
Proje Koordinatörü İş İlanı 
 
IPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği) :  
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Türkiye’de pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler 
için, pamuğun yetiştirildiği çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi bir hale getirmek amacını 
taşımaktadır. Dernek, pamuk çiftçisinden, tüccarına, iplik üreticisinden, tekstil sanayicisine kadar 
Türkiye’deki pamuk üretimini ve tekstil sektörünü sürdürülebilirlik konusunda yukarıya taşımayı 
hedeflemektedir.  
 
Eylül 2013 yılında kurulan IPUD, sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe 
artan ‘’Better Cotton’’ lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türk sanayicisinin sürdürülebilir 
pamukta dışa bağımlılığını azaltmak ve Türkiye’deki pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve 
sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yürütmektedir. IPUD, çiftçilerin Better Cotton 
standartlarında üretim yapmaları için gerekli eğitim ve takibin yapılması için yerelde ‘’Üretici 
Birim’’ler ile çalışmaktadır. Bu Üretici Birimler farklı yapıdaki kurum ve kuruluşlardır ve her biri 
farklı sayıda ve büyüklükte çiftçi ile çalışmaktadır. Her Üretici Birimde bu projeden sorumlu Üretici 
Birim Yöneticisi ve sahada çiftçi takibini yapan Saha Kolaylaştırıcısı bulunmaktadır.  
 
Pozisyonun Tanımı:  
Proje Koordinatörü, Ege Bölgesindeki Üretici Birim ve çiftçi sayısının arttırılması ve Üretici Birim 
ve çiftçilerin Better Cotton Üretim Standartlarında üretim yapabilmeleri için gerekli teknik eğitim 
altyapısının sağlanmasından ve bu konuda kapasitelerinin geliştirilmesinden ve takibinden 
sorumludur.  
 
Proje kapsamında Aydın, Denizli, İzmir, Manisa illerinde pamuk üretimi yapan çiftçilerin ve üretici 
birimlerin sürekli ziyareti gerekmektedir. Proje koordinatörünün arazide ve pamukta çalışma 
konusunda deneyimli olması önemlidir. 
 
Pozisyon ile ilgilenen adaylar 14 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar Özgeçmişlerini, 
yonetim@iyipamuk.org.tr mail adresine iletebilirler. 
 
Proje Koordinatörünün Sorumlulukları: 
 
Koordinasyon ve Raporlama 

 Projenin tüm aktivitelerinin zamanlı bir şekilde yürütmek  

 Proje bütçe ve harcamalarını kontrol etmek 

 IPUD ile proje bilgi akışını sağlamak, tüm faaliyetler hakkında düzenli raporlamalar 
yapmak 

 Proje dönem raporlarını oluşturmak 
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Proje Adımları  

 Çiftçi sayılarının arttırılması konusunda Üretici Birimleri desteklemek.  

 Üretici Birimleri çiftçi takibi ve çiftçi eğitimi konusunda desteklemek. 

 Üretici Birimler tarafından hazırlanması gereken raporlamalar ve uygulaması gereken 
prosedürler konusunda Üretici Birimleri destekleyerek iyi bir iç yönetim sistemi 
kurmalarını sağlamak.  

 Better Cotton Üretim Prensipleri hususunda çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, 
eğitimleri tasarlanmak, eğitim materyali oluşturmak ve bu eğitimleri vermek. Uzmanlık 
gerektiren teknik konularda gerekli kurum ve kişiler ile ortaklıklar kurarak bu eğitimlerin 
verilmesini sağlamak.  

 Sürdürülebilir pamuğun önündeki engellerin aşılması amacıyla çiftçi ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak projeler geliştirmek ve yürütmek. Bu projelerde birlikte çalışılacak 
ortaklıkları kurmak ve takip etmek.  

 2. Taraf Denetimlere katılmak. 
 
Aranan Genel Nitelikler:  

 Üniversitelerin 4 yıllık Ziraat Mühendisliği fakültelerinden veya ilgili bölümlerden mezun 
olmak.  

 Pamuk ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

 İnsan ilişkileri kuvvetli;  

 Çiftçi eğitimi tasarlama ve verme konusunda deneyimli;  

 Proje hazırlama ve sözleşme yürütme konusunda deneyimli;  

 Ortaklık kurma ve geliştirme konusunda yetkin;  

 Planlama ve zaman yönetimi kuvvetli;  

 Analitik yönü güçlü, detay odaklı çalışabilen, problem çözme yetkinliği olan;  

 Tercihen İngilizce bilen 

 MS Ofis programlarına ileri düzeyde hakim;  

 B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü, arazi şartlarında çalışmaya alışkın.  

 Ege Bölgesinde, tercihen İzmir’de ikamet eden 


