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Uzaktan Eğitim Modülü 

                   Büyük Çiftlikler için Güvenilirik Sistemi 
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Bu modülde, Büyük Çiftlikler için Better 

Cotton Güvenilirlik Programına genel bir 

bakış sunulmaktadır ve şunları içerir: 

 

(i) Better Cotton Performans Ölçeği 

    (ii) Güvenilirliği sürdürmek için önemli 

 güvence mekanizmalar   

Better Cotton Standart Sistemi 

 
Better Cotton İlkeleri ve Kriterleri  

6 Üretim ilkesi 

Ürün Koruma    Su       Toprak Sağlığı    Doğal Yaşam Alanları    Lif Kalitesi     İnsana Yakışır İş 

 

 
 

Better Cotton Güvenilirlik Programı 
Better Cotton Güvence 

Better Cotton Performans Ölçeği Mekanizmaları 
Asgari Gereklilikler 

• Asgari Üretim Kriterleri 

• Yönetim Kriterleri 

• Sonuç Göstergeleri hakkında 

Rapor Hazırlanması 

İlerleme Gereklilikleri 

Çiftçiler ölçülerek yıldan yıla 

kaydettikleri ilerlemeye göre 

ödüllendirilirler. 

1. Öz değerlendirme 
           2. taraf güvenilirlik kontrolleri –  

  BCI veya ortakları 
           3. taraf doğrulaması -  

  Bağımsız doğrulayıcılar 
 

 

Better Cotton Çiftçileri 

Küçük toprak sahibi    Orta büyüklükte çiftlik Büyük çiftlik 
 

 
 
 
 

Better Cotton çiftçisi 
                                                                                    tüm Asgari Gerekliliklere yerini getirir ve İlerleme Gerekliliklerinde sürekli gelişim kaydeder.



GİRİŞ 

2 

 

 

 

 
 
 

Öğrenilmesi Gerekenler 
 
1. Better Cotton Performans Ölçeği = Asgari Gereklilikler + 

İlerleme Gereklilikleri 

2. Asgari Gereklilikler  = Asgari Üretim Kriterleri + Yönetim 

Kriterleri + Sonuç Göstergeleri hakkında Raporlama 

3. Büyük çiftliklerin, Better Cotton yetiştirme lisansı almak için Asgari Gerekliliklere uyması gerekir 

4. Çiftçilerin İlerleme Gereklilikleri aracılığıyla daha fazla geliştirilmesi teşvik edilir 

5. İlerleme Gereklilikleri skoru ne kadar iyiyse, lisans süresi o kadar uzun olur: 

• Geçer (1 Yıl) 

• İleri Seviye (3 Yıl) 

• Uzman Seviye (5 Yıl) 

6. Önemli güvence mekanizmaları arasında öz değerlendirme ve üçüncü taraf doğrulaması yer alır 

7. Büyük çiftlikler için öz değerlendirme, tekil çiftlik seviyesinde yürütülür 

8. Dış Değerlendirmeler yıllık bazda, bağımsız doğrulayıcılar tarafından, lisans verilecek çiftliklerin %100'ünde yürütülür 

9. Büyük bir çiftliğin kütlü pamuğunu Better Cotton olarak yetiştiriyor ve satıyor olup olmadığı konusundaki karar, üçüncü taraf doğrulayıcı 
tarafından alınır
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 Güvenilirliğin Amacı 

 
• Çiftçi ihtiyaçlarını değerlendirmek 

• Çiftçilerin bir dizi Asgari Gerekliliğe erişmiş 

ve böylece Better Cotton yetiştirip satabilecek olup olmadıklarını 
değerlendirmek 

• Çiftçilerin İlerleme Gereklilikleri doğrultusunda ilerleme gösterip 
göstermediklerini değerlendirmek 

