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ULUSAL PAMUK KONSEYİ  

11. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL TOPLANTISI 

--------------- 

5 EYLÜL 2018 – 12 ARALIK 2019 DÖNEMİ  

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 
Ulusal Pamuk Konseyi’nin irtibat adresi 

“Milas Çevre Yolu üzeri, Akeller Cad. N0:76 SÖKE-AYDIN” dır. 

 

 Konseyimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yapması öngörülen  faaliyetleri 

yönetmeliğimizin 7. Maddesinde, Yönetim Kurulunun görevleri ise 15. Maddesinde 

sıralanmıştır1.   

  Buna göre, Yönetim Kurulumuz 5 Eylül 2018 – 12 Aralık 2919  döneminde aşağıda 

özetlenen faaliyetleri gerçekleştirmiştir:  

10. Genel Kurul Toplantısı: 

• Konseyimizin 10. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı 5 Eylül 2018 tarihinde 

TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri (Ankara) da 99 üyemizin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda yönetim kurulumuzun faaliyet raporu, denetim 

kurulumuzun denetim raporu ve yönetim kurulumuzun ibrası oy birliği ile kabul 

edilmiş, ayrıca toplamı 600.000 TL olan gelecek dönem bütçesine onay verilmiştir.   

• Daha sonra yapılan seçimlerde gelecek üç yıllık dönemde görev yapacak Yönetim 

Kurulu (YK), Denetim Kurulu (DK) ve Araştırma ve Danışma Kurulu (ADK)  asıl ve 

yedek üyeleri belirlenmiş, ayrıca ilgili bakanlıklardan Denetim Kurulu ile Araştırma 

ve Danışma Kuruluna atanacak temsilcilerinin istenmesine karar verilmiştir. Bu 

atamaların önemli kısmı gerçekleşmiş, ancak ilgili makamdan  geri dönüş olmadığı 

için mülga Hazine Müsteşarlığının ADK temsilciliği açık kalmıştır.  

 
 

                                                
1http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11227&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ulusal
%20pamuk%20konseyi 
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Yönetim Kurulu Toplantıları: 

• Yönetim Kurulumuz anılan dönem zarfında yönetmeliğimizin 14. Maddesi uyarınca, 

istisnalar  dışında  her ay, tam veya büyük çoğunluklu katılımla toplanmıştır. Bu 

toplantılarda yükümlü olduğu görevlerle ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki 

gelişmeleri değerlendirmiş, gerekli kararları almış, kararların uygulamaya 

konulmasını sağlamış ve sonuçlarını izlemiştir.  Kararların hepsi ortak görüşlere 

dayandırılarak, “oy birliği” ile alınmış; kararlara herhangi bir itiraz olmamıştır. 

Önceki dönemin ilk Yönetim Kurulu (YK)  toplantısında alınan ilke kararı uyarınca 

YK  toplantılarına yedek üyelerimizin de davet edilmesi ve toplantıların 
birlikte yapılması geleneği bu dönemde de sürdürülmüştür. Geçen dönemlerde 

olduğu gibi, bu dönemde de asıl ve yedek üyelerimizin büyük çoğunluğu 

toplantılarımıza düzenli olarak katılmıştır. Bu sayede gündem zenginleşmiş, 

konuların farklı açılardan değerlendirilerek daha sağlıklı kararlar alınması ve, alınan 

karar ve görüşme sonuçlarının çok daha geniş kitlelere  yayılarak benimsetilmesi 

mümkün olmuştur.   Ayrıca kurul üyelerimizin bu öz verili tutumu geniş katılımlı 

toplantıların Konseyimiz kurumsal belleğinin zenginleşmesine, ayrıca yönetim 

deneyiminin geleceğe taşınmasını sağlayacağına dair öngörümüzü pekiştirmiştir. 

Bu anlamda  kurul üyelerimizin her birine  teşekkürü borç biliyoruz. Bu dönem YK 

toplantılarımızın hepsi, üyelerimizin zamanının kısıtlı olması ve tasarruf amacıyla 

İzmir'de gerçekleştirilmiş, geçen yıllardaki gibi bazı toplantılarımızın diğer pamuk 

bölgelerinde yapılması mümkün olamamıştır.  

• YK toplantılarının 1. maddesi daima “pamuk ve ilgili sektörlerdeki ülke ve dünya 

genelindeki gelişmelerin değerlendirmesi” olmuştur. Böylece sektörün değişik 

çalışma alanlarına mensup olan üyelerimizin güncel gelişmelere dair bilgi ve 

düşüncelerini birbirleriyle paylaşması mümkün olmuş ve bu sayede Kurul 

kararlarımız ile Konsey görüşlerinin sürekli güncellenen, sağlıklı bir zemin üzerine 

inşa edilmesi imkanı sağlanmıştır.  

