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Konseyimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yapması öngörülen faaliyetleri yönetmeliğimizin 7. 

Maddesinde, Yönetim Kurulunun görevleri ise 15. Maddesinde sıralanmıştır. (UPK Yönetmeliği'ne 

erişim için: www.upk.org.tr/Yonetmelik.aspx.) 

 Buna göre, Yönetim Kurulumuz 25 Kasım 2014 - 05 Nisan 2016 döneminde aşağıda özetlenen 

faaliyetleri gerçekleştirmiştir. (Bazı faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelere metin içinde verilen 

internet adresleri üzerinden erişim mümkündür.)  

Konseyimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2014 tarihinde TOBB Ankara Sosyal tesislerinde 

85 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda yönetim kurulumuzun faaliyet raporu, 

denetim kurulumuzun denetim raporu ve yönetim kurulumuzun ibrası oy birliği ile kabul edilmiş, ayrıca 

toplamı 505.000 ₺ olan gelecek dönem bütçesine onay verilmiştir. Daha sonra yapılan seçimle gelecek 

üç yıllık dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu (YK), Denetim Kurulu (DK), Araştırma ve Danışma 

Kurulu (ADK) asıl ve yedek üyeleri belirlenmiş ve ilgili bakanlıklardan DK ile ADK temsilcilerini 

atamalarının istenmesine karar verilmiştir. Bu atamaların önemli kısmı gerçekleşmiş, ancak ilgili 

makamdan geri dönüş olmadığı için Ekonomi Bakanlığı (EB) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

(BSTB) ve Hazine Müsteşarlığının (HM) ADK asıl ve yedek temsilcilikleri ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının (GTB) ADK yedek temsilciliği açık kalmıştır. (Anılan kurullara seçilen/atanan üyelerimizin 

tam listesine erişim için: www.upk.org.tr/Detay/Goster.aspx?Id=31 ) 

YK'muz anılan dönem zarfında yönetmeliğimizin 14. Maddesi uyarınca, bazı istisnalar dışında, her ay ve 

tam kadro halinde toplanmıştır. Bu toplantılarda yükümlü olduğu görevlerle ilgili konulardaki 

gelişmeleri değerlendirmiş, gerekli kararları almış ve kararların uygulamaya konulmasını sağlamış, 

sonuçlarını izlemiştir. Kararların hepsi ortak görüşlere dayandırılarak, “oy birliği” ile alınmış; kararlara 

herhangi bir itiraz olmamıştır. Seçimi takiben yapılan toplantıda alınan ilke kararı uyarınca YK 

toplatılarına asıl ve yedek üyelerimizin hepsi davet edilmiştir. Memnuniyetle görülmüştür ki, 

üyelerimizin büyük çoğunluğu toplantılarımıza düzenli olarak katılmıştır. Böylece gündem 

zenginleşmiş, konuların çok daha farklı açılardan değerlendirilerek daha sağlıklı kararlar alınması ve 

alınan karar ve görüşme sonuçlarının çok daha geniş kitlelere yayılarak benimsetilmesi mümkün 

olmuştur. Kurul üyelerimizin bu öz verili tutumu ayrıca, söz konusu uygulamanın Konseyimizin 

kurumsal bellek ve yönetim deneyiminin geleceğe taşınmasında çok büyük yararlar sağlayacağına dair 



inancımızı pekiştirmiştir. Bu anlamda kurul üyelerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. YK 

toplantılarımızın çoğu, üyelerimizin zaman kısıtı nedeniyle, İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Ancak koşullar 

elverdiğinde diğer pamuk bölgelerimiz illerinde de yapılmasına çalışılmış ve bu bağlamda 2015 Haziran 

ayı toplantısı Kahramanmaraş Ticaret Borsası ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta, 2016 Mart ayı 

toplantısı da Şanlıurfa Ticaret Borsası ev sahipliğinde Şanlıurfa'da yapılmıştır. Bu sayede pamuk üretimi 

ve sanayisinde büyük öneme sahip bu illerimizin pamukla ilgili kuruluş mensuplarından oluşan geniş bir 

kitle ile bir araya gelerek yerel sorunların öğrenilmesi, genel ve yerel sorunların çözümleri için görüş 

alış verişinde bulunulması, Konseyimizin bu bağlamdaki rolünün daha iyi anlatılması ve kurumlar arası 

işbirliği için zemin oluşturulması gibi pek çok yarar sağlanmıştır. 

