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ÖNSÖZ 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü 
tarafından Diyarbakır’da beşincisi düzenlenen, Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu’nun 
sürekliliği konusunda önemli bir adım daha atılmıştır. Böylece Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 
ülkemizin ekonomisinde önemli bir paya sahip olan pamuk ve pamuk endüstrisi konusunda sektörün tüm 
ilgililerini bir arada toplayarak düzeyli bir tartışma ortamı yaratmıştır. 
 

Pamuk; Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve son yıllarda gittikçe artan oranlarda yetiştirilen 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen, ülke ekonomisine kazandırdığı katma değer ve istihdam katkısı 
yüksek olan önemli bir tarım ürünüdür. Özellikle tekstil ürünleri, ihracat gelirimizde önemli bir paya 
sahiptir. Ayrıca, son yıllarda Türkiye’de iç talep de ülkenin kendi dinamikleri nedeniyle sürekli 
artmaktadır. Sanayide kullanılan pamuğun büyük çoğunluğu iç üretimimizle karşılanmaktadır. Ancak 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerine olan iç ve dış talepteki artış nedeniyle, son yıllarda Türkiye, ihtiyacının 
bir kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Öncelikle Çukurova’da ve son yıllarda’da Ege Bölgesi’nde 
pamuk ekim alanlarında daralma görülmektedir. Bu durum, GAP Bölgesi’ndeki ekim alanı artışı ve söz 
konusu tüm bölgelerde verimdeki artış ile dengelendiğinden, toplam üretimde önemli bir değişikliğe 
neden olmamakla birlikte, artan talebin karşılanması için ithalatımız da devam edecektir. 
 

Pamuk, diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla serbest piyasa şartlarında işlem gören bir üründür. 
Üretimin tamamı pazara arzedilmektedir. Hammaddeye girdi sağlayan sektörden, nihai ürüne kadar 
uzanan süreç oldukça uzundur. Bu sürecin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan teknik ve pazarlama 
sorunları bu sektörün tamamını etkilemektedir. O nedenle sektör için doğru, güvenilir ve zamanında bilgi 
akışı oldukça önemlidir. Bu bilgi akışı, Pazar merkezli olmalı ve üreticiyi yönlendirebilmelidir. 
 

Böylece, pamuk ve pamuk endüstrisinde mevcut ve gelecekte muhtemel sorunların çözümü için, 
çiftçi, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gereklidir. Sektörün 
kazanması ülkenin de kazanması demektir.  
 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkiye V. Pamuk Tekstil ve 
Konfeksiyon Sempozyumu’na katkılarından dolayı Diyarbakır Ticaret Borsası’na teşekkür 
ediyorum.Amaçlanan bilgi akışına sektör tarafından gösterilen ilginin devamını diliyorum. Sunulan 
tebliğlerin basılarak bilgilerin daha fazla kitleye ulaşımının sağlanmış olması da memnuniyet vericidir. Bu 
çalışmalarından dolayı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsünü  ve Diyarbakır Ticaret Borsasını 
kutluyorum. 
 

 
                      

 
Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 

                                                                                                                       Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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SUNUŞ 
 

Diyarbakır Ticaret Borsası’nın maddi desteğiyle Tarım Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye 5. Pamuk,Tekstil ve Konfeksiyon sempozyumunda pamuk 
sektörü ile ilgili üretici, çırçırcı, iplikçi, konfeksiyoncu, bilim adamları,uzmanlar, Bakanlık temsilcileri ve 
bürokratlar 28-29 Nisan 2002 tarihlerinde Diyarbakır’da bir araya gelerek 2 gün boyunca yoğun bir 
çalışma yapıp Pamuğu A’dan Z’ye tartışarak  bu kitabın hazırlanmasına büyük katkı sunmuşlardır. 

 
 Bu Sempozyumun gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen Tarımsal Ekonomi Araştırma 
Enstitüsünün kıymetli temsilcilerine ,uzmanlarına  ve tebliğler sunan değerli bilim adamlarına, 
sempozyum koordinatörü sevgili Tijen (DİKEN) ÖZDOĞRU’na teşekkür  ederiz.  
 
 Bu kitabın  ortaya çıkmasında en çok emeği olan kuşkusuz sempozyuma pamukla ilgili bilimsel 
tebliğler ve raporlar sunan değerli uzmanlar ve akademisyenler olmuşlardır. Onların bilimsel araştırmaları 
sonucu ortaya koydukları sorunlar ve çözüm önerileri pamuk üreticisinden çırçırcısına, iplikçisinden 
konfeksiyoncusuna,tüccarından borsacısına kadar her kesime rehber olacak niteliktedir. 
 

 Bu kitap aslında  bir “Pamuk Rehberi” dir. Pamuktan tekstile uzanan süreçte izlenen politikalar, 
dış pazar rekabet olanakları-pamuk destekleme politikaları ve prim sistemi-pamuk,tekstil ve konfeksiyon 
sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Dünya Ticaret Örgütü Tekstil Ve Giyim Anlaşması,Tarım 
Anlaşması-pamuk pazarlamasında borsaların rolü-organik pamuk tarımı-pamuklu tekstil ürünlerinin 
bakım ve kullanımından tüketicilerin bilgi düzeylerinden tutum ve davranışlarına kadar bir birinden farklı 
ama ilgili birçok konuya geniş yer verilmiştir.  
 
 Gerek Dünyada gerekse ülkemizde ve bölgemizde yaratmış olduğu istihdam, katma değer ve 
döviz geliri açısından büyük önem taşıyan aynı zamanda tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin de ana ham 
maddesi olan pamuğun desteklenmesi ve mevcut olan sorunların çözümlenmesi hayati önem taşımaktadır. 
Pamuk üretimi,ticareti ve pamuğa dayalı sanayinin sürekliliğini, yurt içinde ve yurt dışında rekabet 
edebilirliğini sağlamak üzere ulusal pamuk politikalarının bir an evvel belirlenmesi büyük önem 
kazanmakta ve bu alanda atılması gereken en önemli adımlar arasında yer almaktadır. 
 
 Bu kitabın pamuk ile ilgili tartışmalara katkı sağlayacağını umut eder, bu alandaki 
değerlendirmelerin daha da ileri götürülmesi için iyi bir örnek teşkil etmesini dileriz. 
 
 

Diyarbakır Ticaret Borsası 
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Fahrettin AKYIL 
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı 
 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve Borsamız işbirliğiyle 
düzenlenen V. Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumuna borsamız adına hoş geldiniz der hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Diyarbakır Ticaret Borsası olarak bizlere ev sahipliği yapmanın onurunu yaşatan Tarım Bakanlığı 
Temsilcileri ile bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum.Burada uzun süre konuşup kıymetli zamanınızı 
almak istemiyorum. Çünkü Sempozyuma katılan biribirinden değerli ve kendi alanında önemli bir yere 
sahip konuşmacıların vereceği bilgilere hepimizin ihtiyacı var.  

Sayın Konuklar; 

Bilindiği gibi Türkiye aslında birçok yönüyle zengin bir ülkedir. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere, 
yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımız bizlere yetecek düzeydedir. Ama maalesef bütün bu 
zenginliklerimize rağmen kötü yönetimler yüzünden ülke kaynakları iyi değerlendirilememiş, ekonomik 
kaynakların dağılımı iyi yapılamamış, bölgeler arası kalkınmışlık farkları giderek artmış ve bugünde 
ekonomik krizi yaşamak zorunda kalmışız. 

Diyarbakır’ın içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarımın ilk uygulandığı, toprakları zengin 
ve birçok kültür bitkisinin anavatanı olan bir bölgedir.Cumhuriyet döneminin en önemli entegre projesi 
olan GAP’ın uygulanması ile bölgede tarımsal üretimde özellikle pamukta ve sosyo ekonomik yapıda 
önemli gelişmeler başlamıştır.             

Sempozyumun amacı pamuk, tekstil ve konfeksiyon konusunda etkinlik gösteren araştırıcı, yönetici, 
üretici ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek, tartışılan bidiriler ışığında yenilikleri irdelemek ve 
Türkiye’de pamuktan tekstile ve oradan konfeksiyona uzanan süreçte mevcut olan sorunların tesbiti ile 
bunlara çözüm yolları bulmak ve gerçekçi verilere varmaktır. 

Ticaret Borsamız bunların bilincinde olarak bölgede  ve ülkede yapılacak olan her türlü girişime destek 
olmak anlayışıyla hareket etmeye çaba sarf etmektedir. 

Teknolojinin başdöndürücü bir şekilde geliştiği küreselleşmenin giderek arttığı günümüzde, ticareti de 
çağın kurallarına göre yönlendirmek, üretici ile tüketiciyi bir araya getirerek bölgenin kalkınmasına 
yardımcı olmak borsamızın temel hedefleri arasındadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken iki gün sürecek olan Sempozyumun gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere borsamız adına teşekkür eder hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.    
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Aziz NART 
Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve Diyarbakır Ticaret Borsası 
işbirliğiyle düzenlenen Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumuna hoş geldiniz der 
hepinizi saygıyla selamlarım. Sizlere pamuğumuzun bugünkü durumu ile ilgili bazı bilgi ve tespitleri 
vaktinizi fazla almadan başlıklar halinde sunmak istiyorum. 

Türkiye’de yaklaşık 730 bin hektar alanda pamuk tarımı yapılmaktadır. Lif verimi, ortalama hektara 1.100 
kg. olup, yıllık olarak yaklaşık 800.000 ton lif pamuk üretilmektedir. Bu verilerle Türkiye, dünyada pamuk 
üretimi yönünden önde gelen ülkelerden birisi olup 6’ncı sırada bulunmaktadır. Bu duruma ek olarak GAP 
projesi tamamlandığında, pamuk tarım alanları 1.2 milyon hektara, lif pamuk üretimi de birmilyon tonun 
üzerine  ulaşmış olacaktır. Böylece, Türkiye pamuk üretiminde ve ticaretinde daha güçlü bir konuma 
gelecektir. 

Bu üretim miktarına karşılık Türk tekstil sektörü yıllık 1.200.000 ton pamuk tüketim kapasitesindedir. 
Türkiye’nin yıllık pamuk üretim kapasitesi ihtiyacı karşılamadığından, yılda yaklaşık 300 ila 400 bin ton lif 
pamuk ithal etmektedir. Bu kadar pamuk ithal edilmesi Türk pamuk standartlarının dünya ticaretine konu 
olan diğer ülke pamuklarının standartları ile karşılaştırıldığında ne kadar olumsuz durumda olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Diğer yandan; bugün Türkiye’nin ihracat gelirlerinin yaklaşık %35-40’ı iplik,kumaş ve konfeksiyon 
ürünlerinin ihracatından kazanılmaktadır. Türkiye’nin Dünya pazarlarındaki rekabet gücünün korunması ve 
geliştirilmesi dolayısıyla ihracat gelirlerinin aynen devam ettirilebilmesi için, Türk tekstil sanayi en yüksek 
kaliteyi en elverişli koşullarla üretmek için elinden gelen gayreti sarf etmek zorundadır. 

Gerek Dünyada gerekse Ülkemizde ve bölgemizde bu kadar önemi olan ve yaratmış olduğu istihdam, katma 
değer ve döviz geliri açısından büyük önem  taşıyan ve aynı zamanda tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin de 
ana ham maddesi olan pamuğun desteklenmesi ve mevcut olan sorunlarının çözümlenmesi bu sektörle 
uğraşan kesimler için hayati önem arz etmektedir. Ayrıca, Pamuk üretimi, ticareti ve pamuğa dayalı sanayinin 
sürekliliğini, yurt içinde ve yurt dışında rekabet edebilirliğini sağlamak üzere Pamuk, üretimi ticareti tüketimi 
kalite ve standardizasyon’unun geliştirilmesine yönelik ulusal pamuk politikalarının biran evvel belirlenmesi 
büyük önem kazanmaktadır. 

Bu itibarla, ilgili tüm kesimlerin uzlaşmasını sağlayarak bilimsel perspektifte katkıda bulunmak amacı ile 
yapılan çalışmaların bir an evvel bitirilmesi gerekmektedir. 

Değerli konuklar, 

Bilindiği gibi bölgemizde her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyük bir alana yayılan pamuk ekimi GAP 
projesinin bitirilmesiyle de ülke üretimine göre büyük bir paya sahip olacaktır. 

GAP Projesinin gerçekleşmesi öncesinde, tek geçim kaynağı toprağı olan pamuk üreticimizin; pamukların 
kalitesi üzerinde etki yapabilecek tohumluk, tarlanın hazırlanması ve bakımı (çapalama,sulama, gübreleme, 
zararlılarla mücadele vs.) toplanması, taşınması, depolanması, çırçır ve preselenmesi hususlarındaki eğitim 
sorunları ciddi bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla yöre çiftçisinin eğitimi için acilen gerekli 
önlemler alınmalı bu bağlamda bölgemizdeki üniversitelere bağlı ziraat fakülteleri ile tarımla ilgili diğer 
kuruluşların işbirliği sağlanmalıdır. 

Değerli Konuklar; 

Lifi ile tekstil ve konfeksiyon, çiğiti ile yağ ve yem sanayilerinde ve daha pek çok alanda geniş bir istihdam 
yaratan pamuğun acilen çözümlenmesi gereken önemli sorunları bulunmaktadır. 

Ülkemiz genelinde pamukla ilgili mevcut olan sorunların en aza indirilmesi için alınması gereken bazı 
tedbirlerle ilgili borsamız görüş ve önerilerini de başlıklar halinde sıralamak istiyorum. 

1- Üretici teşvik edilmeli ve uygulanacak fiyat politikaları ile pamuk üretimi cazip hale getirilmelidir. 
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2- Pamuk açığı ithalatla değil üretimle karşılanmalıdır. Bu bağlamda bugüne kadar uygulanan yanlış 
politikalar terkedilerek ekim alanlarının canlandırılıp genişletilmesi hususunda gerekli tedbirler 
alınarak üretim attırılmalıdır. 
3- Prim sistemindeki eksiklik ve aksaklıklar giderilerek bu sistemin uygulanmasına devam edilmelidir.Bu 
suretle kayıt dışı ekonomi kayda alınmış ve ekonominin bu bölümü disipline edilerek, çeşitli isimler altındaki 
vergi gelirlerinde de çok büyük artışlar sağlanmış olacaktır. 

4- Üretilen pamuğun prim sistemiyle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde en iyi bir şekilde 
değerlendirilmesine imkan sağlanmalı, devlet bu konuda denge unsuru olmalıdır. 

5- Çok büyük sorunlara neden olan bölgelerarası pamuk nakli yasalarla değil, prim sistemiyle önlenmelidir. 