Konseyimizin 5 Eylül 2018 – 5 Aralık 2019 döneminde yönetmeliğimizin 7. Maddesi 

kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda ana başlıklar altında, kronolojik 

sırayla özetlenmiştir:  
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Medya üzerinden kamu oyu oluşturma faaliyetleri: 

• Konseyimiz alışıla geldiği üzere bu sezon da birisi ekim diğeri hasat döneminde 

olmak üzere iki olağan  Basın  Bülteni yayımlamıştır.   Ekim dönemi bülteninde 

ekiliş, hasat dönemi bülteninde ise  rekolteye ilişkin değerlendirmeler yapılmış, 

ayrıca güncel sorunlar ve çözümlerine dair konseyimiz görüşleri çiftçilerimiz başta 

olmak üzere, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

• Olağan basın bültenlerinin yanı sıra, sektörümüz için önem arz eden  gelişmeler 

ortaya çıktığında YK Başkanımız medyaya  yazılı ve sözlü açıklamalarda 
bulunarak Konseyimizin görüşlerini kamuoyu ile paylaşmış ve sektörümüzün itibar 

ve menfaatlerinin kamu oyu nezdinde korunmasını sağlamıştır2. 

• Konseyimiz adına sosyal medya hesapları açılmış (facebook, Instagram ve 

Twitter) ve bu hesapların profesyonel yönetimi başlatılmıştır.   

• Ayrıca gelecekteki ihtiyaçlar dikkate alınarak kapsamlı bir mimariye sahip kılınmış 

olan konseyimiz web sayfasının içeriği giderek zenginleştirilmektedir3.  

 
Uluslararası Faaliyetlere katılım: 

• Konseyimiz  02-07 Aralık 2018 tarihleri arasında Fildişi Sahilleri’nin Abidjan 

şehrinde düzenlenen ICAC 77. Genel Kurul toplantısında  Genel Sekreter 

düzeyinde temsil edilmiş; Türkiye ülke raporunun hazırlanması ve sunumunda 

Ekonomi Bakanlığımıza destek sağlanmış, tartışmalarda ülkemiz pamuk sektörünün 

görüşleri açıklanmış, karşılığında sektörün dünya genelindeki gelişmeleri ve temel 

eğilimleri hakkında bilgiler edinilmiştir. Söz konusu toplantıda öne çıkan gelişmeleri 

dönüşte düzenlenen bir basın toplantısı ile kamu oyunun bilgisine sunulmuştur. 02-

05 Aralık 2019 tarihleri arasında Avustralya’nın Brisbane şehrinde düzenlenen 

ICAC 78. Genel Kurul toplantısı’na bütçe kısıtlaması nedeniyle katılmak mümkün 

olmamıştır. 

 

Türkiye Pamuk Sektörünün Sorunlarının Tespiti ve Çözülmesine Dair Faaliyetler: 

• Konseyimiz her yıl olduğu gibi,  2018 yılı hasat sezonu sonunda pamuk 

bölgelerindeki  Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Kooperatifler ile Nazilli Pamuk 
                                                
2 www.upk.org.tr/medya-haberler  www.upk.org.tr/basında-upk  
3  http://www.upk.org.tr  



4 

Araştırma Enstitüsünden  o sezona ilişkin Pamuk Üretim Maliyet Verileri 

toplanarak değerlendirilmiş ve sonuçları bir rapor halinde pamuk destekleme 

politikalarının belirlenmesinde dikkate alınması dileği ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı'na sunulmuştur.  

• Yine her yıl olduğu gibi, bu sezon sonunda da ülkemiz ve dünya pamuk sektörünün 

bütününe ilişkin gelişmeleri kapsayan "2018 Pamuk Sektör Raporu" hazırlanarak 

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na sunulmak üzere Bakanlığımıza 

arz edilmiştir4.  

• 13 Nisan 2019 tarihinde ülkemizin önemli tekstil merkezlerinden  

Kahramanmaraş’ta  5. Ulusal Pamuk Zirvesi yapılmıştır. (Bu vesileyle söz konusu 

bu zirveye ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu ve Genel Sekreterliği ile sponsorlarımız Kahramanmaraş Ticaret Borsası,  

May  Agro Tohum, İzmir Ticaret Borsası, AKİB, Progen, Türkiye Tekstil Sanayii 

İşverenleri Sendikası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Manisa 

Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Tariş, Çukobirlik, 

BASF, Narteks’e teşekkürlerimizi sunarız.)      ‘’Tohumdan Hazır Giyime Yerli 

Pamuk’’ ana temalı zirveye ilgili bakanlıklar ile ülkemiz pamuk sektörünün üretici, 

tüccar ve sanayici kesimlerinden iki yüzü aşan sayıda temsilcinin katıldığı zirvede, 

hedeflendiği gibi pamuk üretiminin yanı sıra pamuğun işlenmesi ve tekstil ve hazır 

giyim ürünlerine dönüşmesindeki sorunlar da ağırlıklı olarak işlenmiş ve çözüm 

önerileri geliştirilerek sonuçları bir bildirge ile kamu oyuna ve ilgili makamlara 

sunulmuştur.    

