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Evrak No: 2022-015 

 
BETTER COTTON -İYİ PAMUK BÜYÜK ÇİFTÇİ BAŞVURU FORMU 

2022-23 SEZONU 
 
Bu doküman, 2022-23 sezonunda Türkiye’de lisanslı Better Cotton (İyi Pamuk) üretimi 
gerçekleştirmek isteyen Büyük Çiftçiler (BÇ) için başvuru yöntemi hakkında bilgilendirmeyi içerir. 
 
Başvuru yapmak isteyen Büyük Çiftçiler için son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2022 

 
NEDEN BETTER COTTON - İYİ PAMUK? 
Uluslararası tekstil sektörünün sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğe dair talebi, tüm tedarik zinciri 
aktörlerinin hammadde alımlarında bu yönde tercih yapmasına sebep olurken, aynı zamanda 
uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde üretim yapılması pamuğumuza katma değer 
kazandırmaktadır. Better Cotton -İyi Pamuk Standardı dünya çapında uygulanan ve genişleyen 
küresel bir hareketin parçasıdır. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), bu küresel ağın Türkiye’deki 
tek yürütücüsüdür ve Better Cotton Initiative’in (BCI) stratejik ortağıdır. IPUD ve BCI ortaklığı 
sayesinde Büyük Çiftçilerimiz; projelerden, teknik eğitimlerden, iç yönetim sistemlerinin geliştirilmesi 
için verilen desteklerden faydalanabilecek ve bu küresel ağın parçası olacaktır. 

 
BÜYÜK ÇİFTÇİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Sürekli işçiye bağımlı şekilde tek ÇKS altında kayıtlı 2.000 dekar (=200 hektar) ve üzerindeki arazide 
pamuk ekimi gerçekleştiren çiftçiler Better Cotton Standart Sistemine göre Büyük Çiftçi olarak 
tanımlanır. Büyük Çiftçilerin lisans alabilmesi bu sistemde kendileri için tanımlanmış gereklilikleri 
sağlamasına bağlıdır. Bu gerekliliklerden bir tanesi olarak, Better Cotton’un belirlediği bağımsız 
denetim kuruluşlarınca ‘’Üçüncü Taraf Doğrulama Ziyaretleri’’ geçirirler. Ziyaret sonucunun uygun 
bulunması ve diğer gerekliliklerin de yerine gerilmesi ile 3 yıllık lisans sahibi olurlar. Büyük Çiftçiler, bu 
ziyaretlerden kaynaklı masrafları kendileri ödemekle yükümlüdürler. 

 
 Tek ÇKS üzerinde 2.000 dekar (=200 hektar) ve üzerindeki arazide pamuk yetiştiriyor olmak 
 Sürekli işçi çalıştırıyor olmak 
 Evrak takibi yapabilecek, arazideki zirai süreçleri takip eden, Better Cotton Standart Sistemi 

gerekliliklerine adapte olabilecek, bu gereklilikleri yerine getirebilmek için uygun bir İç Yönetim 
Sistemi kurup işletebilecek ve tüm bu süreçlerin gerçekleşmesinden sorumlu sabit bir 
personel atamak. 
 İç Yönetim Sistemi’ne dair dokümanlar şunlardır; 

 İşçi Listeleri (Sürekli, Geçici ve Mevsimlik Dahil) 

 Çiftlik İçi Yıllık Eğitim Planı ve Gerçekleşen Eğitim Planı 

 Yönetim Planları (Entegre Zararlı Yönetimi, Su Yönetimi, Toprak Sağlığı ve Biyolojik 
Çeşitlilik Yönetimi) 

 Sürekli İlerleme Planı 

 Su Kaynakları Haritası 

 Toprak Tipi Haritası 

 Biyolojik Çeşitlilik Haritası 

 Çiftçi Tarla Defteri 

 Sonuç Göstergeleri Raporu 
  IPUD’un vereceği eğitimler ve sağlayacağı materyaller doğrultusunda, Better Cotton Üretim 

İlkelerine uyum sağlayabilecek nitelikte üretim yapmaya uygun altyapıya sahip olmak. 
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BÜYÜK ÇİFTÇİ BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİĞER HUSUSLAR 

 
 Büyük Çiftçiler, https://forms.office.com/r/jj0ux98gQD linkindeki Büyük Çiftçi Başvuru 

Formu’nu eksiksiz doldurarak ve ÇKS kaydının/kayıtlarının bir örneğini taratıp 
raporlama@iyipamuk.org.tr e-mail adresine 30 Mayıs 2022 tarihine kadar ileterek 
başvurularını tamamlayabilirler. 

 Başvuruyu gerçekleştiren Büyük Çiftçi’nin sorumluluğunda (çiftlik kapsamında) birden 
fazla ÇKS olması durumunda lütfen derneğimizle iletişime geçiniz. 
 

İYİ PAMUK (BETTER COTTON) STANDARDININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR 
 

 İyi Pamuk Standardı çiftçilerin gönüllü katılımları esasına dayanır.   

 Katılmak isteyen çiftçilerin bilgileri sadece derneğimiz ve uygulama ortaklarımız aracılığı ile 
toplanır.   

 IPUD sadece İyi Pamuk Standardı’nı yürütmektedir ve başka bir standart adına belge veya 
bilgi toplamaz.   

 IPUD ve yetkili uygulama ortakları haricinde hiçbir kurum veya işletme İyi Pamuk Standardı 
için çiftçilerden herhangi bir bilgi veya belge almaya yetkili değildir.   

 İyi Pamuk Standardının diğer sürdürülebilir pamuk tarım standartları ile eş zamanlı olarak 
uygulanmasında hiçbir engel yoktur. Çiftçilerimizin başka bir standart yürütmek istemeleri 
halinde İyi Pamuk Standardından çıkmalarına gerek yoktur.  

 İyi Pamuk Standardı çırçır işletmelerinin gönüllü katılımları esasına dayanır ve herhangi bir 
kayıt veya hizmet ücreti ödemezler.   

 Sisteme dahil olmak isteyen çırçır işletmelerinin bilgileri sadece IPUD ve uygulama ortakları 
aracılığıyla toplanır.   

 Sisteme dahil çırçır işletmelerinin İyi Pamuk lisanslı pamuğu konvansiyonel üretimden ayrı 
depolayarak işlemeleri ve sadece İyi Pamuk lisanslı pamuğun kayıtlarını denetimler sırasında 
ibraz etmeleri istenmektedir. Çırçır işletmeleri işledikleri konvansiyonel ve/veya diğer 
standartlar tabi pamuklarıyla ilgili IPUD tarafından herhangi bir denetime tabi değildir.  

 Denetimlere konu olan kayıtlara IPUD ve BCI tarafından yetkilendirilmiş denetçiler dışında 
herhangi bir kişi veya kurum tarafından erişilemez başka bir amaçla kullanılamaz.   

 Sistemde olan aktif çırçır listeleri düzenli olarak her sezon IPUD web sitesinde güncellenir.  

 İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı ile ilgili daha detaylı 
bilgi için IPUD’a ulaşabilirsiniz. Web sitesi: https://iyipamuk.org.tr/  Telefon: 90 (232) 504 39 86 
 
 

Sorularınız için; 
Feray Polat 
Raporlama ve Değerlendirme Uzmanı 
0545-680 76 74 
raporlama@iyipamuk.org.tr 
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 
 
 
Not: IPUD KVKK Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı için aşağıdaki 
linke bakınınız 
https://iyipamuk.org.tr/home/Detail/7986/KVKK  
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