• İlerlemeyi izlemek, sonuçları değerlendirmek ve tecrübe alışverişi 

yoluyla öğrenmek 

• Çiftçilerin riayet etmesi için inisiyatifler sunarak ilerlemenin 

artmasını sağlamak  

• Dış değerlendirme yoluyla değerlendirme sonuçlarının güvenilirliğini 

güvenceye almak 

• Sonuç Göstergelerinin toplanması yoluyla sürdürülebilirlik 

ilerlemelerini ölçmek 

Better Cotton Güvenilirlik Programı, 

çiftçilerin sürekli ilerlemenin ölçülmesi 

için Better Cotton Standart Sistemi 

içindeki kritik bir bileşendir 
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ÖNEMLİ PAYDAŞLAR VE GÜVENCE TÜRLERİ 
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BCI Sekreterliği 
 
 

 
 Dış 

Değerlendirme 

(2. taraf 

güvenilirlik 

kontrolleri ve 3. 

taraf doğrulaması) 

      Uygulama 

Ortakları 
BCI Ülke Müdürü 

/Stratejik Ortak 

Bağımsız 

Doğrulayıcıla
r 

Bağımsız 

Doğrulayıcılar 

 

Öz Değerlendirme 
 
 
 
 
 
 
 

İç 

Değerlendirme 

ÜRETİCİ BİRİM 
 

 
ÜRETİCİ BİRİM  

YÖNETİCİSİ 
 
 

 
SAHA 

KOLAYLAŞTIRICISI 

 
 
 

ÖĞRENME 

GRUPLARI
               ORTA  

 BÜYÜKLÜKTE ÇİFTLİKLER 

 
      KÜÇÜK ÇİFTLİK SAHİPLERİ 

BÜYÜK ÇİFTLİKLER 
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BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 

 

 

 
 
 

 
 

Better Cotton Performans Ölçeği 
A B 

=     Asgari Gereklilikler        +          İlerleme Gereklilikleri
 

 
 

Büyük Çiftlikler için Asgari 

Gereklilikler  
 

Better Cotton satma lisansı 

almak için büyük çiftlikler, 

Asgari Gereklilikleri 

yıllık bazda yerine getirmek 
zorundadır: 

 
 

A 
 

Asgari Gereklilikler 

1. Asgari Üretim 

Kriterleri 

+ 

2. Yönetim Kriterleri 

+ 

3. Sonuç 

Göstergeleri hakkında 

Raporlama 
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BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 

 

 

 

 
 
 

1. Asgari Üretim Kriterleri 

Asgari Üretim Kriterleri, Better Cotton Üretim İlkeleri ve Kriterlerinin bir alt kümesidir. Kapsamlı, çok paydaşlı bir istişari süreç aracılığıyla 
seçilmişlerdir. 

 

BCI 
Kriterinin 
Numarası 

Kriterler 

BCI Üretim 

İlkesi 

Asgari Üretim Kriterleri 

1.1 Ürün Koruma Aşağıdaki esasları içeren Entegre bir Zararlı Yönetimi Programı (EZY) benimsenir: 

(i) sağlıklı ürün yetiştirilmesi 

(ii) zararlı popülasyonunda artışın ve hastalık yayılmasının önlenmesi, 

(iii) yararlı canlı popülasyonlarının korunması ve artırılması, 
(iv) ürün sağlığının, önemli zararlıların ve yararlı böceklerin düzenli olarak arazide gözlemlenmesi 
ve  

v) direnç yönetimi. 

1.2 Ürün Koruma Sadece 

(i) uygulanacağı ürün için devlet tarafından kayıt altına alınmış ve 

(ii) ulusal dilde doğru biçimde etiketlenmiş zirai ilaçlar kullanılır. 

1.3 Ürün Koruma Stockholm Sözleşmesi EK A ve EK B'de belirtilen zirai ilaçlar kullanılmaz. 

1.4 Ürün Koruma Zirai ilaçlar: 

(i) sağlıklı, (ii) zirai ilaçların kullanımı alanında eğitimli ve gerekli beceriyi kazanmış, (iii) 18 yaşından 

büyük ve (iv) hamile olmayan veya çocuk emzirmeyen kişiler tarafından hazırlanıp uygulanır. 
2.1 Su Su kullanımını en verimli hale getiren su yönetimi uygulamaları benimsenir (gerek yağmur 

suyuyla beslenen gerekse sulanan pamuk için geçerlidir). 