6- Pamuk hasadında makinalı tarıma geçiş aşamasında en uygun hasat makinası sisteminin araştırılarak 
bölgelere göre uygun makinaların tesbit edilmesi gereklidir. 

7- Serbest piyasa ekonomisi anlayışına uygun olarak ithalatta olduğu gibi lif pamuğun ihracatına da fon 
konulmamalı ve müdahalecilikten kaçınılmalıdır. 

8- Üretici birlikleri tam olarak özerkleştirilmelidir. 

9- Ege Bölgesinde TARİŞ, Antalya bölgesinde ANTBİRLİK ve Çukurova bölgesinde  ÇUKOBİRLİK 
kooperatifleri vardır.GAP’ın gelişimine paralel olarak bölgemiz içinde GAPBİRLİK’İN kurulması yararlı 
olacaktır. 

10- GAP’ın giderek artan pamuk ekim alanlarındaki tohumluk ihtiyacının karşılanması, kaliteli ve bol üretim 
için tohumluk üreten kamu ve özel kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bu önlemleri çoğaltmak mümkün ancak, konularında bilimsel çalışmaları olan değerli akademisyenler ile 
diğer bürokrat ve uzmanların tebliğlerini sunmalarına fırsat vermek için konuşmama son verirken 
Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, Sempozyumun ülkemiz ekonomisine katkı 
sunmasını diler hepinizi saygı ile selamlarım.   
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Yakup Erdal ERTÜRK 
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili 
 
Sayın Müsteşarım, Olağanüstü Hal Bölge Valim, Diyarbakır Valim, Diyarbakır Ticaret Borsamızın Genel 
Başkanı, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Değerli Misafirlerimiz; 

Bugün Beşincisini düzenlediğimiz Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu’na hoş geldiniz. Sizlerle 
birlikte Türkiye’nin bir geleneğini sürdürmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Beş yıl önce 
yayınladığımız her ürün Durum Tahmin Raporu için bir sempozyum düzenlemeye karar verdik ve yola 
çıktık ilk sempozyumu Türkiye Birinci Buğday Sempozyumu’nu Antalya’da düzenledik sonra, Ankara’da 
Türkiye Birinci Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumunu ve ardından İzmir’de Türkiye Birinci Besi 
ve Süt Hayvancılığı Sempozyumunu düzenledik. Bugün bu sempozyumların her biri bir gelenek haline 
dönüştü. Bizler ürünlerin ait oldukları sektörleri bir zincir olarak, her bir aşamasında bulunan kesimleri de 
o zincirin halkaları olarak değerlendirmekteyiz. Ve bir zincirin toplam gücünün en zayıf halkasının gücüne 
eşit olduğunu gerçeği bizim düzenlediğimiz sempozyumların öneminin bir göstergesidir. Bizler bu 
sempozyumlarla üreticiden, tüketiciye uzanan zincirin her bir halkasını bir araya getirip, gelişmeleri ve her 
bir kesimin problemlerini bir diğerine aktarabileceği bir platform oluşturmaya çalışmaktayız.  

Bugün burada, bu salonda pamuk sektörü, üreticisiyle, borsacısıyla, çırçırcısıyla, iplikçisiyle, hazır 
giyimcisiyle, üniversiteden ve bakanlığımızın araştırma enstitülerinden gelen bilim adamlarıyla, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının her seviyeden temsilcileri ile tüm sektör bir araya toplandık, iki gün boyunca bu 
sektörü konuşacağız. Burada bir şey üretilecek: bilgi, ve burada üretilen bilgi ülkemizin bilgi birikimine 
yeni bir katkı sağlayacak.  

Biz Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü olarak bir tek şey üretiyoruz: BİLGİ. Tarım sektörü için 
kullanılabilir, nitelikli ve yüksek standartlı bilgi… Ülkemizin, reddedilemez bir gerçek olarak baş 
döndürücü bir süratle yaşadığımız olağanüstü değişim ve gelişim sürecinin yani  bilgi çağının bir parçası 
olmasına belki bütün içinde küçük ama bizce çok önemli bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Bütün sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü de bu baş döndürücü süreci algılamaya, anlamaya ve kendi 
açısından anlamlı kılmaya çabalamaktadır. Tarım sektörünün işi diğer sektörlere göre oldukça zordur. 
Çünkü tarımsal üretimde belirsizlik hakimdir. Tarlasına geçtiğimiz yılın fiyatlarını veri olarak alıp, bugün 
ekim yapan üretici yarın ne kazanacağını bilemez, çünkü tarımsal üretim tabiatta yapılmaktadır. Tabiat 
şartları, özellikle de iklim en az kontrol edilebilen bir etkendir. Üretici, pazar şartları, tüketici talebi, 
maliyetler, makro seviyedeki politikalar ve benzeri bir seri bilinmezlik içerisinde kararlarını verir ve 
uygular. Gelişmiş ülkelerde tarımsal bilgi; üreticilerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık kararlarını 
vermelerinde, veya politika yapıcıların ürettikleri politikaların, her seviyedeki çiftçilerin üretim kararları 
ve gelirleri üzerindeki etkisinin ne olduğu ve nasıl etkilediği gibi bilgiler, çift yönlü bir akışla üreticiden 
politika yapıcıya, politika yapıcıdan da üreticiye  gitmek suretiyle, belirsizliği en aza indirebilecek  bir rol 
oynamaktadır. 

Tarımsal bilgi üretim teknikleri kadar; arz, talep, stoklar, fiyatlar ve benzeri gibi ekonomik göstergeleri ve 
iklim şartlarını içermektedir. Bir üreticinin üretim kararını verirken, üretimini yapacağı ürün ile ilgili 
gerek ülke içi gerekse dünya ölçeğindeki üretim, tüketim, stoklar, fiyatlar, makro ölçekli politikalar, iklim 
şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler ve benzeri gibi konularda, ihtiyaç duyduğu an ve yerde, 
yeterli bilgiye sahip olması çok önemlidir. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü olarak bizler sınırlı 
sayıda personelimizle tarım sektörümüzün bilgi çağına ulaşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.  

Bu sempozyumun düzenlenmesinde bize önemli katkılar sağlayan Diyarbakır Ticaret Borsasına, bu 
borsamızın değerli başkanı Fahrettin AKYIL beyefendiye, Genel sekreteri Aziz NART Beyefendiye, 
bizler için Diyarbakır’a adımımızı attığımız andan itibaren işlerini güçlerini bir kenara bırakıp ellerinde 
gelenden fazlasını yapmaya çalışan yönetim kurulu  üyelerine ve personeline teşekkürlerimizi ve takdir 
hislerimizi, kendim ve Enstitümüz personeli adına işbirliğimizin devam etmesi dilekleriyle sunuyorum. 
Ayrıca bu sempozyumun gerçekleşmesinde en fazla emeği geçen sempozyum koordinatörü Tijen 
Özüdoğru’ya teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize saygı ve sevgilerimi  sunuyorum, hoş geldiniz. 
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TÜRKİYE’DE PAMUKTAN TEKSTİLE UZANAN SÜREÇTE İZLENEN POLİTİKALAR, DIŞ 
PAZAR REKABET OLANAKLARI VE ÜLKEYE YANSIMALARI 

 
Cengiz SAYIN1           Yavuz TAŞCIOĞLU2              M.Nisa MENCET3 

 
1.GİRİŞ 

İnsanların temel ihtiyaçlarından olan giyim, tekstil ve konfeksiyon sektörü ile doğrudan ilişkilidir. 
Dünyada çok sayıda firma ve insan bu sektörde çalışmakta ve ihtiyaçları karşılamaktadır. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olup, toplam ihracat gelirinin 
%35-40’ı bu sektörden sağlanmaktadır. Sektör özellikle katma değer, istihdam, yatırım ve ihracat 
açısından Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ana hammaddesini ise pamuk oluşturmaktadır. Dünya piyasalarında 
konu olan pamuk, tekstil ve konfeksiyon sektörü yanında diğer bir çok alanda da kullanılmaktadır. Pamuk, 
tarım-sanayi bütünleşmesini sağlaması ve ekonomiye yapmış olduğu katkılar ile öncü ürünler arasında yer 
almaktadır.  

Kütlü olarak tarladan toplanan pamuk, çeşitli şekillerde işlenmek suretiyle başta tekstil sanayii olmak 
üzere, bitkisel yağ, yem, selüloz gibi kimya sanayisinin de hammaddesini  oluşturmaktadır.  

Tekstil sanayisi içerisinde liflerin eğrilmesi ile oluşan iplik, dokuma tezgahlarında işlenmektedir. İşlenmiş 
olan bu ürünler giyim eşyaları başta olmak üzere pamuklu ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. 

Bunun yanında “çiğit” adı verilen pamuk tohumu da, bitkisel yağ sanayinin hammaddesini 
oluşturmaktadır. Çiğitten elde edilen yağ, yemeklik olarak geriye kalan küspesi hayvansal yem olarak, 
çiğitin kabuğu da yakacak maddesi olarak değerlendirilmektedir (Güneş, 1993). 

Pamuk tarımı yoğun emek isteyen bir tarımsal üretim faaliyetidir. Pamuk üretiminde bakım, çapalama ve 
toplama gibi üretim faaliyetleri nedeniyle yoğun işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle pamuk 
üretiminde bahar ve yaz ayları mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu aylardır. Pamuk ve mevsimlik işçiliğin 
yanında, çırçırlama, iplik, dokuma, konfeksiyon ve diğer pamuklu ürünlerin üretimine kadar çeşitli 
alanlardaki istihdam oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra pamuk ve pamuklu ürünlerin 
pazarlanmasında görev alan tüccarlar, aracılar ve komisyoncular ile pamukla ilişkili diğer sanayi 
dallarında çalışanlar da dikkate alındığında ürünün ülke içi istihdama katkısı daha net ortaya çıkmaktadır. 
TBMM, Tekstil Komisyonu Çalışma Raporuna göre, sektörde çalışan kişi sayısı 503 211 kişi olup, sektör 
2,5 milyon kişiye doğrudan, 10 milyon kişiye de dolaylı olarak istihdam olanağı sağlamaktadır 
(www.tbmm.gov.tr).    

Pamuk ve pamuklu ürünler, Türkiye ekonomisinde dış satım ürünü olarak da önemli bir yere sahiptir. İlk 
yıllarda sadece pamuk dış satımı ile ülkeye döviz girdisi sağlayan sektör daha sonraki yıllarda teknolojinin 
ve sermayenin daha fazla sektöre aktarılması ile ülkeye döviz sağlamıştır. Nitekim sektörün 1998 yılında 
Türkiye toplam ihracatı yaklaşık 11 milyon dolar (toplam ihracat içindeki payı %38) olarak 
gerçekleşmiştir (DİE,2000). 

                                                 
1 Yrd.Doç.Dr.Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü  
2 Araş.Gör. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 
3 Araş.Gör. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 

http://www.tbmm.gov.tr/
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2. PAMUK VE PAMUKLU ÜRÜNLER ÜRETİM YAPISI 
2.1. Dünyadaki Durum 
2.1.1. Pamuk Üretimindeki Gelişmeler 

Pamuk, dünya üzerinde çeşitli coğrafi bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu bölgelerin başında Asya kıtası ilk 
sırada yer alırken, bu kıtayı Amerika kıtası izlemektedir. Pamuk üretiminde önde gelen ülkeler 
incelendiğinde, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve Hindistan’ın en önemli pamuk üretici ülkeler olduğu 
görülmektedir. Nitekim 1989-1990 üretim yılı içinde söz konusu ülkelerin pamuk üretimi toplam üretimin 
yaklaşık yarısını (%50,3) oluşturmaktadır. Aynı ülkelerin 1999-2000 yıllarında üretim miktarları 
incelenecek olursa,  Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve Hindistan’ın dünya toplam üretiminin büyük bir 
kısmına (% 54,1) sahip oldukları görülmektedir. Aynı yıllar içinde Türkiye’nin toplam pamuk üretiminin, 
dünya  içindeki payı yaklaşık %3,5 ile %4,5 arasında değiştiği görülmektedir (Çizelge-1).  

Dünyada pamuk tüketiminde ise üretiminde de ilk sıralarda yer alan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, ABD 
ve Hindistan, tüketimde de ilk sıralardadır. Nitekim 1999-2000 yılı dünya pamuk üretiminin %54,1’ini 
üreten bu ülkeler dünya toplam pamuk tüketiminin %49,9’una sahiptirler.  

 
Çizelge-1:Dünya Pamuk Üretimi (milyon ton) ve Başlıca Ülkelerin Payları (%)  

1989-1990 1998-1999 1999-2000 Ülkeler 
Üretim (%) Üretim (%) Üretim (%) 

Çin       3.788 21,8 4.400 22,6 3.750 19,1
ABD 2.655 15,3 3.026 15,6 3.971 20,2
Hindistan 2.308 13,3 2.746 14,1 2.890 14,7
S. Birliği 2.654 15,3 - - - -
Özbekistan - - 1.010 5,2 1.150 5,9
Pakistan 1.455 8,4 1.343 6,9 1.475 7,5
Türkiye 617 3,5 858 4,4 865 4,4
Diğer 3.910 22,4 6.072 31,2 5.525 28,2
Dünya 17.387 100,0 19.455 100,0 19.626 100,0

 Kaynak: DPT, 8. BYKP, Tekstil ve Giyim Sanayii ÖİK Raporu, Ankara-2001. 
 
2.1.2. Pamuk İpliği Üretimindeki Gelişmeler 

Dünya pamuk ipliği üretim miktarında son yıllarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Üretim genelde yaklaşık 
17 milyon ton olup, dünya pamuk üretiminde ilk sıralarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, pamuk ipliği 
üretiminde de ilk sıralardadır. Türkiye ise pamuk ipliği üretiminde dünyada altıncı sırada yer almakta ve 
dünya toplam pamuk ipliği üretiminin  yaklaşık %2,5’ini üretmektedir. 
 
