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 Ekolojik kısıtlamalar sebebiyle Dünya’da sınırlı sayıda ülkede pamuk üretimi 

yapılabilmektedir. Dünya pamuk üretiminin yaklaşık % 85’i ülkemizin de içinde bulunduğu 7 ülkede 

gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz açısından stratejik bir ürün olan pamuğun üretimi ve kullanımı, diğer 

bir ifade ile pamuk politikası, izlenen tarım, sanayi ve ticaret politikaları ile uluslararası gelişmelerden 

yoğun bir şekilde etkilenmektedir. 

 

Çalışmanın amacı Diyarbakır, Batman ve Mardin İllerindeki çiftçilerin pamuk üretim 

kararlarına etkileyen faktörleri belirlemektir. Bunun yanında, çiftçi amaçlarının, uygulanan tarım 

politikaları hakkındaki düşünceleri ile pamuk üretiminin azaldığı alanlarda geri dönüşüm potansiyelini 

ortaya koymak da amaçlanmaktadır. Çalışmanın ana materyalini, Diyarbakır, Batman ve Mardin 

İllerindeki çiftçilerle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturacaktır.  

 

1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

 

1.1. Dönem Bulguları 

 

        Bu yıl itibari ile örnekleme yapılarak çalışılacak işletme sayısı belirlenmiştir. Ayrıca anket 

sorularında gerekli düzeltmeler de yapılmıştır. Araştırmanın hedef kitlesini Diyarbakır, Mardin ve 

Batman illerinde pamuk üretimi yapan üreticiler oluşturmuştur.. illerin anket sayılarının dağılımı 

ise; Bölgelerde pamuk üretiminin yapıldığı illerde yıllara göre ekiliş alanlarında artış ve azalışlar 

olmuştur. Projedeki amaçlarımızdan biri, bölgelerde pamuk üretiminin artırılması veya azalmasının 

engellenmesi ile ilgili alınabilecek önlemlerdir.  

 

       Çalışmada, pamuk üretim bölgelerindeki çiftçilerin pamuk ekim-üretim tercihlerine etkili 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla elde edilecek verilerin, ana kitleyi en iyi düzeyde temsil edecek 

örnek sayısının belirlenmesi için, oransal yaklaşımdan yararlanılmıştır. Araştırmaya konu olan ana 

kitlenin sonlu olduğu durumlarda ve belirli bir özelliği taşıyanların bilinen veya tahmin edilen 

oranına (p) göre örnekleme durumları için, oransal örnek hacmi hesaplama formülünden 

yararlanılmıştır.
)1()1(

)1(
2 ppN

pNp
n

px 





 

        

 

 Bu bağlamda, Pamuk üretim bölgelerindeki pamuk ekiliş alanlarının en yüksek seviyeye çıktığı 

yıllar dikkate alınarak, illerin pamuk ekiliş alanlarına göre anket üretici sayıları belirlenmiştir. 

Anket yapılacak üreticiler de tesadüfî olarak belirlenmiştir. Daha önce oransal örnek hacmine göre 

hesaplanan anketlerden, anket sayıları 30’un altında olan illerde (Mardin ve Batman) yapılan 

anketler 30’a tamamlanmış, her ilde hedeflenen anket sayısının % 10 fazlası hesaplanarak, geçersiz 

anketlere karşı önlem alınmıştır. Buna göre Diyarbakır İlinde 44 adet, Mardin İlinde 30 adet, 



Batman İlinde 30 adet olmak üzere 104 adet anket yapılması hesaplanmaktadır. Diyarbakır ilindeki 

anketler tamamlanmış, Mardin ve Batman illerindeki anketler devam etmektedir. Yapılan 

Anketlerin bilgisayara girişi yapılacaktır. 

 

2.Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 

 

3.Darboğazlar: 

 

4. Projede Önerilen Değişiklikler:      

 

4.1. Materyal ve Metot:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
 

4.3. Personel: Proje yardımcı araştırmacılarından Özlem BARITCI’nın çıkarılması 

 

4.4. Bütçe:   2013: 23.000 TL             2014: 13.000 TL 
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