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Çevresel:
Doğru girdi ve doğal kaynak kullanımını
sağlamak

Ekonomik:
Girdi maliyetlerini düşürmek, enerji ve
kaynak verimliliğini hedeflemek ve
kaliteli elyaf üretimini sağlamak

Sosyal:
Çalışanların haklarına riayet ederek,
ulusal ve uluslararası yasalara uyarak işçi
çalıştırmak
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Zirai Mücadele: Entegre zararlı yönetimi, Kültürel ve biyo-teknik önlemlerle zirai ilaç kullanımının azaltılması.

Toprak: Topraktaki organik maddenin arttırılması, yeşil gübreleme, ürün rotasyonu, toprak analizine göre
gübre kullanımı, azaltılmış toprak işleme gibi yöntemlerle toprak sağlığının korunması ve iyileştirilmesi.

Su: Su kaynaklarının korunması ve optimal su kullanımı yöntemlerinin benimsenmesi, toprak neminin
korunması.

Bioçeşitlilik: Arazi içi ve arazi dışı biyo-çeşitliliğin korunması.

Lif Kalitesi: Lif kalitesini gözetecek tohum seçimi, doğru yetiştiricilik ve hasat yöntemlerinin benimsenmesi.

İnsana Yakışır İş: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, işe alım ve çalıştırma standartlarının yasalara uygun
şartlarda gerçekleştirilmesi.
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Politikalar:
Destekleme politikasından tarımsal eğitim
ve yayım politikasına kadar tarımsal her
politikanın ana eksenini sürdürülebilirlik
oluşturmalıdır.

Altyapı yatırımları:
Tarımda etkin su kullanımını sağlayacak
altyapı yatırımları, tarımda teknoloji ve
sürdürülebilir enerji kullanımının
yaygınlaştırılması, tarımsal ilaç kutuları gibi
kimyasal atıkların çevreye verdiği zarar
engelleyecek sistemlerin kurgulanması,
tarımsal topraklarımızın iyileştirilmesi gibi
birçok konu hızla uygulama safhasına
getirilmelidir.
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Kısa dönemde: Mutlaka sürdürülebilirlik
standartlarına uygun üretim yapan çiftçilerimiz
(İTU, Organik, İyi Pamuk, Onarıcı Tarım gibi)
desteklenmeli.

Orta - Uzun dönemde: Kendi ulusal sürdürülebilir
pamuk standardımızın oluşturulmalı, bu ulusal
standardın mevcut uluslararası standartlar ile
eşdeğerliği sağlanmalıdır. Yerel kurumsal altyapılar
ile sürdürülebilir uygulamalarının
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, ulusal
standarda uyumlu üreticilerimizin ilave
destekleme politikaları ile teşvik edilmesi
dönüşümün hızlanmasını sağlayacaktır.

*2019 Tarım Bakanlığı Şurası sonuç bildirgesi, 2021 Tarım Reformu genel Müdürlüğümüzün yayınladığı 
İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporları bu talepleri destekler niteliktedir.
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Türkiye’nin pamuk üretilen birçok ilinde “İyi Pamuk” lisanslı sürdürülebilir pamuk üretimi gerçekleştirilmektedir.

2013 yılında yaklaşık 7.000 hektarda yürüttüğümüz çalışmalar bu yıl itibari ile yaklaşık 30.000 hektara yükselmiştir.

Yıl 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

tahmini 
lisanslanan

2022 
Hedefleri*

Alan(ha)
7.237 12.712 13.041 15.651 20.376 25.974 53.400 34.188 29.690 82.140

Lif Pamuk 
(ton) 14.443 22.969 23.058 29.639 41.351 52.957 102.517 67.174 62.927 179.212

Çiftçi sayısı
278 533 441 659 791 954 3289 1986 2.229 4.282
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2020 yılı itibariyle IPUD, üç Uygulama Ortağı ile bu

süreçleri yürütmektedir. Aydın’da Doğal Hayatı

Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Manisa

İzmir’de Canbel Tarımsal Danışmanlık, Şanlıurfa ve

Diyarbakır’da ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve

UNDP teknik iş birliği.
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Derneğimiz, yerel uygulama ortaklarının bulunması ve desteklenmesi, onların çiftçiye hizmet götürme süreçlerinin

iyileştirilmesi için eğitimler geliştirilmesi, arazi düzeyinde denetim ve veri toplama gibi birçok faaliyet yürütür. Bunlara

ek olarak derneğimiz yerelde sürdürülebilirlik sorunları ile mücadele edebilmek için farklı konularda proje ve pilot

uygulamalar geliştirir ve yürütür.
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Facebook : https://www.facebook.com/iyipamuk/
Instagram :https://www.instagram.com/iyi_pamuk/
Twitter : https://twitter.com/iyi_pamuk
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCdM4rc1iX3_
hzeotVvljviQ
Linkedin : https://tr.linkedin.com/company/iyi-pamuk-
uygulamalari-derne%C4%9Fi

https://iyipamuk.us10.list-manage.com/track/click?u=b3bd77d5dab789bee1d81dd5d&id=0b96f5bbed&e=65bb9c8dc3
https://www.instagram.com/iyi_pamuk/
https://iyipamuk.us10.list-manage.com/track/click?u=b3bd77d5dab789bee1d81dd5d&id=e016cac9a3&e=65bb9c8dc3
https://www.youtube.com/channel/UCdM4rc1iX3_hzeotVvljviQ
https://tr.linkedin.com/company/iyi-pamuk-uygulamalari-derne%C4%9Fi