YK toplantılarının 1. maddesi pamuk ve ilgili sektörlerdeki ülke ve dünya genelindeki gelişmelerin 

değerlendirmesi olmuş; sektörün değişik çalışma alanlarına mensup üyelerimiz güncel gelişmelere dair 

bilgi ve düşüncelerini diğerleriyle paylaşmış, böylece Kurul kararlarımızın ve Konsey görüşlerinin sürekli 

güncellenen sağlıklı bir zemin üzerine inşa edilmesi sağlamıştır.  

Her sezon birisi ekim diğeri hasat döneminde olmak üzere iki olağan Basın Toplantısı yapılmıştır. Ekim 

dönemi basın toplantısında pamuk ekilişindeki, ikincisinde ise pamuk rekoltesindeki tahminler ve 

gelişmeler açıklanarak çiftçilerimizin, kamuoyunun ve ilgili makamların sorunlar ve çözümleri hakkında 

konseyimiz görüşlerini öğrenmesi sağlanmıştır.  

Olağan basın toplantılarının yanı sıra, ilgi alanımızda güncel gelişmeler ortaya çıktığında, ki bu geçen 

dönemde onlarca kez olmuştur, YK Başkanımız medyaya anında yazılı veya sözlü açıklamalarda 

bulunarak Konseyimiz görüşlerini paylaşmış ve sektörümüz itibar ve menfaatlerinin kamu oyu nezdinde 

korunmasını sağlamıştır. 

05/12/2014 tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan "Pamukta alternatif arayış" başlıklı dosyanın 

hazırlanmasında Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikasına destek verilmiştir. (İlgili dosyaya erişim için: 

http://www.tekstilisveren.org/images/haberler/docs/pamukta_arayis.pdf )  

Konseyimiz 6 - 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Hindistan'nın Bombay şehrinde düzenlenen ICAC 74. 

Genel Kurul toplantısında Başkan ve 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. Toplantı izlenimleri 17/12/2015 tarihinde İzmir'de yapılan bir 

basın toplantısı ile kamu oyuna açıklanmıştır. 

Pamuk istatistiklerinin ürün politikalarının belirlenmesi ve sektörle ilgili doğru kararların alınmasında 

taşıdığı önem nedeniyle, verilerin doğru yöntem ve araçlarla toplanması, doğrulanarak düzenlenmesi 

ve önceden açıklanan zamanlarda yayımlanması Konseyimizin üzerinde önemle durduğu konular 

arasındadır. Bu konudaki önerilerimiz 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 arzeden istatistiklerin daha güvenli hale getirilmesine yönelik önerilerle çalışmalara 

destek vermektedir. Ayrıca pamuk ekiliş ve hasat alanları ile tarla verimleri 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.  



Üreticilerimizin "Pamuk fiyatlarındaki dalgalanmaları öngöremiyor ve ürünümüzü hasat döneminde 

düşük fiyatla satmak zorunda kalıyoruz" şeklinde dile getirdikleri sorunlarına çözüm sağlayacağına 

inandığımız Lisanslı Depoculuğun kullanılmasının belirli bir süre için teşvik edilmesi gerektiğine dair, 

Konseyimizce de desteklenen girişimler sonuç vermiş ve lisanslı depocuğu kullanacak çiftçilerimizin 

geçen sezondan başlayarak beş yıl süreyle 7 ₺/ton-ay bedelle desteklenmesine başlanmıştır. Bundan 

böyle bizlere düşen görev, pamuk üreticilerini bilgilendirerek ürünlerini Lisanslı Depolar üzerinden 

pazarlamalarını sağlamak ve böylece uzun vadede hem üretici hem de çırçır işletmecilerinin aleyhine 

sonuçlar doğuran "emanet yöntemiyle" satışların son bulmasını, kaliteli pamuğun hak ettiği değerden 

satılmasını ve ülke genelinde kalitenin yükselmesini sağlamak olmalıdır. 