4.2 Doğal Yaşam 
Alanı 

Arazinin pamuk yetiştirmek için kullanılması veya bu amaçla dönüştürülmesi, tarım alanı kullanımına 

ilişkin ulusal mevzuata uygundur. 

5.2 Lif Kalitesi Kütlü pamuk, kayıp, kirlilik ve ziyanı en aza indirecek şekilde hasat edilir, yönetilir ve saklanır. 
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BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 

 

 

 

 
BCI 
Kriterinin 
Numarası 

BCI Üretim 

İlkesi 

Asgari Üretim Kriterleri 

6.1 İnsana Yakışır İş/Örgütlenme 

Özgürlüğü 
Küçük çiftlik sahipleri (icarcılar, ortakçılar ve diğer kategoriler de dahil olmak üzere) kendi çıkarlarını 

temsil eden örgütler kurma ve bu örgütleri geliştirme hakkına gönüllülük esasıyla sahiptir. 

6.3 İnsana Yakışır İş/ Çocuk 
işçiliği 

ILO Sözleşmesi 138'e göre çocuk işçi yoktur 

6.4 İnsana Yakışır İş/ çocuk 

işçiliğinin en kötü şekilleri 

Tehlikeli işler için asgari yaş, 18'dir 

6.5 İnsana Yakışır İş /Zorla 
çalıştırma 

İş özgür iradeyle seçilir: maddi borcun çalışarak ödenmesi ve kaçak işgücü de dahil olmak üzere 

zorlayarak veya zorunlu bırakarak çalıştırılmaz 

. 6.6 İnsana Yakışır 

İş/ Ayrım 

Yapmama 

Bireylerin karakter özelliklerine, grup üyesi olmaya veya birliğe bağlı olarak fırsat, koşul ya da 

muamele eşitliğinden yoksun bırakan ya da eşitliğe zarar veren hiçbir ayrım (fark gözetme, dışlama 

veya tercih) söz konusu olamaz. 

6.7 İnsana Yakışır İş/Örgütlenme 
Özgürlüğü  

 

Tüm işçiler ve işverenler, örgüt kurma ve kendi seçtikleri örgütlere katılma, kendi tüzük ve 

kurallarını belirleme, temsilcilerini seçme ve kendi programlarını düzenleme hakkına sahiptir. 

6.8 İnsana Yakışır İş / 

Toplu pazarlık 
İşçiler ve işverenler toplu pazarlık hakkına sahiptir. 

6.25 İnsana Yakışır İş/ Temel Muamele 
ve Disiplin Uygulamaları 

İşverenler fiziksel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel cebir, cinsel veya başka türde taciz veya 

herhangi bir türde fiziksel veya sözlü istismarda bulunmaz veya bunlara müsamaha göstermez 

6.26 İnsana Yakışır İş/ Temel Muamele 
ve Disiplin Uygulamaları 

Disiplin tedbirleri açısından şeffaf ve açık bir politika mevcut olup işçilere önceden bildirilir. Sistem, 

adil uyarı ilkelerini içermektedir: 
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BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 

 

 

 

 
 
 

2. Yönetim Kriterleri 

Büyük Çiftlikler için Yönetim Kriterleri; veri yönetimi, performans planlaması ve izleme ile takiple 

ilintilidir 
 
 

BCI 
Kriterinin 
Numarası 

Kategori Yönetim Kriterleri 

M1 Veri Yönetimi Çiftlik, doğru bilgileri toplamak, derlemek ve 

BCI'ye raporlamak amacıyla bir sistem işletir 

M2 Performans Planlaması Sürekli İlerleme Planı (SİP) çiftçi seviyesinde 

mevcuttur ve çiftçi tarafından yıllık bazda 

gözden geçirilir 

M3 Gözden Geçirme ve İzleme ÜB planına göre kaydedilen ilerlemeyi incelemek 

üzere bir sistem işleterek şunları gerçekleştirir: 
- Olası uyumsuzluk ile ilişkili sorunları/riski tespit 

etmek ve ele almak 
- İzleme faaliyetleri sonucu oluşan düzeltici 

eylemlerin yürütülmesini planlamak/yürürlüğe 
koymak 

* 
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BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 

 

 

 

 
 
 

  Büyük Çiftlikler için Sürekli İlerleme Planı (SİP)  

 
   Büyük Çiftlikler için Yönetim Kriterlerini önemli bir bileşeni, Asgari Üretim  

   Kriterlerinin karşılanmasına destek vermek  amacıyla bir Sürekli İlerleme  

   Planı (SİP) geliştirilmesini içerir. 
 