Çizelge- 2:Dünya Pamuk İpliği Üretimi (Bin ton) ve Başlıca Ülkelerin Payları (%) 

1996 1997 1998 1999 Ülkeler 
Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%) 

Çin 5.145,60 30,4 5.771,00 32,2 5.471,30 32,0 5.377,50 31,1
Hindistan 2.087,00 12,3 2.253,00 12,6 2.015,00 11,8 2.187,40 12,6
ABD 1.970,60 11,6 2.003,30 11,2 1.946,90 11,4 1.834,50 10,6
Pakistan 1.518,60 9,0 1.477,60 8,3 1.369,80 8,0 1.467,80 8,5
Türkiye 422 2,5 474,8 2,7 450,7 2,6 436,3 2,5
Diğer 5.797,80 34,2 5.929,2 33,0 5.858,1 34,2 6.013,6 34,7
Dünya  16.940,80 100,0 17.908,90 100,0 17.111,80 100,0 17.317,10 100,0
Kaynak:http://www.icac.org (World Textile Demand, October-1999.) 
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2.2. Türkiye’deki Durum 
2.2.1. Pamuk Ekim Alanı, Üretim Miktarı ve Verimdeki Gelişmeler 
 
Türkiye’nin pamuk ekiliş alanı, üretim ve verim ile ilgili değerler incelendiğinde, 1990 yılında 641,3 bin 
ha olan pamuk ekili alan beş yıl sonra %18 oranında artarak 756,6 bin ha’a ulaşmıştır. Daha sonra ki 
yıllarda ekiliş alanlarında azalma olmasına karşın ekili alanlar da önemli bir değişim olmamıştır. Pamuk 
ekim alanlarındaki 1990-95 yılındaki %18’lik artış üretimde %30’luk bir artışa neden olmuştur. Ekim 
alanlarında görülen değişimler üretim miktarında da görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de pamuk veriminde 
önemli bir değişiklik olmamakla beraber pamuk ekiliş alanı hem üretim miktarını hem de verimi 
etkilemektedir (Çizelge-3).  

 
Çizelge- 3:Türkiye’de Pamuk Ekim Alanı, Üretim Miktarı ve Verim 

Ekiliş Alanı Üretim Miktarı Verim Yıllar 
(000ha) Değ.(%) İndeks (000tonlif) Değ.(%) İndeks (kglif/ha) Değ.(%) İndeks

1990 641,3 - 100 654,6 - 100 1021 - 100
1995 756,6 18,0 118 851,5 30,1 130 1125 10,2 110
1996 743,7 -1,7 116 808,1 -5,1 123 1087 -3,4 106
1997 719,1 -3,3 112 837,9 3,7 128 1165 7,2 114
1998 756,5 5,2 118 882,1 5,3 135 1166 0,1 114
1999 719,2 -4,9 112 791,2 -10,3 121 1100 -5,7 108
2000 669,0 -7,0 104 739,6 -6,5 113 1106 0,5 108
Kaynak: http://www.die.gov.tr/... 
 
Bölgeler itibariyle pamuk üretim alanlarında son yıllarda özellikle Antalya, Çukurova ve Ege Bölgelerinin 
üretim alanları daralırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin üretim alanında artış olmuştur. Nitekim 1990 
yılında toplam alanda %21,9’luk pay alan bölge, 2000 yılında %51,3’lük pay almaktadır (Çizelge-4).  
 
Çizelge-4:Türkiye Pamuk Ekiliş Alanının Bölgelere Göre Dağılımı  

Ekiliş Alanının Payı (%) Yıllar 
Ekiliş Çukurova Ege Antalya G.Doğu 

1990 641,3 32,8 40,3 5,0 21,9
1995 756,6 33,6 35,2 4,0 27,3
1996 743,7 29,5 36,0 3,8 30,7
1997 719,1 23,9 36,7 2,4 37,1
1998 756,5 23,1 33,3 2,2 41,4
1999 719,2 17,0 34,2 2,6 46,2
2000 669,0 17,2 29,4 2,1 51,3
Kaynak: http://www.die.gov.tr/... 
 
2.2.2. Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma Üretim 

Pamuk ipliği üretiminde kapasite kullanım oranı 1980’li yıllarda %90 seviyesinde iken, bu oran 1990’lı 
yılların başlarından itibaren teknolojik gelişmeyle birlikte özellikle 1995-1997 yıllarında yapılan yoğun 
yatırımlar, ithalatı önlemesine karşın, kapasitenin talepten daha hızlı artmasına yol açmış, bu da kapasite 
kullanma oranının gerilemesine sebep olmuştur. 

Pamuk ipliğinde 1997 yılından sonra ihracata gidilmesine karşın, kapasitede artış sağlanamamıştır. 1999 
yılında ise pamuklu sektörde iplik üretimi 913.000 tona yükselmiş bunun sonucu olarak 1999 yılında 
kapasitenin gerilmesi ve üretimin artması sonucu kapasite kullanma oranı %65,4’e çıkmıştır (Çizelge-5).  

http://www.die.gov.tr/
http://www.die.gov.tr/
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Çizelge-5:Türkiye’de Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma Üretimi (Ton) ve K.K.O. (%) 
Pamuk İpliği Pamuklu Dokuma Yıllar 

Üretim (Ton) K.K.O.(%) Üretim (Ton) K.K.O.(%) 
1990 530.000 79,7 314.000 89,0
1995 630.000 62,4 370.000 84,1
1996 764.000 63,9 420.000 85,7
1997 870.000 64,4 450.000 83,3
1998 898.000 62,4 440.000 77,2
1999 913.000 65,4 420.000 73,7
Kaynak: http://www.kmtso.org.tr. 
 
İç piyasaya yönelik olarak çalışan pamuklu dokuma sektöründe, ihracat artışı ülke içi tüketimdeki 
azalışları karşılayamayacak boyutta olmadığından üretim, kriz dönemlerinde gerilemiştir. Nitekim 1994 
yılında olduğu gibi 1998 ve 1999 yıllarında, global krizin etkisiyle yurtiçi tüketimdeki azalış pamuklu 
sektöründe dokuma üretiminin düşmesine neden olmuştur. Ancak ihracatın üretim içindeki payının önemli 
boyutlara erişmesi, üretimdeki düşüşün sınırlı kalmasına neden olmuştur. Ayrıca, 1998 yılından itibaren, 
yatırımların önemli ölçüde azalması, yurtiçi talepteki gerileme, dokumada kapasite kullanma oranının 
1998 ve 1999 yıllarında düşmesine sebep olmuştur.  
 
3. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER 
3.1. Dünya Pamuk ve Pamuk İpliği Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler 

Dünyada pamuk ithalatı son 10 yıl içinde, 5,2 milyon ton ile 6,5 milyon ton arasında değişmiştir. Toplam 
ithalat 1998 yılında 5,4 milyon ton iken, 2000 yılında 6,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı yılda dünya 
toplam pamuk ithalatının %8,7’sini Brezilya, %8,5’ini Endonezya yaparken, Türkiye 298 bin ton ithalat ile 
dünyada dördüncü sırada almıştır.  
 
Çizelge-6:Dünya Pamuk ve Pamuk İpliği Dış Ticaret Miktarında Başlıca Ülkeler 

PAMUK PAMUK İPLİĞİ  
Ülkeler Pay (%) Ülkeler Pay (%) 

Bangladeş (%2,6)  
Brezilya (%8,7) ABD (%3,0)
Çin (%0,8) Almanya (%3,9)
Endonezya (%8,5) Belçika (%2,7)
Fransa (%1,9) Hong-Kong (%17,2)
G. Kore (%5,9) İngiltere (%2,8)
İtalya (%5,9) İtalya (%4,8)
Japonya (%4,0) Japonya (%8,1)
Portekiz (%2,6) Tayvan (%3,3)
Rusya Fed. (%3,7) Türkiye (%1,7)

İTHALAT 
(Hedef Pazarlar) 
 
 
Dünya Toplam 
Pamuk    :  6 091 000 Ton (2000) 
P. İpliği  :  2 493 000 Ton (1997) 

Türkiye (%4,9)
ABD (%27,9) Almanya (%3,0)
Avusturalya (%10,5) Belçika (%2,5)
Çin H. Cum (%4,9) Çin H. Cum (%6,7)
 Fra. Afrikası (%14,9) Hindistan (%28,7)
Özbekistan (%15,8) İspanya (%3,6)
Suriye (%4,3) İtalya (%5,0)
Türkiye (%0,5) Pakistan (%21,6)

İHRACAT 
(Rakip Ülkeler) 
 
Dünya Toplam 
Pamuk   :   6 095 000 Ton (2000) 
P. İpliği :   1 950 100 Ton (1998) 

Yunanistan (%3,4) Türkiye (%5,1)
Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/... 
 
Dünyada en önemli pamuk üreticisi ülkeler olan ABD ve Özbekistan pamuk ihracatında da söz sahibi 
olup, ABD toplam dünya ihracatının yaklaşık %30’unu, Özbekistan %16’sını gerçekleştirmişlerdir.  
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Türkiye ise ülke içi üretimin tüketimi karşılayamaması nedeniyle ihracat içindeki payı yıllar itibariyle 
azalmıştır (Çizelge-6).  

Pamuk ipliğinin ihracat ve ithalat durumunu Çizelge-6’da incelendiğinde, dünya toplam pamuk ipliği 
ithalatı yaklaşık 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Pamuk ipliğini en fazla ithal eden ülke %17,2 ile 
Hong Kong olmuştur. Hong Kong’u %8,1 ile Japonya izlerken, Türkiye 41 bin ton ithalat ile dünyada 
pamuk ipliği ithal eden dokuzuncu ülke olmuştur.  

Dünya pamuk ipliği ihracatında ise Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan, pamuk ipliğinde de en önemli 
ihracatçı ülkelerdir. Nitekim dünya pamuk ipliği ihracatının yaklaşık %50’si bu iki ülkeden yapılmaktadır. 
Türkiye ise pamuk ipliği ihracatında %5,1 ile dünyada  dördüncü sıradadır. Ayrıca Türkiye, 1998 yılında 
pamuk ipliği üretiminin (450 700 ton) %22’sini ihraç (99 200 ton) etmiştir.      
 
3.2. Türkiye Pamuk Ürünleri Dış Ticaret Yapısı 

Pamuklu sektöründe 1990’lı yılların başında başlayan ithalat yıllar içinde artarak 1993 yılında 142.000 
ton’a, 1995 yılında da 208.600 ton’a kadar yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan yatırımlar ve 
özellikle 1999 yılında tüketiminde azalması ile pamuk ipliği ithalatı azalmıştır (Çizelge-7). 
 
Çizelge-7:Türkiye’nin Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma İthalatı 

1997 1998 1999  
Miktar  

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar  

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar      

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Pamuk İpliği 41,2 137,2 35,3 115,8 29,1 84,5
P. Dokuma 39,1 275,8 37,0 270,7 34,8 233,1
Örme Kumaş 14,1 108,4 12,2 105,6 8,3 75,5
Konfeksiyon 8,4 225,6 6,9 231,2 8,0 171,2
Diğer 82,4 396,5 79,8 365,0 64,6 269,3
Toplam 185,2 1143,5 170,7 1088,5 144,8 833,6

Kaynak: http://www.kmtso.org.tr. 
 

Pamuklu sektöründe iplik bazında 1988 yılında 160.000 ton olan tekstil ihracatı, 1990’lı yılların başlarında 
gerilemeye başlamış ve 1993 yılında 106.000 tona kadar düşmüştür. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz 
ve dünya pazarlarındaki gelişmelerle birlikte  tekstil ihracatı 223.300 ton’a yükselmiştir. Tekstil 
ihracatında, 1995 yılında bir düşüş olmuş, 1997 yılından itibaren, AB’nin Türkiye’den ithal ettiği pamuk 
ipliğinde uyguladığı anti-damping vergisini kaldırmasının da etkisiyle ihracat artmıştır 

Yıllar itibariyle pamuk ipliği ithalatı hem miktar hem de değer bazında azalma içindedir. Pamukta 
ithalatın artmasına karşın, işlenmiş ürün olan pamuk ipliğinde ithalat azalma eğilimi içindedir. Pamuklu 
dokuma ithalatında ise önemli bir değişme olmamıştır.  

Türkiye’de 1997-1999 yıllarında pamuk ipliği ihracatında miktar bazında %83’lük bir artış olmasına 
karşın, değer bazında önemli bir değişme olmamıştır. Bununla birlikte pamuklu dokumada ise miktar 
bazında bir dalgalanma olurken değer bazında ise herhangi bir dalgalanma olmamıştır (Çizelge-8). 
 
Çizelge-8:Türkiye’nin Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma İhracatı 

1997 1998 1999  
Miktar     

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar     

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar      

(Bin Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Pamuk İpliği 69,9 224,3 99,2 293,1 128,4 313,8
P. Dokuma 60,7 357,7 86,9 395,4 67,3 348,7
ÖrmeKumaş 31,0 183,2 31,4 191,3 40,5 223,1
Konfeksiyon 417,8 6926,3 454,7 7443,2 480,7 6975,4
Diğer 54,9 519,4 49,4 476,5 49,6 399,2
Toplam 634,3 8210,9 721,6 8799,5 766,5 8260,2

Kaynak: http://www.kmtso.org.tr. 
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Bunun yanı sıra 1997 yılında ihracat ithalatı 1,70 oranında karşılarken 1999 yılında bu oran  4,41’e kadar 
çıkmıştır. Pamuklu dokuma sektöründe ise pamuk ipliği ihracatındaki gibi artış olmamıştır. Nitekim 1997 
yılında 60,7 bin ton olan pamuklu dokuma ihracatı, bir sonraki yılda yükselmiş ve 1999 yılında ise 67,3 
bin ton olarak gerçekleşmiştir. Pamuklu dokuma ithalatında da 1997-1999 yılları arasında %11 oranında 
azalmış, aynı yıllar arasında ise pamuklu dokumada miktar bakımından ihracat ithalatı karşılama oranı 
yaklaşık iki katı dolayında olmuştur (Çizelge-9).    
 
Çizelge-9:Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokumada İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 

Pamuk İpliği (000 Ton) Pamuklu Dokuma (000 Ton) Yıllar 
İhracat / İthalat İhracat / İthalat 

1997 1,70 1,55
1998 2,81 2,35
1999 4,41 1,93
Kaynak: Çizelge-7/8 

 
Genel olarak Türkiye’nin üretim, tüketim, ihracat ve ithalat yapısı incelendiğinde 1990/91 üretim döneminde 
655 000 ton olan pamuk üretimi 1995/96 yılında 851 000 ton’a çıkmıştır ve 1999/2000 yılında ise 791 000 
ton’a inmiştir. Aynı dönem içinde ise pamuk tüketiminde sürekli bir artış vardır. İhracatta üretimin dalgalı bir 
seyir izlemesi tüketimin ise sürekli bir artış içinde olması nedeniyle ihracatta azalma, ithalatta ise artış 
görülmektedir (Çizelge-10).   

Pamuk üretimi, 1990/91 üretim döneminde yurtiçi tüketimi karşılarken, 1999/00 yılları arasında üretim, 
tüketimi karşılayamamıştır. Bunun sonucu olarak da tüketimin %30’u ithalat ile karşılanmıştır. 
 
