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Konu Başlıkları 
 

 

 BCI Türkiye Performansı 

 

 BCI Üyeleri 

 Üye Markalar 

 Türkiye’deki Üyelerimiz 

 

 Tedarik Zincirindeki Rolünüz ve Markaların 

Beklentileri 

 Üyelik Gereksinimleri  

 

 Sıkça Sorulan Sorular 

 BCI’a katılmak isteyenler için.. 

  

 Sorularınız ve Yorumlarınız. 



Üyelerimiz… 
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30 Çırçır İşletmesi (Sistem Kullanıcısı) 

24 İplik Üreticisi 

37 Entegre Tesis 

6 Konfeksiyon Üreticisi 

24 Kumaş Üreticisi (Sistem Kullanıcısı) 

Toplam 69 Üye* 

 

 

 

 

 

*Onay aşamasındaki üyeler dahil edilmiştir. 



İplik İşletmesi olarak Sorumluluklarınız 

 

 

• İplik İşletmesi (Lif pamuk alımı; iplik satışı) 

– Registered kategorisinde üye olmanız gerekir. 

– BCI üyesi tüccarlardan ya da BCI lisansı almış çırçır 
işletmesinden pamuk alımı yapmanız gerekir. 

– İzlenebilirlik sistemini kullanmanız gerekir. 
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Entegre İşletme olarak Sorumluluklarınız  

 

 

• Entegre İşletme ( Lif pamuk alımı; kumaş satışı) 

– BCI üyesi tüccarlardan ya da BCI lisansı almış çırçır 
işletmesinden pamuk alımı yapmanız gerekir. 

– Alım ve satış işlemlerini için sistemi kullanıyor olmalısınız. 

– Registered kategorisinde üye olmanız gerekir. 

– Satış işlemi gerçekleştirirken sistem üzerinden markayı 
seçebilirsiniz. Bu sayede:  

• Elektronik BCCU transferi yapabilirsiniz. 

• Sistem üzerinde daha fazla görünürlük kazanırsınız. 
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Kumaş Üreticisi olarak Sorumluluklarınız 

 

 

• Kumaş Üreticisi (İplik alımı; kumaş, çorap, havlu.vs 
satışı) 

– BCI üyesi iplik üreticilerinden alım yapmalısınız ve BCCU 
transferi talep etmelisiniz. 

– İzlenebilirlik sistemini kullanarak satış işlemlerinde BCCU 
transferini  gerçekleştirmelisiniz. (Üyelik zorunlu değil) 

– Müşterilerinize deklarasyon formu sunabilmelisiniz. 
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Tedarik Zincirindeki Rolünüzün Önemi 
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• Lisanlanan Better Cotton miktarının tedarik zincirindeki akışını sağlamak. 
El ile transferlerde ve girişlerde oluşabilecek problemleri önlemek. 
 

• Better Cotton tedariği sonucunda Çiftçi Fonu dediğimiz finansal desteğin 
sağlanması. 

• Markalar cotton tracer ile tedarik ettiği Better Cotton miktarınca üyelik 
ücretlerinin yanı sırı Volume Based Fee ödemektedir. 

• Tracer üzerinden doğrulanan her Metrik Ton başına 15 Euro 
ödemektedir ve bu miktarın; 
 
 

– %97’si Global çiftçi eğitimlerine ve Better Cotton üretiminin artması için, 
 

– %3’ü ise İzlenebilirlik sistemimiz olan Tracer’ın elektronik sürdürülebilirliği için 
kullanılmaktadır. 

 
 



Üyelik Gereksinimleri 
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• Üyelerimizin Chain of Custody Guidelines ve Better Cotton 
Claims Framework kurallarına ve ilkelerini uyumu beklenir. 
 

• Belirlenen ilkeler çerçevesinde üyelerin asgari gereklilikleri 
yerine getirmesi gerekir.  
 

• Üyeler web sitelerinde, yazılı dokümanlarında, raporlarında 
BCI logosu ve sloganı kullanabilmektedir. 
 

• BCI Üyeleri her yıl oluşturulan Üyelik Öz Değerlendirme 
Anketine katılmak zorundadır. 
 

• Anket sonrasında BCI üyesi olarak performansınız 
ölçülmektedir. 

 



Sıkça Sorulan Sorular 

9 

 Üyeliğimi her yıl yenilemeli miyim? 
 Fiziksel olarak better cotton kullanıldığından nasıl emin 

olabilirim? 
 Better Cotton içeren ürünlerde kalite problemi yaşar mıyım? 
 Yeni üye oldum, tedarikçilerden aldığım eski deklarasyonları nasıl 

hesabıma aktarabilirim? 
 Sistemde kayıtlıyım, tedarikçimin verdiği deklarasyonu 

kullanamıyorum. 
 Kullanıcı Hesabı kullanan bir kumaş üreticisiyim, web sitemde 

logo kullanabilir miyim? 
 Ürün üzerinde logo kullanabilir miyim? 
 Tedarikçimden aldığım deklarasyonu tek bir müşteri için mi 

kullanmalıyım?  
 Hesabımda BCCU yeterli olmadığında deklarasyon verebilir 

miyim? 
 Deklarasyon üzerindeki BCCU yüzdesini nasıl belirlemeliyim?  

 
 
 

 
 
 

 



BCI’a katılmak için 
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 Basic ve Registered Kategorilerinde üye olmak için; 
 Başvuru Formu doldurulmalı 
 Bir önceki yılın cirosunu gösteren finansal denetimden geçmiş bir belge 

ya da raporun sunulması 
 Ticaret Odasından alınmış güncel faaliyet belgesi 
 ISO Standartlarınızın veya Oeko Tex belgenizin geçerli kopyası 
 Online Profiliniz için şirketinizi tanıtan bir paragraf ve logonuzu sunmanız 

gerekmektedir. 
 Registered üyelerin online eğitime katılması gerekmektedir. 
 

 Kullanıcı Hesabı almak için; 
 Başvuru Formunu doldurmalı 
 Form üzerindeki hesaba yıllık ücret yatırılması 
 Online eğitime katılım gerekmektedir. 
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Teşekkürler! 
 

 

 

 

 

Tüm İzlenebilirlik ve Üyelik sorularınız için 

benimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 
 

 

Seyma Karacay Lokmaci  

Turkey Supply Chain & Membership 
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