Pamuk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması bağlamında Tarım ve Orman 

Bakanlığımız ile ilgili diğer bakanlıklar nezdinde ki girişimlerimiz bu dönemde de, büyük 

bir gayretle sürdürülmüştür. Bu bağlamda yapılan başlıca çalışmalar  aşağıda 

sıralanmıştır:  

•  Türkiye Pamuk Sektörü için kapsamlı bir Etki Analizi (GZFT) yapılarak 

doğrudan Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye arz edilmiştir. Ayrıca bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar ve çözüm önerileri uygulamaya geçirilmesini 

                                                
4 http://www.upk.org.tr/User_Files/editor/file/pamuksektorraporu.pdf 
 



5 

sağlamak üzere, yeri geldiğinde  Tarım ve Orman Bakanlığı üst yönetimiyle yazılı 

ve sözlü olarak paylaşılmıştır.  

• Bu bağlamda pamuğun ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemini somut verilerle 

ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirilmiş ve sonuçları ‘’Pamuğun Türkiye için 
Önemi’’ ve ‘’Pamuk Katma Değer Zinciri’’ başlıklı manifestolarla ilgili birimler ve 

kamu oyu ile paylaşılmıştır. Ayni çalışmanın her yıl güncellenerek sürdürülmesi 

planlanmıştır. 

• Bilindiği üzere pamuk tarla veriminde dünya ikincisiyiz. Çiftçilerimizin üstün çaba ve 

deneyimleri sonucunda ortaya çıkardıkları bu yüksek verim ve kaliteli ürün ne yazık 

ki, hasat hazırlığı, hasat ve hasat sonrası taşıma, depolama ve çırçırlama 
işlemleri sırasında teknik bilgi yetersizliği, özensizlik, denetimsizlik vb nedenlerle 

önemli kalite kayıplarına uğramaktadır. Konseyimiz bu kayıpların önlenerek 

sanayicilerimizin bu anlamdaki beklentilerinin karşılanmasını ve  üreticilerimizin alın 

terinin tam karşılığını alabilmelerini sağlamak üzere ayrıntılı bir rapor hazırlamış ve 

bu raporu Bakanlığımız Strateji Başkanlığı’na sunmuştur. (Bu rapor 25 Aralık 2019 

tarihinde İstanbul Sanayi Odasında yapılacak ayni konudaki çalıştayın tartışma 

zeminini oluşturacaktır.)  

• Son üç yıldır pamuk üretiminin en önemli sorunları arasında yer alan maliyet 2019 

sezonunda gübre, ilaç, akaryakıt vb ithal girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışlarla 

birlikte bu önemini daha da artırmıştır. Konseyimiz sorunun ne denli önemli hale 

geldiğinin ilgili makamlar ve kamu oyunca anlaşılmasını ve böylece mümkün olan 

önlemlerin bir an önce alınmasını sağlamak, ayrıca üzerinde çalışılmakta olan 

pamuk desteklerine zemin oluşturmak üzere, sezon sonunu beklemeden bir 

maliyet tahmin çalışması yaparak sonuçlarını bir rapor halinde bakanlığımıza 

sunmuş, ayrıca sosyal medya üzerinden kamu oyu ile paylaşmıştır. 2 Temmuz 

2019 tarihinde yayımlanan bu tahmine göre alan birimine pamuk üretim maliyetinin 

2.281 TL/da olacağı öngörülmüştür. (Sezon ortasında yaptığımız bu tahminin sezon 

sonunda Söke Ticaret Borsasınca belirlenen gerçekleşen maliyet değeri ile (2.216 

TL/da) büyük ölçüde örtüşmesi  ilgili makamlar nezdinde yapmış olduğumuz 

uyarının ne denli gerçekçi ve yerinde olduğunu kanıtlamaktadır.)  

• Üretim maliyetlerinin önceki yıla oranla çok daha yüksek olacağının daha sezon 

başında anlaşılması üzerine, üreticilerin mağduriyetlerini bir ölçüde gidermek üzere 
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2018 ürünü destekleme primlerinin bir an önce ödenmesi için bakanlığımız 

nezdinde müteaddit yazılı ve sözlü başvurularda bulunulmuştur; ayrıca dünya 

pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüşlerinde dikkate alınarak içinde bulunulan sezona 

ait prim değerlerinin en az 125 kuruş seviyesinde olması ve bir an önce 
açıklanmasına  dair bilgilendirmeler yapılmıştır.   