Çizelge-10:Türkiye’nin Pamuk Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalatı 
Yıllar Üretim     

(1) 
Tüketim   

(2) 
İhracat     

(3) 
İthalat       

(4) 
(1) / (2) (4) / (2) 

1990/91 655 540 162 46 1,21 0,09
1995/96 851 950 58 150 0,90 0,16
1999/00 791 1136 40 400 0,70 0,35
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr 

 
3.2.1. Türkiye Pamuk Ürünleri İhracat ve İthalat Birim FiyatlarınınKarşılaştırılması 

Pamuk ipliği birim fiyatı 1994-1998 yılları arası 3,50 $/kg seviyesindeyken, 1999 yılında dolar cinsinden 
ortalama pamuk ipliği birim ithal fiyatı 2,90 $/kg’a düşmüştür. Aynı durumu pamuklu dokuma ürünleri 
içinde söyleyebiliriz. Nitekim 1996-98 yılları arasında  7-7,5 $/kg olan pamuklu dokuma ortalama birim 
fiyatı 1999 yılında 6,7 $/kg’a düşmüştür (Çizelge-11).  
 
Çizelge-11:Pamuk Ürünleri İthal ve İhracat Fiyatları ($/kg) 

1995 1996 1997 1998 1999  
İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat 

P.İpliği 3,77 3,47 3,49 3,13 3,33 3,21 3,28 2,95 2,90 2,44
P. Dokuma 5,79 6,50 7,55 6,37 7,05 5,89 7,32 4,55 6,70 5,18
Ö. Kumaş 7,70 6,43 8,86 6,36 7,70 5,91 8,69 6,10 9,12 5,51
Konfeksiyon 17,35 20,10 24,08 18,07 26,97 16,58 33,38 16,37 21,35 14,51
Diğer 4,60 9,79 4,98 9,99 4,81 9,46 4,57 9,64 4,17 8,05
Kaynak: http://www.kmtso.org.tr. 

  
ABD dolarının 1996 yılından itibaren Türk Lirası karşısında değer kaybetmesi ile birlikte pamuk ipliği ve 
pamuklu dokuma ürünlerinin ortalama ihracat fiyatları da azalmıştır. Ortalama birim fiyatlarda 1998-1999 
yılında %17’lik bir azalış görülürken, pamuklu dokumada aynı dönemde %14’lük bir artış görülmüştür. 
Sektörde hammadde fiyatlarındaki önemli düşüş, doların Alman markı karşısında değer kazanması ve 
sektördeki aşırı rekabet ortamı 1999 yılında ortalama ihraç fiyatlarının düşmesinde etkili olduğu 
söylenebilir.  
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Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ürünlerinin ithalat ve ihracat yönünden ortalama birim fiyatlarını 
karşılaştırıldığında Türkiye 1999 yılına göre pamuk ipliğini 2,44 $/kg’a ihraç ederken aynı ürünü 2,90 
$/kg’a ithal etmektedir. Pamuk ipliği ihraç fiyatı ithal fiyatından %16 daha düşük olmaktadır. Pamuklu 
dokuma ürünleri içinde aynı durum söz konusudur. Nitekim pamuklu dokuma ürünlerinde ihracat ithalat 
arasındaki oran %23’e kadar çıkmaktadır (Çizelge-12).  

 
Çizelge-12:Pamuk İpliği ve Pamuklu Dokuma Ürünlerinin İthalat ve İhracat Fiyatlarının 
Karşılaştırılması 

 İhracat Fiyatı ($ / kg)   (3) İthalat Fiyatı ($ / kg)      (4) (3) / (4) 
P. İpliği        (1) 2,44 2,90 0,84
P. Dokuma   (2) 5,18 6,70 0,77

(1) / (2) 0,47 0,43 
Kaynak: Çizelge-11/12. 

 
4. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PAMUK BORSA FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER  

İşlenmiş pamuklu ürünlerin hammaddesini oluşturan kütlü ve lif pamuğun dünyanın  çeşitli borsalarında 
alımı ve satımı yapılmaktadır. Dünyada arz ve talebin karşılıklı etkileri sonucunda fiyatların oluştuğu ve 
pamuk ticaretinin yapıldığı önemli borsalar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Liverpool, Memphis, 
New York, Lahey, ve Bremen Borsalarıdır. Çeşitli ülkelere ait pamukların alınıp satıldığı borsalarda, 
pamuklar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmakta ve sınıflandırılan pamuklar numuneler üzerinden 
fiyatlandırılarak   satılmaktadır. 

Buna göre dünyada ve Türkiye’de pamuk fiyatlarının gelişimi 1970-1998 yılları arasında Çizelge-13’te 
incelendiğinde, 1970 yılında 30 cent/libre (1 libre = 453,6 gr) dolaylarında oluşan pamuk fiyatları, beş 
yıllık bir süre içinde yaklaşık iki kat artarak 60-70 cent üzerinden satılmıştır. 1980’li yıllarda pamuk 
fiyatlarının artışı devam etmiş fakat 1985 yılında pamuk fiyatlarında olağanüstü düşüşler olmuştur. Aynı 
yıldan 1998 yılına kadara çeşitli fiyat dalgalanmaları geçiren pamuk, 1998 yılında 1975 yılında 
gerçekleşen pamuk fiyatı seviyesine inmiştir.  

 
Çizelge-13:Dünya ve Türkiye’de Pamuk Borsa Fiyatları 
Yıllar Liverpool        

A İndeksi 
Liverpool        
B İndeksi 

Memphis Ege 
Standart 1 

Çukurova 
Standart 1 

1970 31,10 28,65 31,77 30,67 -
1975 65,30 50,80 71,33 61,65 -
1980 94,20 84,20 101,23 96,65 86,37
1985 49,00 40,95 98,28 54,13 48,18
1990 82,95 77,85 88,18 88,70 81,25
1995 85,58 81,11 93,76 85,96 71,02
1996 78,57 74,24 82,85 85,39 72,54
1997 72,44 70,72 77,73 82,65 71,08
1998 59,50 53,50 71,40 64,00 74,39
Kaynak: http://www.icac.org (Cotton World Statistics, October-1999.) 
 
Aynı dönemlerde Türkiye’de en önemli üretici iki bölgenin Standart 1 kalitede pamuk fiyatları 
karşılaştırılmıştır. Ege Bölgesi’nde gerçekleşen pamuk fiyatları, dünya pamuk fiyatı olarak kabul edilen 
Liverpool A İndeksi (Liverpool A; Upland pamuk kotasyonu bildiren 15 ülkeden en düşük ücret bildiren 5 
ülkenin ortalaması, Liverpool B; kotasyon bildiren 8 ülkeden en düşük ücret bildiren 3 ülkenin fiyatlarının 
ortalamasıdır.) fiyatının üzerinde gerçekleşirken, Çukurova Bölgesi’nde aynı standart ve kalitedeki pamuk 
fiyatları ise Liverpool A indeksi fiyatı ile aynı seviyededir.  

http://icac.org/
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5. TÜRKİYE’DE İZLENEN PAMUK DESTEKLEME POLİTİKALARI VE PAMUK 
SEKTÖRÜNDE YAŞANAN BAŞLICA SORUNLAR 

5.1. Destekleme Politikaları 

Türkiye’de tarımsal ürünlere müdahale denilince uygulanmakta olan taban fiyat politikası ile prim sistemi 
akla gelmektedir. Pamukta son yıllara kadar uygulanan taban fiyat politikası bırakılarak prim sistemine 
geçilmiştir.  

Türkiye’de uygulanan destekleme politikasında devlet bir çok tarımsal ürünü hasat zamanında belirli bir 
fiyattan satın almayı taahhüt etmektedir. Taban fiyat olarak uygulanan bu sistemde tarımsal ürün için 
belirlenen fiyattan devlet ürünlerin kamu kurumları aracılığıyla bir kısmını veya tamamını almaktadır. 
Taban fiyat, üretimin tümünün ya da bir kısmının devletçe satın aldığı ürünler için garanti niteliği 
taşımaktadır (Dinler, 2000).  

Türkiye’de destekleme alımları 1932 yılında buğday ile başlamış ve günümüze kadar çeşitli ürünlerin 
desteklenmesiyle devam etmiştir. Seçim dönemlerinde izlenen politikalar sonucunda desteklenen ürün 
sayısı artış göstermiş çeşitli dönemlerde açıklanan istikrar tedbirleri sonucunda ise desteklen ürün sayısı 
azaltılmıştır. Nitekim 5 Nisan 1994 tarihinden önce 24 tarımsal ürüne uygulanan destekleme bu tarihten 
itibaren 8’e indirilmiştir. Günümüzde ise sadece 3 tarımsal ürüne destekleme yapılmaktadır. Türkiye’de 
prim sistemi uygulamasına ilk defa 1994 yılında pamuk ve tütünde geçilmiş daha sonra 1998 yılında 
pamuk, ipek kozası ve zeytinyağı 2000 yılında ise pamuk, soya fasulyesi ve ayçiçeği alımlarına 
uygulanmıştır (Dinler, 2000).  

Türkiye’de pamuk alımlarını yapan üç adet önemli Tarım Satış Kooperatifi bulunmaktadır. Bunlar 
Antbirlik, Çukobirlik, Tariş ve Gapbirlik’tir.  

Antalya ilinde 1952 yılında kurulan Antbirlik; 6 Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinin yanı sıra, 
İplik Fabrikası, kütlü pamuk çırçırlama rollergin ve sawgın türü 5 adet çırçır ve prese fabrikası, yağ 
fabrikası, zirai mücadele uçak işletmesi, narenciye tasnif, paketleme ve sarartma tesislerine sahiptir. 
Birliğin kuruluş amaçları ve görevleri arasında olan, üreticilerin tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili 
ihtiyaçlarının karşılanması, üreticilere; üretim aşamasında tohum, gübre, ilaç, akaryakıt ve güçlendirme 
kredisi gibi ayni ve nakdi krediler verilmektedir.  

Çukobirlik ise, Adana ili ve bölgede 1940 yılında kurulan Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerinin, bir araya 
gelmesi ile kurmuştur. Kuruluş yıllarında merkezi Adana’da bulunan Birlik; 1975 yılında, "Girdi 
temininden başlayıp, ortak kooperatiflerin ürünlerini daha iyi koşullarla değerlendirmek ve bir çok amaç 
için bir araya gelmiştir. 

Tariş, 1912 yılında incir üreticilerinin birleşmesi ile kurulmuş olup, 1935 yılında İş ve Ziraat Bankalarının 
ortak sermayesi ile limited şirket, daha sonra anonim şirket haline getirilmiş ve aynı yıl bugünkü Tariş 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kurulmuştur. Başlangıçta, Îzmir İncir ve Üzüm Birliği içinde yan 
ürün olarak işlem gören pamuk, 1939/40 iş yılından itibaren asıl ürün olarak işlem görmeye başladı, kısa 
sürede Birlik içinde önemli yer tuttu. 

Tariş; bugün; Ege Bölgesi’nde bulunan il ve ilçelerine yayılmış 67 yerleşim biriminde toplam 127 Tarım 
Satış Kooperatifi, 125 bin üretici ortağı ve modern tesisleri ile dev bir kuruluş haline gelmiştir.Ege 
Bölgesi’nde, pamuk üreticilerinin %51'i Tariş Pamuk Birliği ortağıdır. 1949 yılında kurulan Birliğin; iplik 
fabrikası ve örgü fabrikası, delintasyon işletmesi; margarin, deterjan ve sabun birimlerinden oluşan pamuk 
yağı kombinası, 27'si rolergin ve 2'si sawgin olmak üzere 29 adet çırçır işletmesi bulunmaktadır. 64.641 
üretici ortağı olan 54 kooperatifi ile böylece ülkemizin en güçlü tarımsal kuruluşlardandır 
(www.sanayi.gov.tr). 
 
5.2. Başlıca Sorun Alanları 

Sektör son yıllarda pamukta ihracatçı konumdan ithalatçı konuma geçmiştir. Türkiye’nin bir pamuk 
politikasının bulunmaması sebebiyle pamuk üretimi, tekstil ve konfeksiyon sektörünün talebini 
karşılayamamaktadır. Bunun yanı sıra kalitede de istenen standartlara pek uyulmamakta ve sonuç olarak 
da fiyatlarda bir istikrarsızlık görülmektedir. Bu da doğal olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü 
etkilemekte ve bu sektörde de fiyat oluşumunda istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu istikrarsızlığı 
engellemek için sektör ithal pamuk ve ürünlerine yönelmektedir.  
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Finansman giderlerinin aşırı yükselmesi, reel faizlerin anormal seviyelere çıkması  sektörün diğer bir 
sorunudur. Bankacılık sektörü, 1997 yılından önce sektöre kredi vermekteyken söz konusu yıldan sonra 
sektörü riskli sektörler arasına alması sektörün zarar görmesine ve finansman sıkıntısına girmesine neden 
olmuştur.  

Başta hammadde olmak üzere enerji vb alanlardaki sektörün kullanmış olduğu girdilerin pahalılığı da 
sektörün önemli sorunlarından biridir. Bunun yanı sıra sektörde uygulanan teknolojinin diğer ülkelerle 
karşılaştırdığımızda düşüklüğü ve kayıt dışı çalışan işletme sayısının da çokluğu sektörün sorunları 
arasındadır.  
 
6. ULUSLARARASI PAMUKLU ÜRÜNLER PİYASASINDA REKABET OLANAKLARI, 
DIŞSAL ETKENLER VE TÜRKİYE’NİN DURUMU 

6.1. Maliyet Kriteri 

Günümüzde uluslararası piyasalarda rekabetin artığı bir dönemde piyasada tutunabilmek ve devamlılığımızı 
sağlayabilmek için en önemli unsuru maliyettir. Bu nedenlerden dolayı pamuk ipliği üretiminde en önemli 
maliyet unsuru olan pamuğun maliyetlerini incelenirse mart ayının sonunda 1 kg pamuğun ABD doları 
cinsinden pamuk ipliği üretiminde pamuğun maliyeti Çizelge-14’te görüldüğü gibidir. Buna göre, dünyada en 
önemli pamuk ipliği üreticisi ülkelerin maliyetleri incelendiğinde, en fazla maliyetin (1,45 $/kg) Türkiye’de 
olduğu görülmektedir. Ancak, pamuk fiyatları 1999 yılının mart ayının son fiyatları olup Ege Bölgesi 
Standart 1 kalitede beyaz pamuğun maliyet fiyatlarıdır. Bu kalitede pamuk Türkiye üretiminin 1/3’ünü 
oluşturmakta ve yüksek fiyattan satılmakta olduğu bilinmektedir.  

 
Çizelge-14:Dünyada Bazı Ülkelerde Pamuk İpliği Üretim Maliyetinde Pamuğun Değeri ($/kg) 
Ülkeler Pamuk İpliğinde  Pamuk Maliyeti 
Brezilya 1,26
Hindistan  1,26
İtalya 1,29
Kore  1,29
ABD 1,36
Endonezya  1,39
Türkiye  1,45
Ortalama 1,33
Kaynak: Şengül ve ark., 2001. 

