalardan dördünü yazın.