"Ürün Farkındalığı" yaratmak ülkemiz pamuk sektörüne önemli kazançlar sağlayacağına inandığımız 

güncel çözümlerin başında yer almaktadır. Konseyimizin bu anlamda gerçekleştirdiği iki önemli girişimi 

bulunmaktadır: "GMO Free Turkish Cotton" kalite kimliği ve "BCI- Better Cotton Initiative" Türkiye 

girişimiyle kurulan "İyi Pamuk Uygulamaları Derneği- IPUD". Konseyimizin kurucu üyesi olduğu IPUD 

çalışmalarını başarıyla sürdürmekte, rekoltesini giderek artırmaktadır. Bu bağlamda, IPUD da 

Konseyimize üye olmuş ve böylece iki kuruluşun karşılıklı dayanışma ve sinerji ile sektöre olan 

katkılarının artırılmasına zemin hazırlanmıştır. 

Hükümetimizin "İhracatı Geliştirme Stratejisi- İGES" ve "Girdi Tedarik Stratejisi-GITES" kapsamında, 

Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanarak 2013 yılında yürürlüğe konulan beş yıl süreli 

"Pamuk Eylem Planı" içinde yer alan ve koordinasyon görevi Konseyimize verilen "Pamuk desteklerinin 

(amaca uygun sonuçlar doğuracak yöntem ve mekanizmalarla) etkinleştirilmesi" konulu çalışma 

tamamlanmış ve sonuçları bir rapor halinde 2013 Aralık ayında "Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 

Kurulu"na sunulmak üzere GTHB'na arz edilmişti. Geçen süre içinde ayni rapor ve öneri değişik fırsat 

ve platformlarda ilgili bakanlıklarımız ve kamu oyu ile paylaşılmıştır. Ne yazık ki, bu konuda henüz bir 

gelişme sağlanamamıştır. (Pamuk Desteklerinin Ekinleştirilmesi İçin UPK Önerisi' ne erişim için: 

http://upk.org.tr/PamukKitapligiDetay.aspx?id=24) 

BSTB'mızca hazırlanan ve 25 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan 

"Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018" da 

Konseyimize "Sorumlu Kuruluş" ve "İş Birliği Yapılacak Kuruluş" olarak görevler verilmiştir. Bu 

görevlerin başında Konseyimizin "4.2. Nolu Eylem : Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 

içermeyen Türk pamuğunun tanıtımı yapılacaktır. Süre: 2015-2018" için "Sorumlu Kuruluş" olarak 

görevlendirilmesi gelmektedir. GTHB, EB ve İzmir Ticaret Borsasının İş birliği yapılacak kuruluş olduğu 

bu görevle ilgili olarak, görevin Konseyimiz imkanlarını kat ve kat aşan bir bütçe gerektiği, bunun 

sağlanması durumunda, görevin koordinasyonu yükümlülüğünü üstlenebileceğimiz ilgili bakanlıklara 

yazılı olarak bildirilmiştir. (İlgili Strateji Belgesi ve Eylem Planı için: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625-6-1.pdf) 

Konseyimize ayrıca, söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planında EB sorumluluğundaki "1.1. Eylem: 

Türkiye'nin ve AB'nin müzakerelerine devam ettiği veya başlama yönünde girişimlerde bulunduğu olası 

STA'lara ilişkin olarak ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği düzenli bir istişare 

platformu oluşturulacaktır. Süre: 2015-2018" için BSTB, Dış İşileri Bak., AB Bak., GTB, Kalkınma Bak. Ve 

ilgili diğer STK'larla birlikte İş Birliği Yapılacak Kuruluşlar arasında yer verilmiştir. 

