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BETTER COTTON ÜRETİCİ BİRİM ONAY SÜRECİ 

BETTER COTTON BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ  

2018 SEZONU 
AMAÇ 
Bu doküman 2018 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye’de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek 

isteyen kurumlar için Üretici Birim (ÜB) olarak kabul edilme süreci ve Büyük Çiftçiler (BÇ) için başvuru yöntemi hakkında 

bilgilendirme içerir.  

GEREKÇE 
IPUD, BCI ile imzaladığı Stratejik Ortaklık anlaşması gereği Türkiye’de Better Cotton üretim standartlarını ve 
stratejisini belirler. 
 
16-02-2018 tarihine kadar alınacak başvurular arasında aşağıdaki olgular dikkate alınarak Üretici Birimler 
seçilecektir: 
 

 Yeni yörelerin Better Cotton üretimine açılması. 

 Better Cotton üretimi az olan yörelerde daha fazla Better Cotton üretiminin sağlanması. 

 Yöresel dağılımda pamuk üretim yoğunluğuna göre bir dağılımın sağlanması.  

BCI ÇİFTÇİ KATEGORİLERİ: 
  

BETTER COTTON ARAZİ ÖLÇÜSÜ İŞÇİ DURUMU 

KÜÇÜK 1-20(ha) Sürekli İşçiye bağımlı değil 

ORTA 20-200(ha) Sürekli İşçiye bağımlı 

BÜYÜK 200 (ha) ve üstü ( Tek ÇKS’de) Sürekli işçiye bağımlı 

Better Cotton Standart Sistemi ölçü birimi olarak hektar kullanır.  
 
BÜYÜK ÇİFTÇİ:  
Yukarıdaki tanımlarda da açıklandığı gibi, sürekli işçiye bağımlı şekilde (tek ÇKS altında kayıtlı) 200 hektar ve 
üzerindeki arazide pamuk ekimi gerçekleştiren çiftçiler Better Cotton Standart Sistemine göre Büyük Çiftçi 
olarak tanımlanır. Bu gruba giren çiftçiler kendi üretimlerine ilişkin tüm eğitim, takip, denetim ve raporlamaları 
bizzat kendisi yürütmekle sorumludur. Büyük Çiftçiler BCI standart sistemine göre gerekli raporları 
tamamladıktan sonra BCI’ın belirlediği bağımsız denetim kuruluşlarınca ‘’Üçüncü Taraf Doğrulama Ziyaretleri’’ 
gerçekleşir. Lisans kararları, bu kurumlarca verilir. Büyük Çiftçiler bu ziyaretlerden kaynaklı masrafı kendileri 
ödemekle yükümlüdürler. Büyük Çiftçi olarak Better Cotton üretimi yapmak isteyen çiftçiler 16-02-2018 
tarihine kadar Ek-2 Büyük Çiftçi Başvuru Formu’nu doldurup IPUD’a ileterek başvurularını gerçekleştirebilirler. 
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ÜRETİCİ BİRİM:  
Better Cotton üretimi yapmak isteyen çiftçileri bir araya getiren ve bu çiftçilerin Better Cotton Standart 
Sisteminin öngördüğü şekilde üretim yapabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi, çiftçi uygulamalarının takip 
edilmesi ve raporlanması, gerekli iç ve dış denetimlerin yapılmasının sağlanmasından sorumlu kurumlara 
Üretici Birim denilir. Bu kurumların tüzel yapısı hakkında herhangi bir sınırlama yoktur, örneğin: Sivil toplum 
kuruluşu, çırçır veya iplik işletmesi, tüccar veya devlet kurumları olabilir. Üretici Birimler, IPUD’un misyon ve 
çalışma esaslarını benimseyerek IPUD üyesi olan ve aşağıda açıklanan onay sürecini tamamlayan kurumlar 
arasından seçilir.  
 
Bir üretici birimin en az 40 kişilik bir çiftçi grubunu bir araya getiriyor olması veya birlikte çalışacağı çiftçiler ile 
toplam pamuk ekilecek arazi büyüklüğünün en az 200 (+/- %3) hektar olması gerekmektedir. Her Üretici Birimin 
bir Üretici Birim Yöneticisi ve yeterli sayıda Saha Kolaylaştırıcısı bulundurması gerekir. 
 
Üretici Birim olmak isteyen kurumlar 16-02-2018 tarihine kadar Ek-1 Üretici Birim Başvuru Formu’nu doldurup 
IPUD’a ileterek başvurularını gerçekleştirebilirler. Lütfen aşağıdaki Üretici Birim onay sürecini dikkatle 
inceleyiniz. 
 
Üretici Birim Yöneticisi: Üretici Birimde bu projenin doğru şekilde yürütülmesinden sorumlu kişidir. IPUD proje 
ile ilgili her türlü konu hakkında ve gerekli olan raporlamalar için bu kişi ile iletişim kurar. Her Üretici Birim için 
bir Üretici Birim Yöneticisi gereklidir.   
 