• Tarımsal ilaç bayilerinin henüz başında olunmasına rağmen,  hasat öncesi yaprak 

döktürme ve  koza açtırma amacıyla kullanılması zorunlu ve yaygın olan 

‘’Thidiazuron’’ etkin maddeli kimyasalların bu yıl sonu itibariyle yasaklanacağı 

ve mevcut stokların yetersizliği nedeniyle hasat döneminde temininde zorluklarla 

karşılaşılacağına dair söylentilerle piyasada panik havası oluşturmuşları üzerine 

Konseyimiz bu durumdan üreticilerin zarar görmesini engellemek üzerine 

bakanlığımızı bilgilendirerek stok tespiti yaptırmıştır.  Bu tespitle söylentilerin 

asılsızlığı kanıtlanmış ve üreticilerin muhtemel zararı engellenmiştir.   

• Kapsamlı bir araştırma ile Türkiye pamuk toplama makinaları parkı ve ülkemiz 

ihtiyacı belirlenmiş, Ticaret bakanlığımıza 2nci el makine ithalatında AB 

mevzuatına uygun değişiklik yapılması arz edilmiştir.  

• Agro-teknik ve ekonomik gerekçeleri açıklanarak, iklim ve toprak koşullarının 

elverişsizliği nedeniyle münavebe yapılması mümkün olmayan alanların 

destekleme için münavebe koşulundan muaf tutulmaları Bakanlığımıza arz 

edilmiştir.  

• Halen piyasada satılmakta olan tescilli pamuk çeşitleri tohumlarında GDO 

taraması yapılması Bakanlığımıza arz edilmiştir.  

• Bilindiği üzere yüksek verim ve kaliteli pamuk üretimi için her şeyden önce iklim 

koşullarının olabildiğince güvenli tahmini ve oluşan değerlerin izlenerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Konseyimiz önerisiyle,   Meteoroloji 

İşleri Genel Müdürlüğünce MGM web sayfasında ‘Ziraat’ başlığı altında yer alacak, 

pamuk yetiştiriciliği için önem arz eden iklimsel verilerin ilçe bazında güvenli tahmini 

ve gerçekleşen değerlerin analizlerini içeren bir ‘Pamuk İklim Sayfası’ 
hazırlanmaktadır. Bunun ilk adımı olarak, kullanıcılara ekim tarihinden hasada 

kadar geçen süre zarfında ilçe bazında Etkili Sıcaklık Toplamının ne kadar 

olduğunun bilinmesi  ve bunun Uzun Yıllar Ortalaması ve Önceki Yıl Toplam 
Değeri ile karşılaştırılması imkanı sağlayan bir algoritma uygulamaya geçirilmiş 
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bulunmaktadır. Konseyimiz danışmanlığında yürütülmekte olan bu proje 

tamamlandığında, söz konusu Pamuk İklim Sayfasının tanıtımı ve kullanımının 

yaygınlaştırılması amacıyla bir eğitim ve yayım projesinin hayata geçirilmesi için 

Bakanlığımız nezdinde girişimde bulunulacaktır.  

• Pamuk istatistiklerinin ürün politikalarının belirlenmesi ve sektörle ilgili doğru 

kararların alınmasındaki önemi nedeniyle, verilerin sahadan doğru yöntem ve 

araçlarla  toplanması, doğrulanarak düzenlenmesi ve önceden açıklanan 

zamanlarda yayımlanması Konseyimizin üzerinde önemle durduğu konular 

arasındadır. Bu konuda geliştirdiğimiz öneriler yetkili makamlar nezdinde ısrarla 

yinelenmekte ve sonuçları izlenmektedir. Bu bağlamda TUIK tarafından yılda dört 

kez yapılmakta olan Ürün Tahmin Toplantılarına Konseyimizin de katılımı 

sağlanmıştır. Konseyimiz bu toplantılarda  pamuk istatistiklerine dair tahminlerini 

paylaşmakta, TUIK tahminleri hakkındaki görüşlerini açıklamakta ve sektörümüz 

için büyük önem arz eden istatistiklerin daha güvenli hale getirilmesine yönelik 

önerilerle  çalışmalara destek vermektedir. Ayrıca pamuk ekiliş ve hasat alanları 

ile tarla verimleri tahmini için biri ekim, diğeri  hasat döneminde olmak üzere, 

sezonda iki kez, pamuk bölgeleri ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları, 

tohumcu kuruluşlar vd kaynaklardan elde edilen veriler resmi istatistiklerle 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmekte ve sonuçları  ilgili makamlarla paylaşılarak 

mevcut istatistiklerin daha güvenilir kılınması gereğine işaret edilmektedir.   