Konseyimize ayni Belge ve Planda, BSTB sorumluluğundaki "2.2.Eylem: GITES kapsamında yapılan 

çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.Süre:2015-2016" için EB ve GTHB ile birlikte İş Birliği 

Yapılacak Kuruluşlar arasında yer verilmiştir.  

Konseyimize yine ayni belge planda, GTHB'nın sorumluluğundaki "Yerli pamuk üretiminin dengede 

tutulması ve yerli pamuk kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Süre:2015-2018" için 



GTHB ile birlikte İş Birliği Yapılacak Kuruluşlar arasında yer verilmiştir. (Bu eyleme ilişkin Açıklamada 

yerli pamuk üretiminin öncelikle 1 milyon ton seviyeleride dengede tutulmasını sağlayacak dinamik bir 

mekanizmanın geliştirilmesi gerektiği vurgulanmakta olup, bu Konseyimizin son bir kaç yıldır ısrarla 

tekrarlamakta olduğu hedefin hükümetimde benimsenmiş olduğunu göstermektedir.) 

Konseyimiz her yıl olduğu gibi, bu yılda hasat sezonu sonunda pamuk bölgelerindeki Ziraat Odaları, 

Ticaret Borsaları, Kooperatifler ile Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden o sezona ilişkin Cari Pamuk 

Üretim Maliyet Verileri toplanarak değerlendirilmiş ve sonuçları bir rapor halinde pamuk destekleme 

politikalarının belirlenmesinde dikkate alınması dileği ile GTHB'na sunulmuştur. (2014/15 Sezonu 

Pamuk Üretim Maliyetleri' ne erişim için: http://www.upk.org.tr) 

Söz konusu çalışmada bu sezonun ortalama pamuk maliyeti için dekar başına 458 kg verim üzerinden 

2 lira 9 kuruş bulunması, buna karşılık piyasa fiyatlarının anılan bu maliyetin de altında seyretmesi ve 

üreticilerimizin prim desteğine rağmen maliyetlerinin üzerinde bir kazanç sağlamakta zorlandıklarını ve 

bu durumun pamuk ekim alanlarının geliştirilmesinin önündeki en büyük engel olduğunu açıklayan bir 

yazı hazırlanarak GTHB'na arz edilmiştir.  

Yine her yıl olduğu gibi, bu sezon sonunda da ülkemiz pamuk sektörünün bütününe ilişkin gelişmeleri 

kapsayan "2015 Pamuk Sektör Raporu" hazırlanarak Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na 

sunulmak üzere Bakanlığımıza arz edilmiştir. (2015 Pamuk Sektör Raporu'na erişim için: 

http://upk.org.tr/PamukKitapligiDetay.aspx?id=30) 

GTHB'mız değerlendirilmesinde Konseyimizin görüşlerini talep etmekte ve Konseyimiz bu sayede 

sektör çıkarlarının ve uluslararası rekabet gücünün korunarak geliştirilmesine yönelik görüşlerini ilgili 

karar mercilerine iletebilmektedir. Bu anlamda GTHB başta olmak üzere, GTB, EB ve BSTB'mızın 

Konseyimizden istekleri olmuş ve bu istekler hazırlanan rapor ve yazılı görüşlerle karşılanmıştır. Ayrıca, 

Konseyimiz ilgili kurum ve kuruluşların güncel konularla ilgili çağrıldığı toplantılara katılarak Konseyimiz 

görüşleri katılımcılarla paylaşılmıştır. Bunların yanı sıra, güncel sorunlar ortaya çıktığında çözüm 

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

paylaşılmıştır. 