 
Örnek: 

 

 

BCI Üretim Kriterleri Yönetim Kriterleri 

1.5 Aşağıdaki kategorilerde yer alan zirai ilaçların: (i) WHO tehlikeli zirai 

ilaçlar listesi, Sınıf 1a ve 1b (ii) Rotterdam Sözleşmesi Ek III'te belirtilen 

ilaçlar kullanımı daha iyi alternatiflerin bulunmasına ve düzgün bir risk 

yönetiminin gerçekleştirilmesine bağlı bir zamanlamayla aşamalı olarak 

sonlandırılır 
. 

Kriterde sıralanan zirai ilaçlar kullanılmakta ise alternatif zirai ilaçlar ile 

alternatif yöntemlerin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar -  zamanla 

azaltma planı, süreçler belirtilerek 

2.2 Su çıkarılmasının, su kaynaklarını ve yeraltı sularını olumsuz 

etkilememesi konusunda yönetim uygulamaları benimsenir. Potansiyel 

etkiler tespit edilir. 

Yeraltı suyu veya su kaynakları üzerinde olumsuz etkilerim en az 

indirilmesi için uygulanması gereken yönetim uygulamaları 

hakkında ayrıntılar. Yeraltı suyunun çıkarılmasının nasıl izleneceği 

hakkında ayrıntılar. Çıkarılan su hacminin kaydı tutulmalıdır. 

Ücretli işçilere en azından geçerli yasal ulusal asgari ücrete ya da 

bölgesel norma- hangisi daha yüksekse- eşit ödeme yapılır 

. 

İşverenin tanımlı bir zaman çerçevesi içinde kritere uygun şekilde ücretli 

işçilere ödeme yapılmasını nasıl sağladığına dair ayrıntılar. 

İşverenler ile işçi temsilcileri arasında herhangi bir müzakere sürecinin 

nasıl başlatılacağına dair ayrıntılar 

. 
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 Raporda bildirilecek 

göstergeler 

Örneklem yaklaşımı Kontrol grupları 

 

 

 
Büyük çiftlikler 1. Zirai İlaç kullanımı 

2. Gübre Kullanımı 

3. Su kullanımı 

4. Ürün 

%100 - veriler 

bütün çiftliklerden 

toplanır 

Evet 

 

 

 
 
 

3. Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor Hazırlanması 
Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor Hazırlanması, Better Cotton üretilen her yerde 
sürdürülebilirlikteki ilerlemenin yeterince ölçülmesini sağlar. Yıllık olarak hasattan 12  

hafta sonra teslim edilir. 
 
 
 

Sonuç Göstergeleri yıllık 

olarak hasattan 12 hafta sonra 

teslim edilir 
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Büyük Çiftlikler için İlerleme Gereklilikleri 

 
Güvenilirlik Programının merkezinde, çiftçinin Better Cotton Üretim İlkeleri ve Kriterlerinde sergilediği yıllık ilerlemeleri kaydeden bir sistem 

yer alır. Bunlar geri kazanımdaki artış, doğal yaşam alanı yönetimine daha iyi bir yaklaşım veya iyileştirilmiş toprak yönetimi uygulamaları 

olabilir. İlerlemeler, büyük çiftlikler için tekil bazda doldurulan kısa ve öz bir anket kanalıyla ölçülür. 
 

