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THE COTTON THE WORLD TRUSTS

Yurt genelindeki on sınıflandırma ofisimiz, ülkemizde 
yetiştirilen pamuğun %100’ünü sınıflandırmaktadır. Ve 
bunu ilk yapan biz olduk. 

Özellikle bu yıl, bizim büromuz 2.1 milyon civarında 
örneği değerlendirdi. Her balyanın kendine ait bir 
Sabit Balya Tanımlama (PBI) etiketi bulunmaktadır. PBI 
etiketleri, balyaların tüm bu süreç boyunca izlenebilir 
olmasını sağladığı için önemlidir.

Detaylara gösterdiğimiz dikkat, kendimizle gurur duyduğumuz özelliklerden biridir. Doğru şekilde 
sınıflandırdığımızdan emin olmak bizim için önemlidir. Kullanılan ekipmanda en son bilgisayar 
sınıflandırma teknolojisi kullanır ve teknisyenlerimiz bu ekipmanı sürekli yeniden ayarlar, makinenin 
en iyi seviyede işlediğinden emin olur. Kompleks bir denge ve kontrol sistemimiz var, böylelikle elde 
ettiğimiz sınıflandırmaların doğru sonuçlar olduğundan emin olabiliriz.

Yakın zamanda araçlarımıza, bunların pamuğu nasıl sınıflandırdığını canlı izlememizi sağlayan yeni 
bir yazılım programı ekledik. Böylelikle bir hattın en iyi seviyede çalışıp çalışmadığını veya bir 
teknisyen gerekip gerekmediğini belirleyebiliyoruz. Piyasadaki teknolojilerin en iyisini kullanıyoruz, 
çünkü fabrikaların doğru sınıflara sahip olması önemlidir. Kalitedeki en ufak değişiklik, giysinin son 
kullanımını etkileyebilir. 

Standart Kutuları çok önemlidir, pamuğun rengini ve pamuğun içerdiği yaprak miktarının standardını, 
yani bir sınıfın nasıl görünmesi gerektiğini belirlerler. Orijinal standartlara benzetmek için yaprak 
içeriğini fiziksel olarak bu kutulara yerleştiren uzmanlarımız var. Bu işlem tamamlandıktan sonra sektör 
bu standartları onaylamak için devreye giriyor.

Şeffaflık bizim için önemlidir, çünkü güven önemlidir. 
Gelip neler yaptığımızı görebilmeniz için kapılarımızı 
tüm dünyaya açıyoruz ve gelenlere ne yaptığımızı 
öğretmeyi teklif ediyoruz ki pamuk ticaretinin 
bütününü belli bir seviyede tutabilelim, böylelikle 
herkes pamuğu aynı şekilde sınıflandırsın. Güven, 
pamuk sanayisini tüm dünyada güçlü kılan şeydir.

“ İŞIN ÖZÜNDE, BIZ 
PAMUĞUN DÜNYA 
ÇAPINDA ALINIP 
SATILDIĞI STANDARTLARI 
OLUŞTURUYORUZ.”