  
Pamuklu dokuma sanayisinde hammaddenin yanında, enerji, yardımcı materyaller, finansman giderleri ile 
işçilik maliyet unsurları içinde en önemli maliyet unsurlarını oluşturmaktadır (Tarakçıoğlu,1992). Türkiye 
pamuk ipliği üretiminde ring teknolojisinde dünya kapasitesinin %3,2’sine, open-end teknolojisinde ise 
%5,1’ine sahiptir.  

Pamuk ipliği üreticisi ülkelerin maliyetleri incelendiğinde ring iplikçiliğinde ortalama 1 kg pamuk ipliği 
maliyeti 3,03 $ iken, open-end iplikçiliğinde 2,64$/kg’dır. Endonezya hem ring hem de open-end 
iplikçiliğinde maliyetin en fazla olan ülkedir. Türkiye ise ring iplikçiliğinde 3,18 $/kg, open-end 
iplikçiliğinde 2,91 $/kg maliyetle üretim yapmaktadır (Çizelge-15).   
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Çizelge-15. Pamuk İpliği Maliyeti (%) 1999 
Brezilya Hindistan Endonezya İtalya G. Kore Türkiye ABD  

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Ring Open 
End 

Telef  6 5 6 5 6 5 6 5 7 5 7 6 7 6 
İşgücü  4 2 2 1 1 0 24 11 6 3 4 1 17 8 
Enerji  4 4 10 9 3 3 8 9 5 5 6 6 5 6 
Y.Materyl  4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 
Sermaye 34 30 36 34 46 43 20 21 30 27 34 33 24 22 
H.Madde 48 54 43 47 41 45 39 50 48 55 46 50 44 53 
Toplam 2,64 2,32 2,96 2,70 3,37 3,07 3,28 2,59 2,70 2,36 3,18 2,91 3,11 2,56 
Kaynak: Şengül ve ark., 2001. 

 
6.2. GATT Anlaşmasının Getirdikleri 

Dış ticaret rejimi açısından Türkiye taraf olduğu GATT Anlaşmasının hükümlerini uygulamaktadır. 
Uluslararası ticaret bakımından tekstil ve hazır giyim eşyası ticaretindeki uygulamalar zaman içerisinde 
GATT sisteminin dışına çıkmıştır 

Dünyada özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan krizle birlikte korumacı eğilimler, tarifeler ve 
miktar kısıtlamaları da artmıştır. Dış ticarette kotaların artması uluslararası ticarette azalmasına yol 
açmıştır. Bu sebepler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çıkabilecek bir krizi engellemek ve tekrar 
korumacılığa yönelinmemesi için yeni uluslararası kurumların yapılanmasına yol açmıştır. 

Dünya ticaretinin yeniden yapılanması için imzalanmış olunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT), dünya ekonomisinde liberalleşmeyi, üretimin ve mal ticaretinin artması amacı 
güdülmektedir.  

GATT Anlaşmasında dış ticaret, ayrımcılık gözetilmemesi esasında düzenlemiş olmasına karşın, Anlaşma, 
ülkelere ithalatlarında aşırı artış olması durumunda önlem alma hakkı tanımaktadır. Bu çerçevede, 
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere ihracatın artması sonucunda (özellikle 1960'ların başından 
itibaren), tekstil ve konfeksiyon sektörde miktar kısıtlamaları uygulanmaya başlanmıştır. Belirtilen temel 
nedenlerde dolayı ayrımcı olarak uygulanan tarife dışı engeller, dış ticaret politikasında olağan hale 
gelmiştir. Bu önlemler GATT’ın hukuki çerçevesi içinde gerekçelendirilmiş olup, tekstil alanında 
uygulanmakta olan kısıtlamalar, diğer sektörlerde ayrımcı bazda uygulanan kısıtlamalara örnek teşkil 
etmiştir. İthalatçı ülkelerin, emek maliyetlerinin düşük olduğu gelişmekte olan ülkeler kaynaklı ithalata 
korumacılık yoluyla uyum sağlamak amacıyla uyguladıkları tekstil ticaretindeki miktar kısıtlamaları 
1970’li yılların başlarında gittikçe yaygınlaşmış ve 1974’te MFA (Multifibers Arrangement/Çok Elyaflılar 
Anlaşması) ile kapsamı genişleyerek 1980’li yıllar boyunca devam etmiştir 

Tekstil ürünleri ticaretinde kısıtlama uygulamaları özellikle 1970’lerin başında artmaya başlamıştır. Bu 
durum üzerine, GATT Konseyi tarafından 1972 Haziranında tekstil ürünleri için bir çalışma grubu 
kurulmuştur. Bu grubun çalışması sonucunda 20 Aralık 1973’te imzalanan “Uluslararası Tekstil Ticaretine 
Dair Anlaşma”yı (Arrangement Regarding International Trade in Textiles and Clothing) hazırlamıştır  

Bu Anlaşma 1.1.1974’te yürürlüğe girmiştir ve yaygın olarak MFA (Multifibre Arrangement/Çok 
Elyaflılar Anlaşması) adıyla bilinmektedir. Gelişmiş ithalatçı ülkelerin (Kuzey Amerika ve Batı Avrupa) 
elyaf kapsamının yün, suni ve sentetik elyaf ve bunlardan mamul eşyayı da kapsayacak şekilde 
büyütülmesi yönündeki baskısı neticesinde kısıtlamaların uygulama kapsamı genişletilmiştir. 

Ayrımcı bazdaki kısıtlama uygulamaları genel olarak GATT’ın ayrımcılık yapmama ilkesine ters 
düşmektedir. 1986 yılı içinde başlayan GATT Uruguay Round müzakerelerinde Bakanların “tekstil ve 
giyim alanındaki müzakerelerin, bu sektörün sonuçta güçlendirilmiş GATT kural ve disiplinlerine dayalı 
olarak GATT ile entegrasyonuna ve bu şekilde ticaretin daha fazla serbestleştirilmesi amacına katkıda 
bulunulmasına imkan verecek usullerin oluşturulmasını amaçlayacağı” yönündeki kararı açıklanmıştır. 

Dünya Ticaret Örgütünün kurulması ile birlikte tekstil ve konfeksiyon sektörü içinde bir anlaşma 
hazırlanmıştır. Tekstil ve Giyim Eşyası Anlaşması 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma 
temel olarak, gerek MFA bünyesinde gerek ise diğer uygulamalarla GATT kuralları haricinde ayrımcı  
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bazda sürdürülen miktar kısıtlamalarını tedricen kaldırmak yoluyla bu çerçevedeki ticareti GATT’ın genel 
kural ve disiplinlerine dahil etmeyi amaçlamaktadır. 

Anlaşmada on yıllık bir geçiş dönemi (1995-2005) öngörülmüş olup, bu süre kesinlikle uzatılmayacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca Anlaşmanın denetlemesi için bir Tekstil Gözetim Organı oluşturulmuştur. 
 
6.3. Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye Etkileri 

Ülkemiz pamuklu dokuma sektörü, çeşitli miktar kısıtlamaları ve düzenleme girişimlerinin en yoğun 
olduğu ticaret alanlarının başında gelmektedir (Bülbül ve ark.,1994). Türkiye, Avrupa  Birliği ile 1996 
yılından itibaren uygulamaya başladığı Gümrük Birliğinde tekstil eşyasında serbest dolaşımına ait 
Topluluk düzenlemelerini aynen üstelendiği gibi entegrasyonda da Topluluk paralelinde hareket 
etmektedir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1995'te imzalanan 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Topluluk ve 
Türkiye arasında ithalat ve ihracatta alınan gümrük vergileri ile eş etkili vergiler tamamen uygulamadan 
kaldırılacaktır. Aynı Karar’ın diğer bir maddesi uyarınca, Türkiye, kararın yürürlüğe giriş tarihinde 
Topluluk üyesi olmayan ülkeler bakımından ortak gümrük tarifesi ile uyum sağlayacaktır. Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 50-63 Fasıllarında yer alan dokuma ve hazır giyim eşyası ithalatında bu gün itibariyle 
Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. İthalatta uygulanmakta olan sistem hammaddeden mamul 
maddeye doğru giderek artan koruma oranları sağlayan gümrük vergilerinin uygulanmasıdır. 

Türkiye bu çerçevede 31.12.1995 tarihine kadar AT'nin yürüttüğü kısıtlama ve gözetim uygulamalarında 
paralellik sağlamak amacıyla; Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri 
hakkında Yönetmelik, İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli 
Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Belirli 
Üçüncü Ülkelerde İşlendikten Sonra Türkiye'ye Geriye İthal Edilen Tekstil ve Hazır giyim Eşyası İçin 
Hariçte İşleme Yönetmeliği ve uygulama tebliğlerini çıkararak uygulamaya başlamıştır. 

Bu çerçevedeki uygulama büyük ölçüde AT uygulamasına benzer olarak yapılmakta, ancak, Türkiye 
kotaları AT kotalarından ayrı olarak belirlenmekte ve yönetilmektedir. 

Gümrük Birliğinin kurulmasına dair yukarıda belirtilen hususlar incelendiğinde, Topluluğun Türkiye 
menşeli tekstil ürünleri ithalatına 1982’den beri uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak olması ve Türkiye’nin 
de buna karşılık olarak; söz konusu eşyanın serbest dolaşımını temin amacıyla Topluluğun kota ve 
gözetim uygulamalarını, kotaların tespiti ve idaresi Türkiye’ye ait olmak üzere birebir üstleneceği ve ilgili 
sektördeki devlet yardımlarını Toplulukta uygulananlar ile uyumlu hale getireceği göze çarpmaktadır. 
 
7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de sağlıklı bir pamuk politikası sürdürülmemesi nedeniyle, pamuk üretimi tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün talebini karşılayamamakta ve genelde fiyatlarda bir istikrarsızlık olmaktadır. Bu da, doğal 
olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü etkilemektedir. Dolayısıyla sektörün mevcut ihtiyaçlarına ve 
ileriki yıllarda oluşabilecek talep miktarlarına göre, uzun vadeli bir pamuk politikası oluşturulması 
gerekmektedir.  

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ülke ekonomisine olan katkısına karşın, Türkiye’de zaten 
yetersiz olan AR-GE harcamaları içindeki payı sadece %1,5 olup bunun daha da arttırılması 
gereği ortadadır. Bunun yanında, konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapan çeşitli yerel ve ulusal 
kurum ve kuruluşlardan da yararlanmak amacıyla, bunlarla işbirliği içerisine girerek konuyla 
ilgili araştırma ve yayım merkezleri oluşturmak gereklidir. Ayrıca sektördeki teknolojik düzeyin 
geliştirmesi ve üretilmesinde yetersizlik olup, aksayan tarafların çözümüne acilen gidilmelidir.  
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TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARIVE PAMUK PRİM SİSTEMİ 
 

RAHİM YENİ1                                          DERYA SAĞLAM2 
 

1. TARIMSAL POLİTİKALAR   

Tarım politikaları, sahip oldukları geniş etki alanı ile, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi politikalarının 
en önemli parçalarından birisini oluşturmaktadır. Türkiye’de, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ana 
hedefleri belirlenen bir çerçeve içersinde yer alan tarım politikaları;  ana hedefler değişmeksizin, kapsamı, 
niteliği, etki alanı ve yoğunluğu azaltılarak/artırılarak Cumhuriyetin başlangıcından bu yana 
sürdürülmüştür.  

Ana hedefler;  
- Yeterli besin düzeyinin sağlanması, 
- üretimin yönlendirilmesi ve ekonomik dengelerin korunması, 
- Üretimde doğal faktörlerin olumsuz etkisinin azaltılması, 
- Yeterlilik seviyesinin yükseltilmesi, 
- Yeterli ve düzenli tarımsal gelir temini, 
- İhracatın artırılması ve  
- Kırsal kalkınma olarak belirlenmiştir.   

 
Tarımsal politikaların uygulanmasında, bilgi akışı ve belirli katkılar ile üretime devam edilmesini 
sağlamak, yeni teknoloji veya ürünlerin üretime katılmasını özendirmek ve ülke tarımını gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkarabilmek amacıyla tedbirler uygulamaya konmaktadır.  
 
1.1.      Tarımsal Destekleme Politikaları 

Tarım sektörünün ekonomik ve sosyal açıdan taşıdığı önem yanında, karşı  karşıya olduğu riskler ve sahip 
olduğu yapısal özellikler,  sektörün desteklenmesine ve korunmasına neden olmakta, diğer taraftan, 
sektörde üretim sürecinin uzun, parasal geri dönüşüm hızının düşük, sermaye birikiminin yetersiz ve 
yatırımların az olması destekleme ve teşviklerin önemini artırmaktadır. Bu müdahalelerin amaç ve politika 
araçları ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte, nihai hedef; üreticilere adil ve yeterli bir yaşam 
standardı sağlanmasının yanı sıra, tüketicilere uygun fiyatla yeterli ürün arzının garanti edilmesidir.    

Ülkemizde; 
             destekleme fiyat müdahaleleri ve destekleme alımları,  

- girdi destekleri (gübre, ilaç, düşük faizli krediler), 
- doğal afet ödemeleri,  
- ürün teşvik primi,  
- genel hizmetler (araştırma, eğitim, yayım ve kontrol ), 
- dış ticaret önlemleri (ithalatta uygulanan korumalar ve ihracat teşvikler) 

gibi politika araçları ile sürdürülen destekleme politikaları, reform programı kapsamında farklı bir boyut 
kazanarak alternatif politika seçenekleri uygulanmaya başlanmıştır 
 
Destekleme Fiyatı ve Destekleme Alımları Yoluyla Destekleme 

Uygulanan en yaygın destekleme modelidir. Tarımsal ürünlere taban fiyatı verilerek yapılan uygulamaya 
1932 yılında buğdayla başlanmış, planlı dönemin başında 11 olarak belirlenen ve süreç içerisinde 
farklılıklar gösteren ürün sayısı; 1994 yılında ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan ve geniş üretici 
kitlelerini ilgilendiren 3 ürün grubu (hububat, şekerpancarı tütün) ile sınırlandırılmıştır. 

                                                 
1 Daire Başkanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi  
2 Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 
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Girdi Fiyatlarının Düşürülmesi (Girdi Sübvansiyonları) 

Kimyevi Gübre Desteklemesi: 1961 yılında başlayan gübre desteklemesi, 1986 yılına kadar kurumlara 
(Türkiye Zirai Donatım Kurumu-TZDK) görev zararı ödenerek sürdürülmüş, 1986 yılında, TZDK’nun 
tedarik ve dağıtımla ilgili işlevine son verilerek, gübre üretici firmalara kg bazında destekleme ödenmesi 
yapılmıştır.  1994 yılında fatura bedeli üzerinden çiftçilere ödenmeye başlayan gübre desteği, 2002 
yılından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.  