• Bu konuda Ege Bölgesi için İzmir Ticaret Borsası ile Ege Üniversitesi iş birliğinde 15 

yıldır yapılmakta olan  Uzaktan Algılamalı Saha Doğrulamalı  Pamuk Ekim 
Alanları ve Rekolte Tahmini Projesi’nde %98’e varan doğruluk oranına 

ulaşılmıştır. Konseyimiz bu yöntemin diğer bölgelere de yaygınlaşmasını teşvik 

amacıyla, Güney Doğu Anadolu ve Çukurova Bölgeleri için bir fizibilite çalışması 

yaptırmış, ancak  ilgili bölge borsalarından gerekli ilginin görülmemesi üzerine  bu 

teklifin uygulamaya geçirilmesi mümkün olmamıştır.  

• 3. Tarım Şurası  hazırlıklarında Bitkisel Üretim, Bitkisel Üretim Planlaması ve 

Tarımsal Destekleme Çalışma Gruplarında aktif görev alınarak yazılı ve sözlü 

katkılar sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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GMO Free Turkish Cotton markamızla ilgili olarak bu dönem içinde önemli gelişmeler 

sağlanmıştır: 

o ‘’GMO Free Turkish Cotton’’nın  garanti markası olarak Konseyimiz ile İzmir 

Ticaret Borsası adına tescil işlemleri tamamlanmış, Garanti Markası Belgesi 

alınmıştır.  

o GMO Free Turkish Cotton  garanti markasının kısa tanıtımı için bir Bilgi 

Notu hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmıştır5.  

o Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) markanın Türkiye Tanıtım Grubuna dahil 

edilmesine ve yurt dışı tanıtımı için desteklenmesine karar vermiş ve bu 

bağlamda markanın ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerini organize 

etmek üzere İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğinin 
(İTHİB), Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünü temsilen markanın 

mülkiyet haklarına üçüncü ortak olarak alınmasını önermiştir. TİM’in bu 

önerisi Konseyimiz ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurullarınca kabul 

edilmiş  ve ilgili yasal süreç başlatılmıştır.  

o Marka ile ilgili faaliyetleri yönetmek üzere Konseyimiz, İzmir Ticaret 

Borsası ve İhracatçı Birliklerinden ikişer, İTHİB’ten bir temsilci olmak üzere 

toplam yedi üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu oluşturulmasına, Konseyimiz 

Genel Sekreterinin bu yürütme kuruluna ‘’Danışman Üye’’ olarak katılmasına, 

kurulun sekreterlik  hizmetlerinin İzmir Ticaret Borsasınca yapılmasına karar 

verilmiş ve bu karar uygulamaya geçirilmiştir.  

o İTHİB halen markanın ulusal ve uluslararası tanıtımı için bir proje  

üzerinde çalışmakta olup, bu çalışma tamamlandığında gerekli destek için 

TİM’e başvurulacak ve kabulü sonrasında uygulamaya konulacaktır.  

o  Markanın denetimi ve belgelendirilmesi için yetkilendirme  başvuruları 

alınmış, başvurular inceleme ve değerlendirilme aşamasındadır. Ayrıca, 

mevcut yönetmelikte denetim ve belgelendirme sürecinin iyileştirilmesine 

yönelik değişiklikler üzerinde çalışılmaktadır.      

 Konseyimiz halen bu sezona ilişkin Pamuk Üretim Maliyetleri ve yıllık olağan 

Sektör Raporu hazırlığı ile meşguldür. Pamuk Bölgeleri Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları 

                                                
5http://www.upk.org.tr/User_Files/editor/file/GMO%20Free%20TC%20Bilgi%20Notu_HUE%202.pdf 



9 

ve Ticaret ve Sanayi Odalarından istenen bilgiler ve ICC 78. Genel Kurul Toplantısı 

sonuçları temin edildiğinde bu raporlar tamamlanarak ilgili bakanlıklar ve kamun oyu ile 

paylaşılacaktır.   

Her yıl olduğu geçtiğimiz yıl içinde de Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak 

üzere, ilgili diğer bakanlıklarımızın talepleri hazırlanan rapor ve yazılı görüşlerle 

zamanında karşılanmıştır. Ayrıca, ilgi alanımıza giren konularda diğer kuruluşlarca 

düzenlenen toplantı çağrılarına uyularak Konseyimiz  görüşleri katılımcılarla  

paylaşılmıştır. Bunların yanı sıra, güncel sorunlar ortaya çıktığında çözüm önerilerimiz 

yazılı olarak ilgili makamlara arz edilmiş, gerektiğinde medya üzerinden kamu ile 

paylaşılmıştır.  

