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İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD) TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
PAMUK ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HER YIL HEDEFİNİ İKİYE KATLIYOR 

 

Kuruluşunun daha ilk yılında pamuk sektöründe yerel ve uluslararası alanda tanınan IPUD, 
Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretiminin yaygınlaştırılması için her yıl hedeflerini ikiye 
katlıyor. 
 

Eylül 2013 yılında kurulan IPUD, sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe 
artan ‘’Better Cotton’’ lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türkiye’deki pamuk üretimini çevresel, 
ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak ve Türk sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa 
bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yürütüyor.  
 
2013-2014 sezonunda 6 Üretici Birim altında toplanmış 280 çiftçi ile 7 bin hektarı aşkın ekili alanda 
34,000 ton ‘’Better Cotton’’ lisanslı kütlü pamuk üretimi gerçekleştiğini belirten IPUD Genel Müdürü 
Şükran Bayçura. ‘’2014-2015 sezonunda bu miktarı iki katına çıkarma hedefiyle 16 Üretici Birim altında 
toplanmış 534 çiftçi ile yaklaşık 13 bin hektarlık alanda çalıştık, bu çalışmalar sonucu 60.000 ton 
civarında lisanslı kütlü pamuk üretimi hedefliyoruz’’ dedi. 
 
Haziran ayında BCI ile Startejik Ortaklık Anlaşması imzalayan IPUD, Kasım Ayında Uluslararası Pamuk 
Derneği ( International Cotton Association – ICA) üyeliğine kabulü ile uluslararası arenada da tanınırlığını 
kanıtladı. ICA’ya üyelik ile kendi üyelerine daha fazla değer yaratma amacında olduklarını belirten IPUD 
Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon ‘’ İlk yıllımızda 47 üyeye ulaştık, sürdürülebilir pamuk üretimine 
önem veren kurum ve kişileri hem kutluyor hem desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ dedi.  
Sürdürülebilir pamuk üretiminin sektörü güçlendireceğini belirten Piçon, IPUD sürdürülebilirliğe bütünsel 
bakıyor ve hem çevreyi, insanı ve sektörü hem üretimi hem ticareti sürdürülebilir kılacak faaliyetler 
yürütüyor’’ dedi.  
 
Yerelde ‘’ Üretici Birim’’ olarak adlandırılan pamuk üretiminde çiftçiler ile çalışma tecrübesi olan ve kendi 
yörelerindeki pamuk üretimindeki sorunların bilincinde olan kurumlarla çalışan IPUD, 2014-15 
sezonunda 8 ayrı ilde 13 ayrı kurum ile faaliyetlerini gerçekleştirdi. Üretim faaliyetleri kayıt altına alınan, 
eğitimlerle ve ziraat mühendislerinin saha ziyaretleriyle takip edilen çiftçilerin BCI’ın 6 ana 
sürdürülebilirlik ilkesine uygun üretim yapmaları için çalışılıyor. 
 
 
 
 
 
  
 