 
İlerleme gereklilikleri hakkında örnek sorular (daha fazla ayrıntı için bkz. Büyük çiftlikler için Better Cotton Performans Ölçeği): 

 

 BCI 

Kriterinin 

Numarası 

Konusu Sorular 

P1 1.5 Zirai İlaç tercihi Çiftlikte, WHO Sınıf 1a ve 1b ile Rotterdam Sözleşmesi Ek III'te sıralanan zirai ilaçların kullanımı: 

(  ) yaygın (  ) sınırlı (  ) yok/yasak  

Varsa, azaltılarak bitirilmesi için süreç: 

(  ) gelecek yıl içinde (  ) gelecek 2-3 yıl içinde (  ) 3 yıl veya daha uzun 

P6 2.2 Yeraltı suyu ve su 

kaynakları üzerinde 

olumsuz etkilerin 

önlenmesi 

Yeraltı su kaynaklarından çıkarılan suları eğilimleri izlenerek kaydediliyor mu? 

 (  ) Evet   (  ) Hayır 

Yeraltı suyu kullanımı tüm formel gerekliliklere uygun mu (örn. sondaj/kuyu lisanslı 

ve kuyu inşası ile su çıkarımı lisans koşullarına uygun)? (  ) Evet   (  ) Hayır 

P22 6.15 

6.23 

6.24 

Ücretler Yasal olarak geçerli asgari ücret/ücretlerden (tarım için geçerli kanuni ulusal veya bölgesel asgari 

ücret, toplu karar alınmış ücret, sektör asgarisi)  haberdar mısınız? 

(  ) Evet   (  ) Hayır 

Çalışanlarınıza hangisi ödeniyor: 

(  )  geçerli asgari ücret 

(  )  geçerli asgari ücretin %15'e kadar daha fazlası 

(  ) Geçerli asgari ücretten %15'ün üstünde daha fazla 
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Performans Bant Lisans Süresi 

Geçer İlerleme Gerekliliklerini erken bir ilerleme 
aşamasında 

1 yıl 

İleri Seviye Olgunluğa erişen çiftçiler için 3 yıl 

Uzman Seviye En üst düzeyde çalışan çiftçiler için 5 yıl 

 

 

 
 

Performans Bandı 

İlerleme Gereklilikleri Büyük çiftliklerin kendi performansını ölçmesine, yönetmesine, ilerlemesine ve 

büyütmesine yardım eder. Ankete dayalı bir puanlama sistemi, çiftçinin Performans Bandını belirler: 

 
 
 
 
 
 

  

 Skor ne kadar iyiyse,  

                                         Lisans o kadar uzundur 
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GÜVENCE MEKANİZMALARI 

 

 

Raporda bildirilecek göstergeler              Sıklığı (uygulanıyorsa) 

Asgari Gereklilikler 

BCI'dan onay almış 

doğrulayıcılar tarafından 

yürütülen 3. taraf doğrulaması 

Bütün çiftlikler -

%100 doğrulama 

Lisans verilecek çiftlikler için yıllık 

olarak* 

İyileştirme Gereklilikleri 

3. Taraf Doğrulaması  

 
Bütün çiftlikler - 

süreyi geçerlemek 

için %100 doğrulama 

Bütün çiftlikler - süreyi geçerlemek için  
%100 doğrulama 

 

 

 

 

 

Öz değerlendirme 

Güvence Programının temel araçlarından biri, öz değerlendirmedir. Büyük çiftlikler için öz değerlendirme, doğrudan her bir çiftlik müdürü 

tarafından bir öz değerlendirme raporunun doldurulması ve ilk pamuk hasat edilmeden 4 hafta önce BCI'ye teslim edilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. 

 

Dış Değerlendirme  

Büyük çiftlikler için Dış Değerlendirme, Bağımsız Doğrulayıcılar tarafından 3. taraf doğrulamasından oluşur 
 

Hedefler: Büyük Çiftlikler için Harici Değerlendirme Süreci 
 

• Çiftçilerin Asgari Gereklilikler/İlerleme 

Gereklilikleri bakımından konumunu 

yerinde kontrol etmek 

• Çiftçilere gerek iyi giden gerekse ilerleme 

gereken alanları tespit etmekte destek olmak 

• Öz değerlendirme sürecini incelemek 

• Mümkün olan en kısa sürede düzeltici 

faaliyeti mümkün kılmak ve çiftçilerin Better 

Cotton yetiştirme olasılığını arttırmak. 