Tohum ve Fidan Desteklemesi: 1985 yılında sertifikalı tohumlar destekleme kapsamına alınmış, daha sonra 
kapsama sertifikalı fidan dahil edilmiştir. Uygulama, 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle uygulamadan 
kaldırılmıştır.   

Tarımsal İlaç Desteği (Zirai Mücadele ve Veteriner İlaçları): Uygulama 1987 yılında, bitki ve hayvan 
hastalıklarına karşı kullanılan ilaçlarda, fatura bedelinin %20’sinin çiftçilere ödenmesi ile başlatılan 
uygulama, 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.      

Elektrik ve Sulama Desteği: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi indirimli tarife üzerinden 
fiyatlandırılmaktadır. 1997 yılından bu yana, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliklerinde kullanılan 
elektrik enerjisinde indirimli tarifeden yararlanılmaktadır. 

İlgili yasa gereğince, bazı istisnalar dışında bütün su haklan devlete verilmiştir. Çiftçiler, kamu veya özel 
sulama şebekelerinden kullandıkları suyun işletme ve bakım masrafları karşılığında katkıda bulunmaktadır. 
Toplam masraf ve katkı payı farkı sulama sübvansiyonunu ortaya çıkarmaktadır.  

Faiz Kolaylıkları (Tavizli Krediler): Tarım sektörüne verilen desteklerin büyük bölümünü, tavizli 
kredilerden oluşan faiz farkları oluşturmakta iken, 2000 yılı Mart ayında tarımsal kredi faiz oranlarındaki 
sübvansiyon kaldırılmıştır.  

Doğrudan Ödemeler 

Süt Teşvik  Primi: 1987 yılında başlatılan süte teşvik primi ödenmesine ilişkin uygulama ile, işletmelere 
gelen çiğ süt üretimindeki artış yanında süt işletmelerinin teknolojik düzeylerinde de olumlu gelişmeler 
kaydedilmiştir. Uygulama 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,  
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak, 14 Kasım 2001 tarihinde çift 
cidarlı kazana, pastörizatör veya UHT sistemine sahip, süt ürünleri işleyen işletme tesislerine süt satan 
üreticilere, beher litre süt için 10 bin TL. ve benzer işletmelere süt satan soy kütüğüne kayıtlı işletmelere 
ise beher litre süt için 20 bin TL. teşvik primi ödenmesi kararı alınmıştır.  

Çay’da Budama ve Tütün’de Kota Tazminatı: Çayda 1/5 oranında budama uygulaması için 5 yıl süreli proje 
ile başlatılan tazminat ödemesi, 1993 yılında alınan kararla 10 yıl uzatılmıştır.  

1993 yılında başlatılan tütünde kota uygulaması, 2002 yılında son kez  uygulanacak ve bundan böyle tütün 
alım işlemleri açık artırma yolu ile sürdürülecektir.  

Fark Ödemesi (Prim): Bazı tarımsal ürünlere fark ödemesi (prim) yapılmasına ilişkin uygulamaya, 1993 
yılında kütlü pamukla başlanmıştır. Altyapı yetersizliği nedeniyle son verilen uygulama, 1998 yılından 
itibaren yeniden başlatılmıştır. 

Bir taraftan üreticiyi korurken, diğer taraftan sanayiciye dünya fiyatlarından hammadde temin edilmesini 
sağlamak amacıyla uygulanan prim sistemi, bütçeye daha az yük getirmesi nedeniyle birçok gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır.  

1998 yılı ürünü kütlü pamuk, zeytinyağı ve yaş ipek kozasında, 1999 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık 
ayçiçeği, soya ve ipek kozasında ve 2000 yılı ürünü pamuk, soya, ayçiçeği, kolza ve zeytinyağında prim 
ödemesi uygulanmıştır. 2001 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, kanola ve zeytinyağında prim 
ödenmesine ilişkin karar alınmıştır.  

Doğal Afet Ödemeleri: “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki Kanun” çerçevesinde 
yapılan yardımlar 2001 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. “Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” hükümlerine göre yapılan yardımlara ise, bu yasanın Fon’la ilgili 
maddelerinin Ocak 2002 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla son verilmiştir. Ancak, “Tabi Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun”un yürürlükte olan diğer maddeleri  
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çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca il ve ilçe komisyonları vasıtası ile afete maruz kalan 
çiftçiler tespit etmeye devam edilmektedir.   

Genel Hizmetler: Bu bölümde, tarımda üretim yapısını geliştirmek amacıyla sektör bazında uygulanan 
araştırma, eğitim ve  yayım, denetim, kontrol, hastalık ve zararlılara karşı korunma, alt yapı hizmetler gibi 
uzun dönemde maliyetleri düşürücü etki yaratan harcamalar yer alır. 

Diğer Teşvik ve Destekler   

Yatırımları Destekleyici Yardımlar: Tarımsal yatırımlarda uygulanan teşvikler, gümrük vergi indirimleri, 
bazı gelir vergisi indirimleri, tercihli krediler ve 1995 yılında uygulamadan kaldırılan Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu’ndan yapılan ödemeler, yatırımları destekleyici yardımlar kapsamında yer almaktadır.  

Yatırım teşvikleri; tarımsal üretim, sera yapımı, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve su ürünlerinde 
uygulanmaktadır. Ancak, özel sektör yatırımlarındaki düşüşler nedeniyle, sabit sermaye yatırımlarının 
payı zaman içerisinde azalmıştır. 1980’li yıllarda toplam yatırımlar içindeki %9-14 seviyelerinde seyreden 
özel sabit sermaye yatırımlarının payı, son yıllarda %3-4 oranına gerilemiştir. 

İhracat Desteği, İthalatta Korumalar ve Sınır Önlemleri: Tüm dünyada tarıma verilen belki en önemli 
destek, sınır korumaları ve ihracat sübvansiyonları yoluyla yapılanıdır. Sınır önlemleri ile düşük fiyatla 
ürün girişi engellenirken, ihracata verilen desteklerle yeni pazarlar elde edilmektedir.  

Taraf olunan Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde kalmak kaydıyla, üretim fazlası olan 
tarımsal ürünlerin ihracatına belli miktarlarda destek verilmekte, aynı anlaşma kuralları çerçevesinde 
ithalata getirilen önlemlerle üreticiler korunmaktadır. Türkiye, 44 ürün (bazı ürünlerde ürün grubu) için 
ihracat sübvansiyonu  taahhüt etmiştir.  

Dış Ticaret Önlemleri  

Dış Ticaret politikalarının belirlenmesinde, taraf olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım 
Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması (GB) yanında, EFTA ülkeleri, 
İsrail, Romanya, Macaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Slovenya, Makedonya, 
Polonya, Letonya ve Bulgaristan ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) çerçevesinde verilen 
taahhütler dikkate alınmaktadır. 

Gümrük vergileri, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarla verdiği taahhütlere uygun olarak yurtiçi ve dünya 
fiyatları, arz ve talep, maliyetler, hammadde ile son ürün arasındaki denge ve politikalar dikkate alınarak 
belirlenmektedir.  

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği), Türkiye’nin 5 yıl içinde AB araçlarını kendi iç yasal 
düzenlemesine dahil etmesini öngörmektedir. Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler ile yapılan anlaşmalarda 
Türkiye’ye öncelik tanımaktadır. Türkiye’nin sonuçlanan tercihli anlaşmaları; EFTA, İsrail, Romanya, 
Macaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Slovenya,  Makedonya, Polonya, Letonya ve 
Bulgaristan ile yapılmıştır.   

Bu anlaşmalar çerçevesinde, adı geçen ülkelerle ilgili tercihli tarifeler Türkiye İthalat Rejiminde 
yansıtılmaktadır. Diğer taraftan, bazı tarımsal ürünlerde tarife kotalarında muafiyet söz konusu olup, bu 
kotalar periyodik olarak dağıtılmaktadır.  
 
1.2. Tarımsal Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi 

Tarım sektörüne yapılan destekler, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) işbirliği çerçevesinde 
yürütülen ortak çalışmalarla ana hatları belirlenen yöntemle hesaplanarak, Üretici Destek Tahmini (ÜDT), 
Tüketici Destek Tahmini (TDT) ve Toplam Transferler (TT) ile ölçülmektedir.  

OECD’nin ÜDT, TDT ve TT ölçümleri yapılan standart ürün listesine; buğday, yemlik hububat (mısır, 
arpa), yağlı tohumlar (ayçiçeği), şeker pancarı, süt, sığır eti, koyun eti, tavuk eti ve yumurta alınarak, 
bitkisel üretimin 1/3’ü, hayvansal üretimin 3/4’ü çalışmaya dahil edilmiştir. 2000 yılında ise patates, 
domates ve pamuk bu listeye dahil edilmiştir.  

Üretici Destek Tahmini (ÜDT): Tüketiciler ve vergi mükelleflerinden üreticilere yapılan transferleri 
gösterir. Bu transferler; pazar fiyat desteği, doğrudan ödemeler, girdi destekleri, faiz sübvansiyonları, 
genel hizmetler ve teşviklerle ilgili ödemeleri kapsamaktadır. Türkiye’de net ÜDT’i, OECD ülkeleri 
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arasında düşük düzeydedir. 1986-88 yıllarında ortalama %20 ve 1999 yılında %23 olan bu değerin, geçici 
verilere göre 2000 yılında %13 dolaylarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.  

 Tüketici Destek Tahmini (TDT): Tüketici ve vergi mükelleflerinden üreticilere yapılan transferleri 
gösterir, eksi değer uygulanan politikalar sonucunda tüketicilere yansıyan izafi vergi yükünü ifade eder.  

Toplam Transferler: Genel Bütçe ve diğer kaynaklardan tarım kesimindeki kamu kuruluşlarına yapılan 
transferlerin tümünü kapsamaktadır. Bu miktar tarıma yapılan destek anlamına gelmemektedir. 

Türkiye’de toplam transferler yıllara göre değişmekle birlikte, Gayri safi Milli Hasıla (GSMH) içinde 
aldığı %6-8’lik pay ile diğer bir çok OECD ülkesinden oldukça yüksektir. Bununla beraber, ülkemizde 
tarım sektörünün GSMH’ya olan %13-15’lik katkısı da, diğer ülkelere göre fazladır. Tarımın GSMH 
içindeki payı ABD’nde %1,7 ve AB’nde %1,9; tarıma yapılan transferlerin GSMH içindeki payı ise 
ABD’nde %1.1 ve AB’nde %1.4’dür. 

Tarım sektörüne yapılan transferlerin değerlendirilmesinde, ulaşılan değerler arasında ülkelere göre büyük 
farklılıklar gözlenmektedir. Ancak, göstergeler yoluyla yapılan bu karşılaştırmalar, uygulanan yöntem ve 
ürün kapsamı sektörünün mevcut yapısal özelliklerini yeterince yansıtmamaktadır. Uygulamadan 
kaynaklanan enflasyon ve faiz oranları  nedeniyle katlanarak büyüyen ve Hazine tarafından görev zararı 
olarak ödenen miktarların transfer kapsamında değerlendirilmesi, destek miktarını yapay olarak 
artırmaktadır.  
 
1.3. Tarımsal Politikalarda Reform Gerekliliği  

Uygulanmakta olan tarımsal desteklemeler ve korumacı politikaların süreç içerisinde etkinliğini yitirmesi 
ve sağlanan desteklerin hedef kitleye yeterince yansıtılamaması ile bu desteklerin kamu kaynaklarına 
getirdiği mali yük yanında, mevcut kurumsal yapı ve işleyiş mevcut tarımsal politikalara ilişkin 
tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Ülke gerçekleri ve değişen uluslararası koşullar, bir taraftan yeni 
fırsatları yaratırken, diğer taraftan tarım ve gıda sektöründe farklı yaklaşımları ve reform gerekliliğini 
gündeme getirmiştir. 

Tarım Reformu kapsamında, tarımsal destekleme politikalarının niteliğinin değiştirilerek, üretim-tüketim 
zincirinde serbest fiyat oluşumunu ve rekabeti sağlayacak ürünlerde verimliliğin ve alt yapının 
geliştirilmesi öngörülmektedir.  

Tarım Reformu ile; 

• Yeterli ve güvenli besin seviyesinin sağlanması, 
• Üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, 
• Üretici gelirinde istikrarın sağlanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, 
• Üretimin pazar sinyallerine uygun, iç ve dış talepler doğrultusunda gelişiminin ve yöneliminin 

sağlanması, 
• İhracatın geliştirilmesi ve çok taraflı dünya ticaret sistemine uyum sağlanması, 
• Toplumda ekonomik ve sosyal dengenin sağlanması ve korunması,   
• Doğal kaynakların korunmasını hedefleyen, dengeli, çevreyle uyumlu altyapının oluşarak çevre 

yönetimi ve  kalitesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.  

Bu geniş çerçevede, tarımsal politikalarının ana noktaları, hedefe yönelik daha etkin ve doğrudan çiftçi 
gelirini artırmaya yönelik politikalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu doğrultuda, dinamik bir süreç olarak 
kabul edilen tarımsal reform kapsamında, alternatif politikaların eşgüdüm içerisinde diğer politika 
seçenekleri ile birlikte uygulanması öngörülmektedir.    

Diğer taraftan, etkinliğini yitiren mevcut politikaların içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde, 
Avrupa Birliği ile entegrasyona engel oluşturması, taraf olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü kurallarını 
zorlaması ve uyumu güçleştirmesi tarımsal reform programında yönlendirici olmuştur.   
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1.4. Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan 
Yükümlülükler  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşması  

Türkiye, uluslararası ticaret kuralları ile, 117 ülkenin bu alandaki taahhütlerini düzenleyen ve 1947 yılında 
onaylanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade-
GATT)’na 1951 yılında  taraf olmuştur. Tarım ürünlerinde dış ticaret politikasını oluşturan ve Uruguay 
Round Nihai Metninin önemli bölümlerinden olan DTÖ-Tarım Anlaşması metninde genel eğilim, tarım 
politikalarının devlet müdahalesi ve sosyal boyuttan arındırılarak, tarımsal üretim ve değişimi piyasa 
mekanizmalarının yönlendirmesine yönelik üç başlık altında değerlendirilmektedir.  

Pazara Giriş: İthalat koruması anlamında kullanılmaktadır. Buna göre, tarım ürünleri ithalatında 
uygulanan tarife dışı engellerin tümü gümrük tarifelerine dönüştürülecek; gümrük tarifeleri ise, 1986-88 
dönemi baz alınarak, gelişmiş ülkelerde 6 yıl içerisinde (1995-2000) %36, gelişmekte olan ülkelerde ise 
10 yılda (1995-2004) %24 oranında düşürülecektir.  

