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ULUSAL PAMUK KONSEYİ  

2020 YILI 12. MALİ ve 2021 YILI 13. SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI 

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

12 ARALIK 2019 –  21 NİSAN 2021 DÖNEMİ  

VE  

21 NİSAN 2021 – 15 EYLÜL 2021 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 12 Aralık 2919 – 15 Eylül 2021 döneminde aşağıda 

özetlenen faaliyetleri gerçekleştirmiştir:  

 

11. Genel Kurul Toplantısı: 

 Konseyimizin 2019 Yılı 11. Olağan (Mali) Genel Kurul Toplantısı 12 Aralık 2019 

tarihinde TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri (Ankara) da 58 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.   

 

 

 

Yönetim Kurulu Toplantıları: 

                                                 
1
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11227&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ulusal

%20pamuk%20konseyi 
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 Yönetim Kurulumuz anılan dönem zarfında yönetmeliğimizin 14. Maddesi uyarınca, 

istisnalar  dışında  her ay, tam veya büyük çoğunluklu katılımla toplanmıştır. 2020 

yılı Nisan ayında Küresel Salgın yasaklarının başlamasıyla birlikte Yönetim Kurulu 

toplantılarımız internet üzerinden çevrim içi yapılarak sürdürülmüştür. Yönetim 

Kurulumuz 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 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.  

 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 12 Aralık 2019 – 15 Eylül 2021 döneminde yönetmeliğimizin 7. Maddesi 

kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda ana başlıklar altında, 

özetlenmiştir:  

 

 

Medyatik Faaliyetler: 
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 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 Yönetim Kurulu Başkanımız medyaya (ulusal ve yerel basın, TV 

kanalları ve sosyal medya grupları) yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunarak 

Konseyimizin görüşlerini kamuoyu ile paylaşmış ve sektörümüzün itibar ve 

menfaatlerinin kamu oyu nezdinde korunmasını sağlamıştır2. 

 Bunların yanı sıra, pamukla ilgili gelişmeler ortaya çıktığında çok sayıda yazılı ve 

görsel yayım kuruluşlarından davetler alınarak aktüel gelişmeler hakkındaki 

konseyimiz görüşleri Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Sekreterimiz tarafından 

kamu oyu ile paylaşılmıştır. 

 Ayrıca bütün bu faaliyetler konseyimizin sosyal medya hesapları (facebook, 

Instagram ve Twitter)  ile web sayfamızda (www.upk.org.tr) yayımlanarak hızla 

geniş kitlelere ulaşmaları sağlanmıştır. Bu bağlamda sosyal medya hesaplarımızın 

takipçileri binli sayıları aşmış bulunmaktadır. 

 

Ulusal faaliyetlere katılım:  

 26 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘’Tarladan 

Markaya Pamuk Çalıştayı’’ na Yönetim Kurulu (YK) Başkan ve üyeleri ile Genel 

Sekreter (GS)’den oluşan bir heyetle katılım sağlanarak ‘’Türkiye Pamuk Sektörü 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ başlıklı Rapor sunulmuştur.  Sektörümüzün 

sorunlarını 3 ana başlık (Maliyet, Verim ve Kalite Kayıpları, Pazarlama ve Küresel 

Rekabet) altında ele alan ve bunlar için geliştirilen çözüm önerilerini de yine ayni 

başlıklar altında, toplam 41 madde halinde sıralayan bu kapsamlı ve sistematik 

rapor büyük bir ilgiyle karşılanmış ve uzun süre ulusal yayın organların gündeminde 

yer almıştır3. 

                                                 
2 www.upk.org.tr/medya-haberler  www.upk.org.tr/basında-upk  
3
http://www.upk.org.tr/User_Files/editor/file/TR%20PAMUK%20SORUNLARI%20VE%20C%CC%A7O%CC

%88ZU%CC%88M%20O%CC%88NERI%CC%87LERI%CC%87-I%CC%87SO_25112019.pdf 

http://www.upk.org.tr/
http://www.upk.org.tr/medya-haberler
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 30 Ocak 2020 tarihinde Menemen Ziraat Odasınca düzenlenen 2. Pamuk Sektör 

toplantısına ’’Pamuğun Türkiye için Önemi ve Destek İhtiyacı’’ konulu bir 

sunum ile katılım sağlanmıştır.  