Memnuniyetle ifade etmeliyiz ki, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere 

ilgili bütün bakanlıklarımız ülkemiz pamuk sektörüyle ilgili konularda her geçen yıl giderek 

artan oranlarda Konseyimiz görüşlerini alarak değerlendirmektedir. Bu sayede ülkemiz 

pamuk sektörünün üretici, sanayici ve tüccarıyla bir bütün halinde gelişmesi ve uluslararası 

rekabet gücünün artmasına yönelik görüşlerimizi ilgili karar mercilerine iletilebiliyor ve 

böylece ülkemiz pamuk sektörünün kalkınmasını hızlandıracak adımlar atılmasına destek 

verebiliyoruz.  

On iki yıl gibi kısa bir geçmişe ve son derece kısıtlı maddi olanaklara sahip 

olmamıza rağmen, büyük bir öz veriyle çalışarak sağlanan bu  konumu takdirlerinize 

sunuyoruz. 

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu adına, 

Bertan Balçık 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ulusal Pamuk Konseyi 
Ekleri: 

1. 01. 09. 2018 – 31. 12 . 2018 Gelir-Gider Tablosu 

2. 01. 09. 2018 –  31.12. 2018 Denetleme Kurulu Raporu 
3. 01. 01. 2019 –  31.10. 2019 Gelir – Gider Tablosu 
4. 01. 01. 2019 –  31.10. 2019 Denetleme Kurulu Raporu 

5. 2020 Tahmini Bütçesi 
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Ek 1. 01. 09. 2018 – 31. 12 . 2018 Gelir-Gider Tablosu 

 

 
 
 

 

TUTAR-TL. TUTAR-TL

1
GENEL GİDERLER 37.155,38

1
ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR GELİRLER(KASA+BANKA) 0,00

2 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 39.204,70 2 GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT GELİRLERİ 30.000,00

3 İŞYERİ KİRA GİDERLERİ 0,00 3
BAĞIŞ VE YARDIMLAR-SPONSOR DESTEK 
GELİRLERİ 0,00

4 MUH.MÜŞV.GİD.(DEMET DOYRAN) 1.926,53 4 DİĞER GELİRLER  (UÇAK BİLET İADELERİ) 331,98

5 ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ  (DEV.BORÇ) 0,00 5 DİĞER GELİRLER  (SGK TEŞVİK) 299,70

6 0,00 6 BANKA FAİZ GELİRLERİ - FON 6.538,84

7 0,00 7

0,00 ARA TOPLAM 37.170,52
0

ARA TOPLAM 78.286,61 ARA TOPLAM 37.170,52
GELİR -GİDER FARKI (KAR) -41.116,09 GELİR -GİDER FARKI (ZARAR)

GENEL TOPLAM 37.170,52 GENEL TOPLAM 37.170,52

MEVCUTLAR (KASA+BANKA+İŞ AVANSLARI) GELİR GİDER FARKI -41.116,09
ZIRAAT BANKASI-İZMİR ŞUBESİ 11.621,06 (*)DEVREDEN BORÇ-ALACAK FARKLARI: 20.997,87
ZIRAAT BANKASI-İZMİR ŞUBESİ-YATIRIM HS. 93.295,57 BERTAN BALÇIK

ZIRAAT BANKASI-ANKARA ŞB.(2016'DAN) 100,05
KASA MEVCUDU (*) 3.000,05
KASA+BANKA TOPLAMI (+) 108.016,73 TOPLAM -20.118,22

(*) (*)
1 ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLERİ (2018/10-12.AY) 4.771,82
2 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ (2018/12.ay) 1.208,35
3 ÖDENECEK SOS.GÜV.DESTEK PRİMLERİ (2018/12.ay) 1.437,86
4 PERS.ASGÇ.GEÇ.İND.-ÜNAL EVCİM (2018/10-11-12.AY) 456,63
5 PERS.ASGÇ.GEÇ.İND.-ELİF BEŞE (2018/10-11-12.AY) 456,63
6 AYŞATUR LTD.ŞTİ.-17 ADET FATURA 5.468,70
7 YURTİÇİ KARGO 26.12.2018 ft-17 Adet FT-03.01.2019 da ödendi 276,76
8 VELİ USTA KÖRFEZ REST-21.12.2018-A-95000 FT.-03.01.2019 da ödendi 580,00
9 İCAC TOPLANTI VE TUİK HARC.-23.01.2019 da ödendi 5.859,50

10 S.DEMET DOYRAN-31.12.2018-A-5527 FT.(12.AY) 481,62
11

BORÇLAR TOPLAMI  (* ) 20.997,87 ALACAKLAR TOPLAMI  (* ) 0,00

Not: 31/12/2018 Tarihi itibariyle Defter ve muhasebe kayıtlarımıza 
uygundur.
Kaşe/İmza