Asgari pazara giriş kuralı, ithalatı gümrük tarifelerine tabi tarım ürünlerinde Tarım Anlaşmasının 
yürürlüğe ilk yılda 1986-88 yılları ortalaması baz alınarak, iç tüketimin %3’ü,  6 yıl sonunda ise %5’ i 
kadar ithalat zorunluluğu getirmektedir. 

İhracat Desteği: İhracat desteği; gelişmiş ülkelerde, 1986-90 dönemi esas alınarak, 6 yıl içerisinde değer 
olarak %36, miktar olarak %21 ve gelişmekte olan ülkelerde ise, 10 yıllık süreçte değer olarak %24, 
miktar olarak %14 oranında azaltılacaktır.  

İç Destekler: Anlaşmanın en önemli özelliklerinden birisi de ulusal destekleme politikalarına getirilen 
kısıtlamalardır. Tarımsal üretimde tüm iç destekler, 1986-88 dönemi baz alınarak gelişmiş ülkelerde 6 
yılda %20, gelişmekte olan ülkelerde ise 10 yılda %13.3 oranında azaltılacaktır. Ürüne göre değişmekle 
birlikte, gelişmiş ülkelerde üretim değerinin %5’ini, gelişmekte olan ülkelerde %10’nu geçmeyecek 
şekilde iç desteğe izin verilmektedir. 

Türkiye tarım ürünlerinin hemen hemen hepsini konsolide ettirmiş, gümrük vergilerini 10 yıllık süre 
içersinde eşit dilimler halinde %24, ayrıca her bir tarife pozisyonuna göre de %10’luk indirim yapmayı 
taahhüt etmiştir.   

Avrupa Birliği ile Yapılan Anlaşmalar ve Gümrük Birliği:  

Tarım alanında Türkiye ve AB ilişkileri 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1973 yılında yürürlüğe giren 
Katma Protokol ile 1/80, 1/95 ve 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde yürütülmektedir. 
Katma Protokol’de geçiş döneminde ticari ve ekonomik ilişkiler, tarımsal ürünlerin serbest dolaşımının 
Türk tarım politikasının OTP’na uyumuna bağlı olduğu şartı getirilmiştir. 

6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı ile Gümrük Birliği gerçekleşmiş, ancak, klasik tarım ürünleri, 
Gümrük Birliği’nin dışında bırakılmıştır. 

Bilindiği üzere; Türkiye’nin nihai hedefi AB’ne üyelik olup, bu yönde Aralık 1999’da gerçekleştirilen 
Helsinki Zirvesi ile somut bir noktaya gelinmiş ve ülkemiz AB’ne aday ülke olarak kabul edilmiştir. Bu 
çerçevede, tarımsal politikaların belirlenmesinde AB’nin OTP'na uyumu göz önüne alınması zorunlu hale 
gelmiştir.  
 
1.5. Tarımsal Reform Programı 

Tarımsal reformunun amacı; mevcut politikaların ve yapının üretici üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmak, üreticinin mağduriyetini önlemek, doğrudan çiftçi gelirini artırmaya yönelik yeni 
uygulamalarla, bir taraftan üreticiyi diğer taraftan tarım sektörünü günün ekonomik koşulları ile uyum 
gösterebilecek konuma getirmektir.  

Program; kısa, orta ve uzun dönem hedefleri içinde, fiyat ve girdi desteğinin aşamalı olarak kaldırılarak, 
yerine doğrudan gelire yönelik sistemlerin uygulanması, değişim sürecinde uygulanacak fiyat ve girdi 
desteklerinin referans fiyat üzerinden belirlenmesi, kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi, alternatif 
ürün projesi, kamu sektörünün iyileştirilmesi ve yeniden yapılanmasının sağlanması, konunun kamuya  
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aktarılması ve son olarak Avrupa Birliği ile uyumun sonuçlandırılmasına yönelik  genel bir çerçeve içinde 
hazırlanmıştır.  

Tarımsal Reform Programı Çerçevesinde Sürdürülen Çalışmalar 

Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu: Sektördeki koordinasyon eksikliği ve yetki 
dağınıklığını ortadan kaldırarak, tarım hizmetlerinin düzenlenmesi, destekleme sistemlerinin yeniden 
yapılandırılması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, tarımla ilgili kurum ve 
kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Kurul Aralık 1999 tarihinde görevlerine 
başlamıştır.  

Fark Ödeme Sistemi (Prim Sistemi): Bazı sanayi ürünlerinde uygulanmaktadır.  

Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi: “Doğrudan Gelir Desteği”, üretimden bağımsız ve 
tüketiciler için fiyat artışına neden olmaksızın, doğrudan ödemelerle çiftçi gelirinde artış sağlamayı 
hedefleyen bir sistemdir. Türk çiftçisine daha iyi bir hayat standardı sağlamak amacıyla, yeni yapısal 
değişiklikler çerçevesinde, etkin ve gerçekçi politikalarla, çiftçilere “doğrudan gelir desteği” yapılması 
öngörülmekte, bunun için de çiftçilerin kayıt altına alınmasını sağlayan entegre bir anlayış gündeme 
getirilmektedir.   

Bu amaçla, 2000 yılında “Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt 
Sisteminin Oluşturulması Projesi” başlıklı, Ankara-Polatlı, Trabzon-Sürmene ve Akçaabat, Adıyaman-
Merkez ve Kahta, Antalya-Serik ve Manavgat ilçeleri kapsayan bir pilot proje uygulanmıştır. Bu uygulama, 3 
Nisan 2001 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2001 yılından itibaren ülke genelinde tüm illeri 
kapsayan şekilde genişletilmiş ve 2002 yılı başından itibaren ödemeler tüm illere yönelik olarak 
başlatılmıştır.   

Düzenli kayıt sistemi ve veri tabanı bulunmaması, tarımsal faaliyetler ve politikaların uygulanmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Doğrudan Gelir Desteği uygulaması için gerekli olan Kayıt Sistemi ve Veri 
Tabanı çalışmaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilgi ve İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir.   

Alternatif Ürün Projesi: Değerlendirilemeyen stoklar oluşturan ve destekleme alımları nedeniyle bütçeye 
yük getiren arz fazlası fındık ve tütün üretim alanlarının daraltılarak, ihtiyaca yönelik talep açığımız olan 
ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla “Alternatif Ürün Projesi” hazırlanmış, üretim alanlarının 
daraltılmasıyla üreticilerin uğrayacakları kayıpları telafi edebilmek amacıyla destek verilmesi 
öngörülmüştür.  

Kazanılan alanlarda bölgesel koşullara uygun alternatif ürün desenleri; ayçiçeği, kolza, mısır, soya 
fasulyesi, sebze, örtü altı sebze ve çiçek, yem bitkileri, meyveler, meyveler, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik 
bitkilerden oluşan geniş bir ürün yelpazesinden hazırlanmıştır.   

Destekleme Alım Fiyatları: Tarımsal reform programında, destekleme alım fiyatlarının ekonomik kriterler 
ve kabul edilen referans değerleri üzerinden hesaplanarak, üreticinin mağdur olmayacağı bir düzeyde 
belirlenmesi ve bu fiyatların, dünya fiyatları ve enflasyonla uyumlu olması öngörülmektedir.  

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri: Yeniden yapılanma içersinde Birliklerin mali ve idari açıdan 
özerkleştirilmesini öngören Birlik Kanunu Temmuz  2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bundan 
böyle, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine devlet adına destekleme alımı yapmasına izin 
verilmeyecektir. 

Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatları ile Uyumu Projesi: Tarımsal üretimde yoğun 
olarak kullanılan ve üretim maliyeti üzerinde önemli etkileri olan başta mazot olmak üzere kimyevi gübre, 
sertifikalı tohum, fide ve fidan, zirai mücadele ve veteriner sağlık ilaçları, sulama suyu, yem, damızlık 
hayvan ve tarımsal krediler gibi tarımsal girdilerin daha ucuz ve dünya fiyatlarından sağlanması amacıyla 
“Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatları ile Uyumu Projesi” hazırlanmıştır.  

Hayvancılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi: Destekleme ve teşvik politikalarında tarımın alt 
sektörleri itibariyle denge kurulamamış, hayvancılık sektörü kısmen de olsa ihmal edilmiştir. Ülkemiz 
hayvancılığının atılım yapması ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacağı 
düşüncesi ile TKB tarafından hazırlanan “Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi” Mayıs 2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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Bu kapsamda; yem bitkisi üretim projeleri destekleme kapsamına alınmış, genetik ıslahı yaygın hale 
getirmek için suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtları tutulması amacıyla suni tohumlama yaptıran 
yetiştiricilere prim ödenmesine ve TKB nca damızlık belgesi/sertifikası verilmiş kültür ırkı damızlık gebe 
düve satın alanlara destek verilmesine karar verilmiştir.   

Mer’a Kanunu kapsamında sürdürülen tesbit, tahdit (harita, aplikasyon), tahsis ve ıslah çalışmalarına ek 
olarak, “Çayır Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi” ile, kaba yem ihtiyacının 
giderilmesi, meralar üzerinde baskının azaltılması ve mera ıslahı, silaj yapımının yaygınlaştırılması ve 
kültür ırkı hayvancılığının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Organizasyonu: Tarım sektöründe yaşanan yetki dağınıklığının 
gidermek, günün şartlarına uyum gösterebilen yapılanmayı ortaya koyabilmek amacıyla çerçeve kanun 
niteliğini taşıyan “Tarım Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”  ve “441 Sayılı Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun” tasarıları hazırlanmıştır.  

Tarımsal Bilgi Sistemi: TKB bünyesinde kurduğu Bilgi ve İşlem Dairesi Başkanlığı marifetiyle, 
tarımımızı elektronik ortamda temsil edebilecek özelliklere sahip, 19 bin sayfadan oluşan ve kısa sürede 
80 bin sayfaya çıkarılacak olan bir enformasyon hizmeti devreye girmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi’ne 
ait uygulamalar da bu sistemde gerçekleştirilmektedir.  

Toprak - Sulama ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu: Mevcut toprak ve su 
kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması ve tarım işletmelerinin 
AB işletmeleri ile rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla bitki, toprak- su entegrasyonu 
sağlayarak hizmetlerin tek elden yürütülmesini temin etmek üzere “Toprak-Sulama ve Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu” hazırlanmıştır.  

Üretici Örgütlenmesi: Tarım sektöründe, üretici örgütlenmesinde istenilen düzeye erişilememiştir. 
Örgütsel yapıya işlerlik kazandırarak sektördeki kamunun yükünü azaltacak, katılımcı bir anlayışla tarım 
politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında etkin olabilecek, üreticinin birebir içinde olacağı bir 
yapının ortaya konulması amacı ile “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı” hazırlanarak 28 Şubat 
2000 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.  

Arazi Kullanım ve Toprak Koruma Kanunu: Anayasanın 44. Maddesinde, toprağın  korunması ve 
geliştirilmesine ilişkin açık hüküm bulunmasına rağmen topraklarımız korunamamış, 1998 yılı sonu 
itibariyle 1.5 milyon hektar alan tarım dışına çıkartılmıştır. Bu alanın 800 bin hektarı I. ile IV. sınıf tarım 
arazisidir. Tarım arazilerinin korunması, doğal kaynakların muhafaza edilmesi amacı ile öncelikli ele 
alınması gereken bir tasarıdır.  

Tarım Ürünleri Sigortası: Tarım sektörü, yapısı itibariyle diğer sektörlere göre risk ve belirsizliği çok yüksek 
olan bir sektördür. Ancak, tarım ürünleri sigortası ülkemizde henüz geliştirilememiştir. Hazine 
Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde sürdürülen “Tarım Sigortalarının Teşviki Hakkındaki Kanun” taslağının 
yasal hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ürün Borsaları Projesi: Ticaret Borsalarının tarımsal ürünlerin alım ve  satımlarında aktif hale getirilmesi 
amacıyla günün koşullarına uygun biçimde güçlendirilerek, ürün ihtisas borsaları haline dönüştürülmesi 
amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Teknik İşbirliği kapsamında 1994 yılında 
“Ürün Borsalarının Planlanması Projesi” başlatılmıştır. “Tarımsal Ürün Piyasalarını Geliştirme Projesi” 
kapsamına ilk aşamada pamuk ve hububat borsalarının alınarak daha sonra kapsamının genişletilmesi 
kararlaştırılmıştır.  

Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırılması: Arazi toplulaştırma; çiftçi ailesinin miras, intikal, taksim, satış, 
bağış gibi yollarla parçalanmış arazilerinin, teknik ve hukuksal imkanlar kullanılarak az sayıda veya tek parça 
halinde birleştirilmesidir. Arazi toplulaştırma hizmetlerinde etkinlik sağlayacak “Arazi Toplulaştırma 
Kanunu” Tasarısı hazırlanmıştır.  
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2. PAMUĞUN EKONOMİK ÖNEMİ 

Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi koluna hammadde sağlayan en 
önemli tarımsal ürünlerden birisi olarak, lifi ile tekstil, tohumu ile yağ ve küspesi ile yem sanayiinin 
önemli hammaddelerinden birisini oluşturmaktadır. Dünyada yaklaşık 33-34 milyon hektar alanda 18-20 
milyon ton lif pamuk üretilmektedir.  

Türkiye’de ise yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 700-750 bin hektar alanda ekimi yapılmakta ve 
800-900 bin ton lif pamuk üretilmektedir. Türkiye, Dünya ülkeleri arasında ekim alanı açısından 9., üretim 
miktarı açısından ise 6. veya 7. sırada yer almaktadır.  
 
2.1.Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi  

Dünyada pamuk yoğunlukla Asya ve Amerika kıtasında üretilmekte, Hindistan %26'lık payı ile birinci, ABD 
%15,8’lik payı ile ikinci, Çin %13,3’lük payı ile üçüncü, Rusya    % 9.3’lük payı ile dördüncü, ve Pakistan % 
8,7'lik payı ile beşinci sırada yer almaktadır.  

Son yıllarda sentetik elyaf fiyatlarında gözlenen düşüşler tüketici tercihlerinde pamuk aleyhine değişim 
meydana getirmiş, pamuğun toplam elyaf tüketimi içindeki payı sürekli düşmüştür. 1960’lı yıllarda %68 
olan bu pay, son yıllarda %40’lara gerilemiştir. Geçen süre içerisinde toplam pamuk tüketimi %80 
artarken, artan dünya nüfusu ve gelir artışının ortaya çıkardığı taleplerle sentetik ve suni elyafın kullanım 
oranı %450 dolaylarında olmuştur.    