 11 Mart 2020 tarihinde Aydın İl Tarım Müdürlüğünce düzenlenen Pamuk Paneline 

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterimiz konuşmacı olarak katılmıştır.  

 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.   

   

Uluslararası faaliyetlere katılım: 

 Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC)  7 Ekim’in Dünya Pamuk Günü 

olarak ilan edilmesi ve pamuk ülkelerinde gerçekleştirilecek çeşitli 

aktivitelerle kutlanması önerisi Konseyimiz Yönetim Kurulunca benimsenmiş ve  

Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim 

Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk uygulamaları Derneği iş birliğinde, 7 Ekim 2020 

tarihinde,   gün boyu süren video konferans serisi ve geniş bir izleyici kitlesinin 

katılımıyla    kutlanmıştır. Pamuğun kamuoyu nezdindeki farkındalığını sağlamak ve 

bilinilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan, ‘’Pamuk Türkiye için neden önemlidir?’’ 

ana temalı ve ‘’Pamuk hakkında gerçekler’’ sloganlı toplantıların açılış 

oturumunda ilgili bakanlık ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden oluşan on 

konuşmacı söz alarak kuruluşlarının konuyla ilgili görüşlerini açıklamıştır. Toplantı 

öğleden sonra yapılan ‘’Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik’’ ve ‘’Pamukta Yüksek 

Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti’’ konulu teknik oturumlarda sekiz uzmanın 

konuşmaları ve izleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sürdürülerek 

tamamlanmıştır. Ülke geneline yayılı 1.178 kişi ve kuruluşun davet edildiği video 

konferans serisi kamuoyunda büyük ilgi görmüş, ulusal ve yerel basında geniş 

ölçüde yer almıştır: video konferans serisi için 262 tekil izleyici, 351 toplam 

kullanıcı ve 186 eşzamanlı görünüm kaydı alınmıştır. Ayni zamanda oturumlar 

YouTube üzerinden 744 kişi tarafından izlenmiştir. Bunların yanı sıra bu aktiviteler 

için yapılan duyuru ve çağrılarla ilgili olarak organizasyonda görevli kurumların 

sosyal medya hesaplarına toplam 15 bin 428 etkileşim, 506 katılım ve 14 bin 942 

erişim kaydı yapılmıştır. Ülkemizin dünya pamukçuluğunda sahip olduğu konuma 
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yaraşır nitelikteki bu aktiviteler Konseyimizce hazırlanan bir raporla  ICAC’ın 

bilgisine sunulmuştur.      

 

‘’GMO Free Turkish Cotton’’ Garanti Markasıyla ilgili faaliyetler:  

 Geçen dönem zarfında markamızla ilgili olarak, Konseyimizden iki temsilcimizin 

bulunduğu marka Yürütme Kurulu tarafından, İzmir Ticaret Borsasından (İTB) 

sekreterlik desteği alınarak gelişmeler sağlanmıştır: 

o ‘’GMO Free Turkish Cotton’’  Garanti Markası Yönetmeliği Konseyimiz 

Genel Sekreteri tarafından, ETKO Genel Müdürü Dr. Mustafa Akyüz 

danışmanlığında baştan sona yenilenmiş; Yürütme Kurulunda, özellikle ham 

madde koşulları bağlamında yapılan tartışmalardan sonra son şekli verilerek 

onaylanmıştır.   

o Markanın kısa tanıtımı için Konseyimiz GS tarafından bir Bilgi Notu 

hazırlanmış, İTB tarafından yaptırılan İngilizce versiyonu revize edilmiştir. 