Bu bağlamda pamuk primlerinin ödenmesinde uygulanan stopaj kesinti oranının, %4'ten daha önceki 

yapıldığı gibi, %2'ye düşürülmesi, ayrıca pamuk üretim maliyetlerinin yarısının beş temel girdi (tohum, 

gübre, ilaç, mazot ve makina) giderlerinden oluştuğu, bu maliyetin yaklaşık dörtte birinin dolaylı 

vergilerden (KDV ve ÖTV) oluştuğu ve Çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun bu vergileri mahsup imkanı 

bulunmadığı gerçeklerinden hareketle, çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek ve çiftçilerimizi rakip 

ülke çiftçileriyle rekabet edebilir kılmak üzere, toplam anılan dolaylı vergilerde indirme gidilmesi 

yönündeki girişimlerimiz bu sezonda da yinelenmiştir. Memnuniyetle görülmektedir ki, bu önerilerimiz 

kısmen de olsa kabul görmüş ve bir gübredeki kdv oranı %1'e düşürülmüştür.  

Geçen sezonun pamuk ekimi döneminde, Ege Bölgesi ve özellikle Söke ovasında tarla filiz çıkışlarında 

yaşanan anormallikle ilgili olarak Konseyimize gelen yakınmalar üzerine konu Bakanlığımıza bir yazı ile 

bildirilmiş; bakanlığımız gerekli hassasiyeti göstererek konu hakkında araştırma başlatmıştır. 

YK'muzca alınan karar uyarınca, Ürün Konseylerinin sorunlarını görüşmek, ortak sorunlar için ortak akıl 

geliştirmek ve bu bağlamda konseylerin faaliyetlerini etkinleştirmelerinin önündeki en büyük engel 

olan gelir yetersizliğine ortak çare aramak amacıyla, Konseyimizce Ürün Konseyleri Temsilcileri 

Toplantısı düzenlenmiştir. 22/07/2016 tarihinde İzmir'de düzenlenen bu toplantıya GTHB'mız temsilcisi 

ve Fındık, Kırmızı Et, Turunçgil Konseylerinden YK Üyesi ikişer temsilci katılmıştır. Konseylerin gelirlerini 

artırmak amacıyla, ilgili ürün ticaretinden; bütün konseylerde uygulanabilir olan, konseylerin bütün 

kesimlerini kapsayan ve destekeleme primi gibi geçici değil, daimi araçlara dayalı özellikte bir kesinti 



uygulaması geliştirilmesi ile Konseyler Üst Kurulu oluşturulması konularında anlaşma sağlanmış, ancak 

bu önerilerin GTHB'mıza arzının seçim sonrası bir tarihte yapılmasının uygun olacağı görüşü 

benimsenmiştir. Bu konuyla ilgili henüz bir girişimde bulunulmamıştır. 

Konseyimizin ilgi alanına giren konularda düzenlenen seminer, konferans, çalıştay vb toplantılara 

Başkan ve Genel Sekreter seviyesinde katılım sağlanarak konseyimizin tanıtımı yapılmıştır. Ulusal 

Tekstil Mühendisliği Öğrencileri Paneli (01/05/2015, Bursa), Elektronik Ürün Senedi-ELÜS Semineri 

(22/07/2015, İzmir), İPUD Tanıtım Toplantısı (23/10/2015, İzmir) bu anlamda verilebilecek bazı 

örneklerdir. 

Konseyimiz koordinasyonunda, 2015 Temmuz ayında, Söke Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Nazilli 

Pamuk Araştırma Enstitüsü işbirliğinde, ulusal bir tarım tv kanalınca kayda alınan üç saat süreli bir açık 

hava paneli ve pamuk tarlası gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu kayıtlar birleştirilerek, 

bölümler halinde sezon boyunca yayınlanmıştır. 

Konseyimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince 23-24 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen 

"21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı" konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri 

ve Genel Sekreter'den oluşan zengin bir ekiple katılmış, iki bildiri sunarak ve tartışmalarda söz alarak 

Konseyimiz faaliyetleri ve görüşleri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. 

  

Barış Kocagöz 

Ulusal Pamuk Konseyi 

Yönetim Kurulu Başkanı 