ULUSAL PAMUK KONSEYİ

01.09.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASI  GELİR-GİDER TABLOSUDUR.
GİDERLER GELİRLER

NOT:31.12.2018-VADESİ GELMEMİŞ BORÇLAR AÇILIMI NOT:31.12.2018-CARİ HESAP ALACAKLARI AÇILIMI
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Ek 2. 01. 09. 2018 –  31.12. 2018 Denetleme Kurulu Raporu 
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Ek  3.  01. 01. 2019 –  31.10. 2019 Gelir – Gider Tablosu 
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Ek 4. 01.01.2019 – 31.10. 2019 Denetleme Kurulu Raporu 
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Ek 5. 2020 Tahmini Bütçesi 
Ulusal	Pamuk	Konseyi	Tahmini	Bütçesi	

(01.01.2020-31.12.2020)	

	 	 	23/1-a	Giriş	Aidat	ve	Yıllık	Aidat	 		 125.000,00	
Üye	Aidatları	 100.000,00	 		
23/1-b	Verilen	Hizmetler	Karşılığı	Alınan	Ücretler	 		 32.000,00	
23/1-c	Yurtiçi	ve	yurtdışından	sağlanan	bağış	ve	gelirler,	fon	ve	yardımlar	 		 150.000,00	
23/1-ç	Danışmalık	hizmetlerinden	sağlanan	gelirler	 		 30.000,00	
23/1-d	Reklam,	Tanıtım	ve	Yayın	Gelirleri	 		 40.000,00	
Geçmiş	Dönem	(Kasa,Banka)	 		 223.000,00	
GELİRLER	TOPLAMI	 		 600.000,00	
GİDERLER	 		 		
24/1-a	Eğitim,	Reklam,	Tanıtım	ve	Yayın	Giderleri	 		 210.000,00	
Seminer,	Panel	ve	Toplantı	Giderleri	 80.000,00	 		
Temsil	ve	Ağırlama	Giderleri	 60.000,00	 		
Tanıtım	Materyalleri	Giderleri	 40.000,00	 		
Yayın	Giderleri	 30.000,00	 		
24/1-b	Harcırah	ve	Yolluk	Ödemeleri	 		 150.000,00	
Görev	Seyahati	Harcırah	ve	Yolluk	Giderleri	 150.000,00	 		
24/1-c	Büro	Masrafları	 		 230.000,00	
Kira	 10.000,00	 		
Basılı	Doküman	 15.000,00	 		
Büro	Malzemeleri	 15.000,00	 		
Haberleşme	Giderleri	 15.000,00	 		
Mobilya,	Mefruşat,	Donanım,	Yazılım,	Web	Tasarım	 10.000,00	 		
Abonelikler	 5.000,00	 		
Vergi,	Rüsum,	Harçlar	ve	Fonlar	 10.000,00	 		
Personel	Giderleri	 100.000,00	 		
Demirbaş	Alımları	 10.000,00	 		
Sigorta	Poliçe	Giderleri	 5.000,00	 		
Dışardan	sağlanan	fayda	ve	hizmetler		 10.000,00	 		
Elektrik,	su	 8.000,00	 		
Noter	Giderleri	 7.000,00	 		
Muhasebe	Giderleri	 10.000,00	 		
24/1-ç	Diğer	Çeşitli	Giderler	 		 10.000,00	
GİDERLER	TOPLAMI	 		 600.000,00	

	 	 	Not:	Yönetim	Kurulu'nun	fasıllar	arası	aktarma	yetkisi	vardır.	
	 	

	 	 	Ulusal	Pamuk	Konseyi	Yönetim	Kurulu	adına,	
	 	Bertan	Balçık	
	 	Ulusal	Pamuk	Konseyi	
	 	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
	 	12/12/2020	
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TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ SORUNLARININ  

ÇÖZÜMÜ İÇİN UPK ÖNERİLERİ 
ÖZET 

 1. "Alan Bazlı Pamuk Destekleme Miktarı" belirlenirken esas alınacak kilogram 
verim değeri uzaktan algılama gibi modern teknolojiler kullanılarak 
yapılmalıdır. Üreticilerin yüksek verim almasını teşvik edici yöntemler 
uygulanmalıdır. Yüksek verimin yanında kalite kriteri de kural olarak 
belirlenmeli ve fark ödeme sistemi ile ödüllendirilmelidir. Ayrıca 
desteklemeler her yıl en az enflasyon oranında arttırılarak üretim maliyetleri 
üzerindeki iyileştirme etkisi korunmalıdır.  

 2. Pamuk Destek Miktarının belirlenmesinde alternatif ürünlere ilişkin politikalar da 

dikkate alınmalıdır. 

 3. Pamuk desteklerinin önceden duyurulacak  en az üç, tercihan beşer yıllık 
dönemler halinde sürdürülmesi uygun olacaktır.  

 4. Pamuk desteklerinde Hazır Giyim ithalatında uygulanan vergilerden elde edilen 

kaynaklardan yararlanılmalıdır.  