o Yine markanın tanıtımı için İTHİB tarafından İngilizce bir sunum 

hazırlanmıştır.  

o GMO FREE TURKISH COTTON Belgelendirme ve Etiketleme Kılavuzu 

hazırlanmıştır. 

o GMO FREE TURKISH COTTON Sertifikasyon Kuruluşları Onay Şartları 

ve Prosedürü hazırlanmıştır. 

o GMO FREE TURKISH COTTON Transaction Sertifika (TC) Düzenleme 

Prosedürü hazırlanmıştır. 

o T.C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’ndan (Yeni) MARKA TESCİL 

BELGESİ alınmıştır. 

o Markanın yönetilmesi için UPK, İTB ve İTHİB ortaklığında  ‘’GDO’suz Türk 

Pamuğu A.Ş.’’ kurulmuştur. 

o  Markanın web sitesi için 8 alan adı satın alınmış, aktif kullanım için 

bunlardan www.gmofreeturkishcotton.org adı seçilmiştir. (Konseyimizin 

söz konusu şirkete kurucu ortak olarak iştiraki için T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden gerekçeli bir talep yazısı 

karşılığında yazılı onay alınmıştır.) 

o Şirket yöneticisi için İş İlanı verilmiş; başvuruda bulunan adayların 

değerlendirilmesi ve seçimi yapılmış, kabul edilen adayın oryantasyon süreci 

başlamıştır.  

http://www.gmofreeturkishcotton.org/
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Türkiye Pamuk Sektörünün Sorunlarının Tespiti ve Çözülmesine Dair Faaliyetler: 

 Her sezon için yapıldığı üzere, 2019 ve 2020 yılları için de pamuk bölgeleri Ziraat 

Odaları, Ticaret Borsaları, Kooperatifler ile Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden  

Pamuk Üretim Maliyet Verileri toplanarak değerlendirilmiş ve sonuçları pamuk 

desteklemelerinin belirlenmesinde dikkate alınmasını sağlamak üzere, Tarım ve 

Orman Bakanlığı'na sunulmuştur; ayrıca basın ve sosyal medya hesaplarımız 

üzerinden kamu oyu ile paylaşılmıştır.  

 Yine her yıl olduğu gibi, 2019 ve 2020 yılları sonunda da ülkemiz ve dünya pamuk 

sektörünün bütününe ilişkin gelişmeleri kapsayan "2019 ve 2020 yılları Pamuk 

Sektör Raporları" hazırlanarak Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na 

sunulmak üzere Bakanlığımıza arz edilmiştir4. 2020 Yılı Sektör raporunda kapsam  

Kütlü Pamuk Üretimimizin son üç yıllık karşılaştırmalı bilanço sonuçlarını 

içerecek şekilde genişletilmiştir.  

 Söz konusu ‘’Karşılaştırmalı Pamuk Bilançosu’’ çalışması pamuk üreticilerimizin 

kar/zarar durumu nedir, ne kadardır, desteklemelerle bu durum ne ölçüde 

değişmektedir sorularına ‘’cari’’ ve enflasyondan arındırılmış ‘’reel’’ değerlerle, 

bilimsel temeli olan, inandırıcı cevaplar verilmesini mümkün kılmaktadır.  Hazine ve 

Maliye Bakanlığımız yetkililerinin pamuk üretimini neden desteklemeliyiz, mevcut 

destekler üretimin sürdürülebilirliği ve geliştirilmesinde ne denli etkili olmaktadır, ne 

kadar bir destekle pamuk üretimi geliştirilebilir tarzındaki sorularına tatmin edici 

cevaplar verilebilmesi amacıyla yapılmış ve sonuçları bir rapor halinde ilgili makama 

sunulmuştur. Söz konusu çalışma yetkililer tarafından ilgiyle karşılanmış, bizde ilgili 

mercilerin destekleme kararına zemin oluşturacağı izlenimi bırakmıştır.   Bu 

nedenle, bundan böyle her yıl güncellenmesine ve,  ilgili makamlar ve kamuoyu ile 

paylaşılmasına karar verilmiştir. 