Saha Kolaylaştırıcısı: Sahada çiftçiler ile doğrudan ilişkide olan, onların uygulamalarına destek olup takip eden, 
saha ile ilgili her türlü konuda Üretici Birim Yöneticisine bilgilendirme yapan kişilerdir. Üretici Birim çiftçi 
sayısına yetecek sayıda Saha Kolaylaştırıcısı bulundurmak zorundadır.  
 
ÖNEMLİ NOT:  
Üretici Birim ile çalışacak Orta ve Küçük ölçekli çiftçilerin Better Cotton sistemine, pamuk ekili arazilerinin tümü 
ile girmeleri gerekmektedir. Aynı yörede farklı parsellerde üretim yapan üreticiler pamuk arazilerinin sadece 
bir kısmı ile sisteme giremezler. 
 
BETTER COTTON ÜRETİM İLKE VE KRİTERLERİ 
Better Cotton üreten çiftçiler aşağıdaki prensipler çerçevesinde üretim yaparlar:  

1. Ürün koruma uygulamalarının olumsuz etkilerini en aza indirecek uygulamalar; 

2. Suyu etkin kullanmak ve suyun erişilebilirliğine önem veren uygulamalar; 

3. Toprak sağlığına önem veren uygulamalar; 

4. Doğal yaşamı koruyan tarımsal uygulamalar; 

5. Lif kalitesine önem vermek ve korumak; 

6. İnsana yakışır iş uygulamalarını yaygınlaştırmak. 

Bu 6 Üretim İlkesi küçük çiftlikler için 24, orta ölçekli ve büyük çiftlikler için 44 kriter ile tanımlanmış, 
böylelikle her ilke için önemli hususlar ve spesifik noktalar detaylı şekilde açıklanmıştır. 
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LİSANSLAMA MEKANİZMASI 
 
Üretici Birimlerde: Lisana Kararı IPUD tarafından Öz değerlendirme Raporu, İkinci Taraf Güvenilirlik Ziyaretleri 
ve Üçüncü Taraf Doğrulama Ziyaretleri sonucunda oluşan tüm raporların incelemesi sonrasında varılır.  Lisans 
çiftçiye değil Üretici Birime verilir dolayısıyla Üretici Birimin tüm sistemi işletecek doğru ve güvenilir bir İç 
Yönetim Mekanizması oluşturması önemlidir.  
 
Büyük Çiftçilerde: Lisans kararına Öz değerlendirme Raporu ve Üçüncü Taraf Doğrulama Ziyaretleri sonucunda 
oluşan raporların incelemesi sonrasında varılır.  Lisans çiftçiye verilir. Büyük Çiftçilerin Lisansları IPUD 
tarafından değil, BCI’ın belirlediği bağımsız denetim firmaları tarafından verilir. Büyük Çiftçiler bu ziyaretlerden 
kaynaklı masrafı kendileri ödemekle yükümlüdür. 
 

ÜRETİCİ BİRİM ONAY SÜRECİ 
 
Adım 1: Üretici Birim Başvurusu 
Üretici Birim olma talebinde bulunan kurum aşağıdaki adımları 16-02-2018 tarihine kadar atarak süreci başlatır: 

 IPUD’a yaptığı üyelik başvuru sürecinin tamamlanmış olmasını sağlar. 

 Better Cotton üretimini yapmak isteyen çiftçilerini ve hangi büyüklükteki çiftçilerle çalışacağını 
belirler. 

 Üretici Birim Başvuru Formunun doldurularak IPUD’a, ‘’ info@iyipamuk.org.tr ’’ adresine gönderir. 
(Bkz. Ek 1) 

 
Adım 2: Değerlendirme Süreci 
IPUD aşağıdaki inceleme ve değerlendirmeleri yürütür: 

 İletilen dokümanların incelenmesi. 

 Referansların incelenmesi. 

 Başvurunun IPUD Yönetim Kuruluna sunulması. 

 Kurumun yerinde incelenmesi ve görüşmeler. 

 IPUD Yönetim Kurulunun kararının duyurulması. 

Adım 3: Yeni Üretici Birim Oluşturulması 

 Üretici Birim Yöneticisi ve Saha Kolaylaştırıcıları Better Cotton Standart Sistemi konusunda IPUD 
tarafından Mart 2018’te organize edilecek 4 günlük eğitime katılır.  

 Üretici Birim netleşen çiftçi sayısını ve gerekli bilgileri IPUD’a iletir.  

 Üretici Birim ve IPUD Ortaklık Anlaşması imzalar. 

ÖNEMLİ NOT: Üretici Birimlerin çalışacakları çiftçi sayılarının ve bu çiftçilerin arazi büyüklükleri ve çalıştırdıkları işçiler 
dahil temel bilgilerin net olarak Nisan sonuna kadar BCI’a iletilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunacak Üretici 
Birimlerin hazırlıklarını buna göre yapmaları önem taşımaktadır. 
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