 5. Bitkisel üretim desteklemelerine dair Tebliğin 22. Madde (ğğ) bendindeki 
hükümde Söke, Menemen, Amik ve benzeri ovalar için ayrıcalık tanınmalıdır. 

 6.  Söke ovası ve benzeri özellik ve koşullara sahip pamuk üretim alanlarında  pamuk 

saplarının enerji vb amaçlar için tarladan uzaklaştırılması önlenmelidir. 

 7. İthal girdileri (ilaç, gübre ve mazot) tarımsal amaçlı kullanımında KDV oranı 
%1 olarak uygulanmalıdır; bunun yapılaması durumunda Mazot Desteği 
güncel fiyatlar dikkate alınarak belirlenmelidir.  

 8. Tarımsal ilaç kullanımı yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından düzenlenecek reçetelere 

bağlanmalı, ayrıca bayiden bitkiye uzanan tüketim zincirinin tümünde izlenmelidir.    

 9. Zirai Mücadele ve Sulama konularında eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. 
 10.Pamuk toplama makineleri müteahhitlik hizmeti acilen hazırlanacak bir yönetmelikle 

kurallara bağlanmalı ve uygulama denetlenmelidir.  

 11. Lisanslı Depo Destekleme yönetmeliğinde acilen yapılacak bir değişiklikle  
müstahsil makbuzlarının yani sıra lisanslı depolara ait  elektronik ürün 
senetleri de (ELÜS) “desteklemeye esas belge” sayılmalı; ELÜS'ler üzerinden 
kütlü pamuk destekleme miktarının hesabında ilgili ticaret borsasınca 
belirlenen  “sezon ortalaması çırçır randımanı” değeri esas alınmalıdır.  (Aksi 
taktirde lisanslı depo desteği uygulaması pamuk için geçerliliğini yitirecektir.)	
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 12.Ürünlerini çırçır fabrikalarında hizmet bedeli ödeyerek işlettikten sonra  lisanslı depo 
hizmetinden yararlanmak isteyen üreticilerin önündeki diğer büyük engel aldıkları 
çırçırlama hizmetinin %18 KDV’ye  tabi olmasıdır. Bu engelin ortadan kaldırılması  
için çırçır fabrikalarının çırçırlama bedeli faturalarında KDV oranı %1’e 
düşürülmelidir. 

 13.Tarım Satış Kooperatifleri lisanslı depoculuk  desteklemeleri kapsamında yer 
almamakta, bu desteklerden yararlanamamaktadır.  Tariş, Çukobirlik, Antbirlik 
gibi tamamen üreticilerden oluşan bu kooperatiflerin sistem dışında kalması 
lisanslı depoculuktan beklenen yararların tabana yayılmasını engellemektedir. 
İlgili Yönetmelikte yapılacak bir düzenleme ile bu yanlış acilen düzeltilmelidir. 

 14.Mevcut uygulamada çırçırcı tüccarlar da lisanslı depoculuk desteklerinden 
yararlandırılmamaktadır. Hiç olmazsa analiz desteği verilerek bunların da sisteme 
katılmaları  ve bunlar sayesinde lisanslı depoculuk hizmetine erişemeyen küçük 
çiftçilerin  dolaylı olarak da olsa sistemden yararlanmaları sağlanmalıdır. 

 15.Çırçır ve preseleme işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, mevcut çalışma usul ve esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir. 
 16.Pamuk standardizasyonu, sektörümüz ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemiz koşulları 

dikkate alınarak yenilenmelidir. 

 17.Farklı bölgelerde ekilecek pamuk çeşit sayıları sadece “en uygun” çeşitlerle 
sınırlandırılmalıdır.    
 18.Yerli ıslah pamuk çeşitleri tohumculuğu vergi muafiyeti gibi teşviklerle 

desteklenmelidir. 

 19.GMO Free Turkish Cotton- GDO'suz Türk Pamuğu" kalite kimliği kullanımı 
teşvik edilmelidir. 
 20."Better Cotton" için kurulan "IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği" 

desteklenmelidir. 

 21.Yerli pamuk kullanan iplik sanayicilerimiz desteklenmelidir. 
 22.Çağdaş teknolojiler kullanılarak ülke çapında ekiliş ve verim tahminleri yapılmalıdır. 

 23.Pamukla ilgili stratejik öneme sahip kararların birimler ve bakanlıklar arası 
koordinasyonla alınarak uygulanması sağlanmalıdır. 
 24.UPK yönetmeliğinde Konsey gelirlerini artırmaya yönelik değişiklikler  yapılmalıdır. 

 
Prof.Dr. H. Ünal Evcim 
Genel Sekreter 
Ulusal Pamuk Konseyi 