 İlk kez 2017 yılı için başlatılan, 2018 için de sürdürülen ‘’Pamuğun Türkiye İçin 

Sosyal ve Ekonomik Önemi ve Katma Değer Zinciri’’ başlıklı raporun 2019 

sürümü hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuş, ayrıca sosyal medya hesaplarımız 

üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.   Pamuğun Türkiye için sosyal ve ekonomik 

önemini ve üreticiden tüketiciye uzanan süreçte yaratmakta olduğu katma değeri 

                                                 
4 http://www.upk.org.tr/User_Files/editor/file/pamuksektorraporu.pdf 
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zincirini, TUİK tarım ve sanayi istatistiklerinden yararlanarak hesaplanan somut 

değerlerle açıklayan bu rapor da yine yıllık Sektör ve Maliyet raporlarımız gibi büyük 

ilgi görmekte, içerdiği sayısal kanıt ve tezler bir çok gazeteci, araştırmacı ve 

politikacı tarafından kullanılarak kamuya mal olmaktadır.  (Bu raporun iskeletini 

oluşturan Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerimizin NACE Rev.4’e temel 

göstergelerine dair TUİK istatistiklerinin izleyen yılın 3. veya 4. Çeyreğinde 

yayımlanmasına bağlı olarak  raporun yeni sürümünün hazırlanması ne yazık ki, 

9..10 ay gecikmeli olarak yapılabilmektedir.) 

 Süreklilik arz eden bu raporlama faaliyetlerin yanı sıra güncel gelişmeler 

gerektirdiğinde ilgili makam ve kuruluşlar nezdinde yazılı girişimlerde 

bulunulmuştur. Bu bağlamda dönem boyunca toplam 39 konuda yazılı istekte 

bulunulmuş ve bunlar takip edilerek sonuçlandırılmasına çalışılmıştır. 

 Her dönem olduğu geçtiğimiz dönem içinde de Tarım ve Orman Bakanlığı başta 

olmak üzere, ilgili diğer bakanlıklarımızın Konseyimizden değişik konularda görüş, 

analiz ve değerlendirme talepleri olmuş ve bunlar yazılı ve sözlü açıklamalarla, 

zamanında karşılanmıştır. 

 

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.  

Son derece kısıtlı maddi olanaklara sahip olmamıza rağmen, büyük bir öz veriyle 

çalışarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu faaliyetleri ile, Gelir-Gider hesapları ve Denetim 

Raporlarının ibrasını tensiplerinize sunuyoruz. 

 

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu adına, 

Bertan Balçık 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Ulusal Pamuk Konseyi 
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Ekleri: 

1. 01. 11. 2019 –  31.12. 2019 Gelir – Gider Tablosu 
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2. 01. 01. 2020 –  31.12. 2020 Gelir-Gider Tablosu 
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3. 01. 01. 2021 -  31. 03. 2021 Gelir Gider Tablosu 
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4. 01. 01. 2021 – 31. 07. 2021Gelir Gider Tablosu 
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5. 01. 11. 2019 –  31. 12. 2019 Hesap Dönemi Denetleme Raporu (09.04.2021) 
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6. 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 Hesap Dönemi Denetleme Raporu  (09.04.2021) 
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7. 01. 01. 2021 – 31. 03. 2021 Hesap Dönemi Denetleme Raporu 09.04.2021) 
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8. 01. 04. 2021 – 31. 07. 2021 Hesap Dönemi Denetleme Raporu (11.08.2021) 
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9. 2021  ve 2022 Tahmini Bütçeleri  
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Ek 10:  

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 
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miktarının hesabında ilgili ticaret borsasınca belirlenen  “sezon ortalaması çırçır 

randımanı” değeri esas alınmalıdır.  (Aksi takdirde lisanslı depo desteği uygulaması 

pamuk için geçerliliğini yitirecektir.) 

 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 