 
• Büyük Çiftliğe Better Cotton satma lisansı verilip 

verilmeyeceğini belirlemek 
 *Lisans ilk kez verilecekse veya süresi dolmuşsa 
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BÜYÜK ÇİFTLİKLER İÇİN LİSANSLAMA 

 

 

 
 
 
 

Büyük bir çiftliğin pamuğunu Better Cotton olarak mı yetiştirip sattığı 

konusundaki karar, BCI doğrulayıcıları tarafından öz değerlendirme ve 3. 

taraf doğrulama ziyaretleri esas alınarak verilir. 

 
Bir çiftliğin uygun nitelikte olmaması kriterleri, doğrudan Asgari 

Gerekliliklere dayalı olup şunları içerir: 
 

1. Kriter Asgari Üretim Kriterlerinden ve Yönetim 

Kriterlerinden herhangi birine uyumsuzluk 

* 2. Kriter Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor 

Hazırlanmaması 

3. Kriter Öz değerlendirme yapılmaması 

 
Lisansın süresi, İlerleme Gereklilikleri hakkındaki anketin sonuçları esas 

alınarak otomatik olarak hesaplanır ve 3. Taraf Doğrulayıcıların ilk 

 doğrulama ziyaretini kabul edin
 
 

Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor Hazırlanması, 

gereklidir aksi, Büyük Çiftliklerin diskalifiye 

edilmesine yol açar. 
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 Asgari Gereklilikler İlerleme Gereklilikleri 

Lisans Better Cotton yetiştirme lisansı 
(Evet/Hayır) 

Lisansın süresi (1-3-5 yıl) 

 3. Şahıs Doğrulaması Otomatik (puanlama sistemine göre) - 3. 

Şahıs Doğrulayıcısı tarafından geçerlenir 

 Öz Değerlendirme ve 3. Şahıs 

Doğrulaması 
* 

Öz Değerlendirme ve 3. Şahıs Doğrulaması 

 

BÜYÜK ÇİFTLİKLERE LİSANS 

VERİLMESİ İÇİN KARAR VERME 

MEKANİZMALARI 
 
 

Büyük Çiftliklere lisans 

verilmesinin temelini, öz 

değerlendirme ve 3. taraf 

doğrulaması oluşturur 
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NASIL BETTER COTTON ÇİFTÇİSİ OLUNUR? 

 

 

 

 
 
 

Better Cotton çiftçisi olma adımları 

(Büyük çiftliklerin lisanslanması) 

 
• Better Cotton Standart Sistemine dahil olmaya BCI belgelerine dayanarak bilinçli şekilde 

karar verin ve BCI'ye kaydolun 

• Asgari Gereklilikleri karşılayın (bkz. Büyük çiftlikler için Better Cotton Performans Ölçeği) 

• BCI'ye öz değerlendirme sunun (hasat başlamadan en az 4 hafta önce) - Asgari 

Gerekliliklerin hepsine uyduğunuzu beyan edin ve ilerleme gereklilikleri hakkındaki 

anketi teslim edin 

• BCI sekreterliği, bölgedeki BCI onaylı doğrulayıcı ile temas kurarak bir ziyaret ayarlar 

(doğrulamanın maliyeti büyük çiftlik tarafından üstlenilir) 

• 3. Taraf Doğrulayıcıların ilk doğrulama ziyaretini kabul edin 

• Doğrulayıcılar çiftçilerin Better Cotton üretip üretmediğine karar verir ve (anketten 

otomatik olarak hesaplanan) lisans süresini geçerler 

• Çiftçi bir Better Cotton çiftçisi olur ve 1/3/5 yıllık Better Cotton satma lisansı alır - uygun 

bulunmazsa yeni öz değerlendirme sezonu sunun 

• Hasattan 12 hafta sonra (lisansı teyit için) sonuç göstergeleri verilerini sunun 

• Uyumu teyit etmek için Asgari Gereklilikler hakkındaki yıllık öz değerlendirmeyi BCI'ye teslim edin 

