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 İYİ PAMUK ARAZİLERİNDE KURULAN İKLİM İSTASYONU VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN 
FAYDALARI ANLATILDI 

 
Kurduğu güçlü iş birlikleri ile pamuk çiftçilerine değer katmaya devam eden İyi Pamuk 

Uygulamaları Derneği, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile İyi Pamuk 
deneme arazilerinde kurduğu iklim istasyonları ve erken uyarı sistemlerini tarla gününde 

anlattı.  
 
Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştırarak ilgili taraflar için ortak fayda sağlanmasına 
hizmet eden İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), 2013 yılından bu yana İyi Pamuk (Better Cotton) 
Standardının Türkiye’de gelişimi için faaliyetlerini sürdürüyor. Daha fazla hizmetin İyi Pamuk 
çiftçilerine ulaştırılabilmesi için güçlü iş birlikleri kuran dernek, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) ile gerçekleştirdiği proje çerçevesinde sahada kurulan iklim istasyonu ve erken uyarı 
sistemlerinin kullanımına ilişkin uygulamaları Aydın, Söke’de gerçekleştirdiği tarla günü ile yöre 
çiftçileri, ilgili kurumlar ve ziraat mühendisleri ile paylaştı.  
 
Sürdürülebilir pamuk üretimi için gönül vermiş İyi Pamuk çiftçilerine daha fazla hizmetin götürülmesi 
amacı ile çalışmalar yürüttüklerini ifade eden IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, Bergama ve 
Söke İyi Pamuk deneme arazilerinde kurulan iklim istasyonları ve erken uyarı sistemleri ile bu yıl 
yöredeki İyi Pamuk çiftçilerine fayda yarattıklarını ve bu uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
için faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Söke ve Bergama yöresindeki tüm İyi Pamuk 
çiftçilerinin iklim istasyonu verilerini bir uygulama ile takip edebilecekleri belirtti.  Tarla gününde 
konuşan İyi Pamuk çiftçisi Abdullah Kavak ise fiziki iklim istasyonu sayesinde hava tahmini, pamuk 
hastalık modelleri, toprak nemi ve zararlı tuzağı kameralarından faydalandıklarını ve bu sayede 
arazide hastalık ve zararlı takibi yaparak gereksiz zirai ilaç uygulamadıklarını, gübreleme, sulama için 
en doğru zaman ve en doğru miktarı hesaplayabildiklerini ve uygulayabildiklerini söyledi. 
 
IPUD yönetim kurulu başkanı Fuat Tanman, ‘Pamuk üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda 
sürdürülebilir olduğu bir Türkiye vizyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.’ dedi. Çiftçilerden hiçbir 
şekilde ücret talep etmeden sahada faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Tanman, ‘Doğru ortaklık, 
proje ve eğitim faaliyetleri ile çiftçilerimizin daha sürdürülebilir uygulamalar benimseyip girdi 
maliyetlerini azaltmayı hedefliyor ve uluslararası geçerliği olan bir sürdürülebilirlik standardına uygun 
üretimi sağlayarak Türkiye’de üretilen pamuğa artı değer katıyoruz.’ dedi.   
 
 
İletişim: 
Şükran Bayçura 
543-693 2454 
yonetim@iyipamuk.org.tr  

mailto:yonetim@iyipamuk.org.tr

