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KURULUŞUYLA BERABER PAMUK SEKTÖRÜNDE YEREL VE 
ULUSLARARASI ALANDA TANINAN İYİ PAMUK UYGULAMALARI 
DERNEĞİ (İPUD), TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR PAMUK 
ÜRTETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HER YIL HEDEFİNİ 
İKİYE KATLIYOR.

İPUD
İKİYE KATLADI

HEDEFİNİ

Geçtiğimiz yıl Eylül 
ayında, sürdürülebilir pamuk 
konusunda dünyada bilinir-
liği gittikçe artan ve Mali’den 
Hindistan’a kadar birçok ülke-
de faaliyete geçen BCI (Better 
Cotton Initiative) ile başla-
tılan görüşmeler sonrasında 
Türkiye’de “Better Cotton” 
üretiminin gerçekleştirilmesini 
sağlamak amacıyla kurulan İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği, 
pamuk çiftçisinden tüccarına, 
iplik üreticisinden tekstil sa-
nayicisine kadar Türkiye’deki 
pamuk üretimini ve tekstil 
sektörünü sürdürülebilirlik 
konusunda yukarıya taşımayı 
hedefliyor. Türk sanayicisinin 
pamukta dışa bağımlılığını 
azaltmak ve Türkiye’deki 
pamuk üretimini çevresel, 
ekonomik ve sosyal anlamda 
sürdürülebilir kılmak için 
başlatılan çalışmalar, İPUD’un 
kuruluşuyla hız kazanırken, 
2013-2014 sezonunda “6 Üre-
tici Birim” altında toplanmış 
280 çiftçi ile 7 bin hektarı 
aşkın ekili alanda 34 bin ton 
“BetterCotton” lisanslı kütlü 
pamuk üretimi gerçekleştiril-
di. 2014-2015 sezonunda ise 
16 Üretici Birim altında top-
lanmış 534 çiftçi ile yaklaşık 
13 bin hektarlık alanda çal-
malarına devam eden İPUD, 
bu çalışmalar sonucunda 60 
bin tondan fazla lisanslı kütlü 
pamuk üretimi hedefliyor.
İPUD Genel Müdürü Şükran 
Bayçura, kuruluşlarının he-

men ardından, Kasım 2014’te 
Uluslararası Pamuk Derneği 
(International Cotton Asso-
ciation-ICA) üyeliğine kabul 
edildiklerini ve böylece ulus-
lararası arenada da tanınırlılık-
larını artırdıklarını söylerken, 
İPUD Yönetim Kurulu Başkanı 
Leon Piçon ise ilk yıl 47 üyeye 
ulaştıklarını vurguluyor ve 
“Sürdürülebilir pamuk üretimi 
sektörü güçlendirecek. İPUD, 
sürdürülebilirliğe bütünsel 
bakıyor ve hem çevreyi, insanı 
ve sektörü, hem üretimi hem 
de ticareti sürdürülebilir kıla-
cak faaliyetler yürütüyor” di-
yor. Sektörel örgütlenmelerin 
deneyim ve gücünü bir araya 
getirerek oluşturulan İPUD, 
halen üyelik başvurularını ka-
bul etmeye de devam ediyor. 
Pamuk üreticileri, çırçır işlet-
meleri, pamuk tedarikçileri, 
tekstil ve hazır giyim kuru-
luşları, perakende zincirleri 
ve markaları, ayrıca dernek 
faaliyetlerine katkıda buluna-
bilecek sivil toplum kuruluş-
ları gibi birçok konuda farklı 
bilgiye sahip kişi ve kurumları 
bir araya getiren İPUD, Türki-
ye’deki pamuk üretimi, tica-
reti ve tekstil sektöründe söz 
sahibi herkesi üyeliğine davet 
ediyor.

Sürdürülebilirlikte
altı ana ilke
Halen, yerelde “Üretici Birim” 
olarak adlandırılan pamuk 
üretiminde çiftçilerle çalışma 

tecrübesi olan ve kendi yöre-
lerindeki pamuk üretimindeki 
sorunların bilincinde olan ku-
rumlarla çalışan İPUD, 2014-
2015 sezonunda sekiz ildeki 
16 Üretici Birim ile faaliyetle-
rini gerçekleştiriyor. Üretim 
faaliyetleri kayıt altına alınan, 
eğitimler ve ziraat mühendis-
lerinin saha ziyaretleriyle takip 
edilen çiftçiler, BCI’nın altı 
ana sürdürülebilirlik ilkesine 
uygun üretim yapmaları için 
teşvik ediliyor.
Peki, nedir bu altı ana ilke?
1- Ürün koruma uygulamala-
rının olumsuz etkilerini en aza 
indirmek;
2- Suyu etkin kullanmak ve 
suyun erişilebilirliğine önem 
vermek;
3- Toprak sağlığına önem 
vermek;
4- Doğal yaşamı korumak;
5- Lif kalitesine önem vermek;
6- İnsana yakışır iş uygulama-
larını yaygınlaştırmak.

İPUD’un gerçekleştirdiği ilk hasat yılında, 
Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, 

Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’taki 
7 bin hektarı aşkın ekili alanda, 34 bin 

524 ton kütlü pamuk üretimi gerçekleşti. 
Bunun 9 bin 200 tonu ise Better Cotton Lif 

Pamuğu haline getirildi.

İPUD KURULUŞ AMAÇLARI 
• Türkiye de pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler, pamuğun yetiştirildiği çevre 
ve sektörün geleceği için daha iyi bir hale getirmek,
• Uygulama süreçlerinde ölçülebilir ve sürdürülebilir iyileştirmeleri teşvik etmek ama-
cıyla çok farklı paydaşlar ile birlikte çalışmak,
• “Daha İyi Pamuk” üretimini sürdürülebilir ana ticari ürünlerden biri haline getirerek, 
Türkiye genelindeki pamuk üretimini iyi yönde dönüştürmek,
• Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak,
• Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek,
• Tedarik zinciri yoluyla “Daha İyi Pamuğa” olan talebi arttırarak, “Daha İyi Pamuğun” 
yaygınlaşmasını sağlamak,
• “Daha İyi Pamuk Üretimi” girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 

Leon Picon