• Lisans süresi bitmeden Asgari Gereklilikler ve İlerleme Gereklilikleri 

hakkındaki öz değerlendirmeyi teslim edin 

• Lisans süresi sona ermeden önce tekrar doğrulama ziyaretini kabul edin 
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KAYNAK DOKÜMANLAR 

 

 

 
 
 
 

1. Better Cotton Güvence Programı 
 
2. Çiftçilerin Better Cotton Kategorileri 

 
3. Better Cotton Performans Ölçeği 

 
4. Sürekli İlerleme Planı şablonu 

5. Öz değerlendirme raporu 
 
6. Doğrulama Raporu 

7. Doğrulayıcı saha kitabı 
 
8. Sonuç Göstergeleri Raporu 

 
9. Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor 

 

Hazırlanması kılavuzu 
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DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ? 

 

 

Aşağıdaki bilgileri tamamlayın: 

1. Better Cotton Performans Ölçeği 

 
  ve                         'dan oluşur     

2. 6 Üretim İlkeleri nelerdir? 

 

Üç Performans Bandının adlarını ve bunlarla ilişkili lisans 

süresini yazın: 

1. 

2. 

3. 

 

Aşağıdaki cümleyi tamamlayın: 

1. Öz değerlendirme raporu ne zaman teslim edilmelidir;          

en az 4 

2. Yüksek puan alan Büyük Çiftlikler uzatılmış süreleriyle 

ödüllendirilir 

 

Büyük bir Çiftliğin diskalifiye edilmesi için üç kriteri yazın 

1. 

2. 

3. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aşağıdakilere cevap verin: 

Eğer Büyük bir Çiftlik, 

(i) WHO tehlikeli zirai ilaçlar listesi, Sınıf 1a ve 1b veya 

(ii) Rotterdam Sözleşmesi Ek III'te belirtilen zirai ilaçları  

kullanıyorsa 

 
Bu çiftliğin Sürekli İlerleme Planında hangi türde 

bilgiler bulunmalıdır 
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DOĞRU ANLAMIŞ MISINIZ? 

 

 

Aşağıdaki bilgileri tamamlayın: 

1. Better Cotton Performans Ölçeği  
 

Asgari Gereklilikler ve İlerleme Gereklilikleri  
 2. 6 Üretim İlkeleri nelerdir?  

 
Ürün Koruma, Su, Toprak Sağlığı, Doğal Yaşam 

Alanları, Lif Kalitesi, İnsana Yakışır İş 

 

Üç Performans Bandının adlarını ve bunlarla ilişkili lisans 

süresini yazın: 

1. Geçer - 1 Yıllık lisans 

2. İleri - 3 Yıllık lisans 

3. Uzman - 5 Yıllık lisans 

 

Aşağıdaki cümleyi tamamlayın: 

1. Öz değerlendirme raporu ne zaman teslim edilmelidir; 

 
ilk pamuk hasat edilmeden en az 4 hafta önce 

2. Yüksek puan alan Büyük Çiftlikler uzatılmış 

 
lisanslama süreleriyle ödüllendirilir 

 

Büyük bir Çiftliğin diskalifiye edilmesi için üç kriteri yazın 

1. Asgari Üretim Kriterlerinden ve Yönetim Kriterlerinden 

herhangi birine uyumsuzluk 

2. Sonuç Göstergeleri hakkında Rapor Hazırlanmaması 

3. Öz değerlendirme yapılmaması 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aşağıdakilere cevap verin: 

Eğer Büyük bir Çiftlik, 

(i) WHO tehlikeli zirai ilaçlar listesi, Sınıf 1a ve 1b veya 

(ii) Rotterdam Sözleşmesi Ek III'te belirtilen zirai ilaçları  

kullanıyorsa 
 

                      Bu çiftliğin Sürekli İlerleme Planında hangi türde bilgiler 
                      bulunmalıdır 

  

Alternatif zirai ilaçlar ile alternatif yöntemlerin nasıl 

kullanılacağı hakkında ayrıntılar -  zamanla azaltma planı, 

süreçler belirtilerek 