Başlıca pamuk üreticisi konumunda olan Çin, Hindistan, ABD, Pakistan aynı zamanda fazla pamuk 
tüketen ve pamuğu işleme kapasitesine sahip ülkelerdendir. Dünya pamuğunun %37’sinden fazlasını 
tüketen Çin ve Hindistan’da büyük bir polyester üretim kapasitesi yaratılmış ve Çin artık yalnız Dünyanın 
en büyük pamuk elyafı üreticisi değil, aynı zamanda en büyük sentetik elyaf ve bu arada polyester elyafı 
üreticisi konumuna gelmiştir.  
 
2.2.Türkiye Pamuk Üretimi ve Tüketimi 

1980/81 sezonunda 672 bin hektar olan pamuk ekim alanı, bazı yıllar hariç sürekli artarak 2000/01 
sezonunda 735 bin hektara yükselmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesinin tamamlanması ile birlikte toplam 
ekim alanının artması beklenmektedir. 1980 yılını baz alındığında, 2000/01 sezonuna kadar geçen süre 
içerisinde toplam ekim alanı ve verimdeki artışlar sonucunda 1980-2001 yılları arasında üretim miktarı 
%70-75 oranında artarak lif pamuk üretiminde 955 bin tona ulaşılmıştır.  

Ülkemiz, son yıllarda özellikle iplik, dokuma ve konfeksiyon sektöründe gerçekleşen yatırımlarla dünya 
üretim ve dış ticaretinden aldığı pay itibari ile dünya ilkleri arasında yer almaya başlamıştır. Artan yatırım 
ve ihracata bağlı olarak 1980/81 sezonunda 293 bin ton olan toplam tüketim 2000/01 sezonu sonuna kadar 
geçen süre içerisinde %400’ün üzerinde  artarak 1250 bin tona yükselmiştir. Toplam pamuk 
tüketimimizdeki bu artış, iç üretim artışıyla karşılanamadığından, ithalatımız artarak 2000/01 sezonunda 
450 bin tona ulaşmıştır.  

Dünyada ve Türkiye’de pamuk üretiminin önemine kısaca değindikten sonra, ülkeler arası büyük 
farklıklar taşıyan pamukta uygulanan destekleme politikalarını gözden geçirmek sektörün içinde 
bulunduğu koşulları ortaya koymak ve ileriye yönelik tedbirleri alabilmek açısından büyük önem 
taşımaktadır.     
 
3.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PAMUKTA DESTEKLEME POLİTİKALARI 

Araştırma çalışmaları ve genel hizmetler kapsamında yer alan çalışmalar devletin üretime katkısı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, girdi desteği, düşük faizli krediler gibi dolaylı 
destekler yanında doğrudan üretim ve ticareti destekleyen devlet yardımları ülkelere göre farklılıklar 
göstermekte ve dünya fiyatları üzerinde olumsuz etkisiyle rekabeti engelleyici koşullar yaratmaktadır. Son 
10-15 yıllık süreçte, uluslararası anlaşmalar kapsamında desteklemeler göreli olarak azalmakla birlikte, 
pamukta doğrudan üretim ve ticarete yönelik yardımlar ve korumacı politikalar halen bir çok ülkede 
sürdürülmektedir.  
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Dünya pamuk piyasasında büyük ölçekli işletmelerde ileri teknoloji kullanılarak yüksek verim elde eden 
gelişmiş ülkeler ile, küçük ölçekli işletmelerde göreli olarak geri teknoloji kullanan ve düşük verim elde 
eden ülkeler karşı karşıya gelmekte, farklı maliyet düzeylerine rağmen dünya piyasasında rekabete 
girmektedirler. Diğer taraftan, bu farklı gruba dahil ülkelerde üreticilere ve ihracatçılara verilen destekler 
farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkeler, hem kaynaklarının fazla olması, hem de tarımda çalışan 
nüfusun düşük bir oranı oluşturması nedeniyle tarım sektörüne büyük miktarda destek sağlamaktadır. Bir 
taraftan maliyet, bunun yanında farklı desteklemeler gelişmekte olan tarım ürünleri ihracatçısı ülkeleri zor 
durumda bırakmakta, dünya fiyatlarını etkilemekte ve rekabeti engellemektedir.   

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) tarafından Eylül 2001‘de Zimbabwe’de gerçekleştirilen 
60.Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirisinde bu konulara ilişkin olarak;  

Gelişmiş teknolojiyi içeren yapısal değişiklikler, yeni üretim alanları ile pamuk üretiminin artması ve 
pamuk üretim ve ticareti koruyucu tedbirler beraberinde düşük fiyatları getirdiği ve pamuk üretim ve 
ticareti çarpıtan tedbirlerin bir çok ülkeyi kaygılandırdığı gerekçesi ile desteklerin ve ticari engellerinin 
fiyat değişikliğine neden olduğu ve pamuk üretim düzeyini olumsuz olarak etkilediği ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, pamuk ve pamuk tekstilinde ticari engellerin ekonomik gelişmeyi engellediği kaydedilmiş, 
sübvansiyonların dünya pamuk fiyatlarını düşürdüğü ve hükümet desteğinin sınırlı veya hiç olmadığı 
ülkelerde, üreticiler üzerine ağır biçimde düşen pamuk fiyatlarının ayarlaması yükünü getirdiği görüşü 
ileri sürülmüştür.  

Komite bu uygulamaların destek uygulanmayan ülkelerde pamuk alanlarında azalma, destek 
uygulamalarının yoğunlaştığı ülkelerde ise pamuk ekim alanlarının artışı dikkat çekmektedir. Bu nedenle 
ICAC üyesi ülkeler, pamuk üretimi ve ticaretine yönelik uygulanan devlet yardımlarının neden olduğu 
olumsuz etkinin azaltılması ve sonuç olarak uygulamadan kaldırılmasına yönelik politikaların 
benimsenmesi, sorunun DTÖ kapsamında giderilmesi için gereken önlemlerin alınması ve girişimlerin 
yapılması görüşü benimsenmiştir. 
 
3.1.Pamuk Üretimine Sağlanan Devlet Yardımları ve Fiyatlar Üzerindeki Etkiler: 

1986 yılında 26 ülkede toplam dünya pamuk üretiminin %69’una üretim ve ihracata yönelik olarak fiyat 
ve gelir amaçlı desteklemelerin yapıldığı, 1990 yılında gelir ve fiyat desteğinin azalmaya başladığı, ancak 
1998-99 sezonunda toplam pamuk üretiminin %53’nün desteklemelerden yararlandırıldığı 
bildirilmektedir. Bu destekler; Brezilya, Çin, Yunanistan, Meksika, İspanya, Mısır, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Türkiye olmak üzere üretim yoğun sekiz ülkede ağırlık taşımaktadır.  

Uluslararası fiyatların kötüleştiği 1998/1999 sezonunda üretime sağlanan doğrudan devlet yardımları 
artmış, bu sezonda toplam 5,4 milyar dolar olan destek miktarının 2,7 milyar doları Çin ve 15 milyon 
doları Meksika tarafından kullandırılmıştır. Destek miktarı ise; 89 cent/pound ile en yüksek İspanya’da ve 
en düşük 3 cent/pound ile Meksika’da uygulanmıştır. Destek miktarı 1999/00 sezonunda 4,8 milyar 
dolardan 2000/01’de 3,6 milyar dolara gerilemiştir. 1999/2000 döneminde toplam pamuk üretiminin 
%52’sinin desteklerden yararlandırıldığı ve desteğin 4,8 milyar dolar dolaylarında olduğu tahmin 
edilmektedir.  

2000/01’deki devlet yardımları tahminen, Meksika tarafından verilen 14 Milyon dolar ile Çin’in 
tarafından verilen 1,9 Milyar dolar arasında değişmektedir. Mahlıç pamukta pound başına verilen yardım 
miktarında da önemli değişiklikler olmuş, en yüksek ödeme İspanya’da  85,5 cent/pound ve en düşük 
ödeme Brezilya’da 2,3 cent/pound olarak yapılmıştır. .   

Son beş yıllık süreçte üretim artışı ve destekler nedeniyle düşüş gösteren pamuk fiyatları, 2000/01 
sezonunda önceki sezona göre 4 cent yükselerek 57 cent düzeylerine çıkmıştır. ICAC fiyat modeline göre, 
doğrudan yardım programlarının olmadığı durumda ortalama Cotlook A endeksinin 2000/01’de 17 sent 
daha yüksek olacağı ileri sürülmektedir. Bununla beraber simulasyonun, devlet yardımının olmadığı 
üretici ülkelerin daha yüksek fiyatlara vereceği tüm tepkiyi içermediğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde büyük oranlarda üretim ve 
ihracat destekleri dünya fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, genel olarak tarım 
ürünlerinde dünya fiyatları, ihracatta hedef alınması gereken, ancak, ülke içi fiyatlarla ihtiyatlı olarak 
karşılaştırılması gereken fiyatlardır.  
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3.1.Dünya Pamuk Destekleme Politikaları  

Dünya ekonomileri ile bütünleşme çabalarının ağırlık kazandığı günümüzde, ülkemiz gerçekleri yanında, 
ülkemiz ekonomisinde dünyaya açılma konusunda yaşanan gelişmeler, diğer taraftan Avrupa Birliği’ne 
adaylığımız en önemli tarımsal ürünlerimizden biri olan pamuk üretim ve ekonomisinin, serbest ekonomi 
kurallarının geçerli olduğu ülkelerdeki uygulamalar ışığında incelenerek belirlenmesi gerektirmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri  

ABD’nde 1995 yılına kadar uygulanan fark ödeme sistemi uygulama dışı bırakılarak yerine 1996 yılında 
“Çiftlik Kanunu” olarak tanımlanan “Fair Act”  ile 1996-2002 yılları arasında yedi yıllık bir süre 
uygulanmak üzere çiftçiye doğrudan gelir desteği yapılmasını öngören sisteme yasal olarak geçilmiştir. 
Uygulamaya ilişkin olarak hazırlanan yasalarda pamuk üretimin desteklenmesine ayrılan yılık kaynak 
miktarı belirlenmiş olup, o yıl üretilen pamuk miktarına göre ödenecek prim miktarı tespit edilmektedir. 
ABD’ndeki pamuk yetiştiricileri 1999/00 sezonunda toplam 4 milyar dolar devlet yardımı almıştır.   

Tarım Gelişim Primi: Bu sistemde, Üretim Esnekliği Sözleşmesi (ÜES) adı altında üretici ve ABD Tarım 
Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, yıllar itibariyle azalan miktarlarda ödemenin 
yapılması söz konusudur. Ancak, üretici bu desteklemelerden yararlanabilmek için, Tarım Bakanlığı’nca 
tespit edilen programa uyacağını yapılan bir protokol (Production Flexibility Contract) ile taahhüt 
etmekte, sözleşmeli çiftçinin tarımsal faaliyetleri tarım bakanlığınca izlenmekte, aykırı davranışta 
bulunanlar destekleme haklarından mahrum edilmektedir.  Ayrıca, pamuk üretim miktarına göre tespit 
edilen prime mahsuben senede iki kez prim avansı ödenmektedir.   

Buğday, mısır, sorgum, arpa, yulaf, çeltik ve pamuk ürünlerinde sistem 1996 yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu sistemle, ödemeler yıllar itibariyle gittikçe azalan oranda belirlenen toplam ödeme 
miktarının ürünler arasında değişik oranlarda dağıtımıyla uygulanmaktadır. Bu kapsamda pamuk 
%11,63’lük paya sahip olup, 1999 yılında 651milyon, 2000 yılında 596 milyon, 2001 yılında 480 milyon 
ve 2002 yılında 466 milyon dolar olarak belirlenen primin pamuk miktarına bağlı olarak dağıtılması 
hükme bağlanmıştır. Primler, mahlıç pamuk (çiğidi alınmış lif pamuk) üzerinde tespit edilip muhtelif 
aşamalarda üreticiye ve sanayiciye ayrı olarak ödenmektedir. Ayrıca, bu mekanizma ile hastalılarla 
mücadele programı kapsamında verilen yardım miktarı 1,2 milyar dolardır.   

Rehin Telafi Primi: “Rehin Kredi Kuruluşu”na (CCC-Commodity Credit Corporation) pamuklarını rehin 
etmeyi taahhüt eden üreticiye, Rehin Kredisi (LDP) adı altında rehin fiyatı ve piyasa fiyatı arasındaki fark 
rehin karşılığı kredi olarak kullandırılarak, üreticilerin hasat öncesi finansman ihtiyacı giderilmektedir. 
1999/00 de 1,5 milyar dolar kredi ödenmiştir.    

İhracat Primi Uygulaması: Amerika’da iç fiyatlar dünya fiyatlarından yüksek olması halinde aradaki fark 
ihracat primi olarak STEP/2 adı altında Amerikalı tüketici, sanayici ve ihracatçıya ödenmektedir. 1999/00 
sezonunda, STEP/2 programı kapsamında, ihracat ve tüketimi kapsayan devlet yardımı ve una ek olarak 
pamuğu depolama ve borçlanmadan doğan faiz maliyeti için yapılan harcama tutarı 700 milyon dolar 
dolaylarındadır.   

Ayrıca, İhracat Kredi Garanti Programı (Export Credit Guarantee Program) çerçevesinde ucuz ihracat 
kredisi (GSM) sağlanmaktadır. GSM-102 üç ay-üç yıl, GSM-103 üç-on yıl süreli krediler, Tarım 
Bakanlığına bağlı Rehin Kredi Kuruluşları (CCC) tarafından kredi ihtiyacı olan ülkelerde Amerikan 
Pamuğu tüketiminde devamlılığı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. 1999/00 sezonunda yapılan 4 milyar 
dolar ödemeye ek olarak, Birleşik Devletler hükümeti adına tarım ürünleri ihracatçısına ödenen 2,9 milyar 
dolar kredi garantisinin %13’lük bölümü (380 milyon dolar) pamuk için verilmiştir. İhracatçılara verilen 
doğrudan desteğin ise 2000/01’de 760 milyon dolar düzeylerinde olduğu tahmin dilmektedir.   

Avrupa Birliği 

Avrupa Birliğini kuran Roma Anlaşması, Gümrük Birliği ve Ortak Pazar yanında belirli alanlarda ortak 
politikaların uygulamaya konulmasını öngörmektedir. Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde 23 adet ürün 
grubu tabi olduğu Ortak Piyasa Düzeni dört değişik kategoride değerlendirilmekte, AB bütçesinin büyük 
bir miktarı tarıma destek olarak ayrılmaktadır.   
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Pamuk bu kapsamda ek üretim yardımlarından yararlanan ürünler arasında yer almaktadır. Avrupa 
Konseyi tarafından tespit edilen hedef fiyat ile 10 günde bir tespit edilen rehber fiyat arasındaki fark prim 
olarak üreticilere aktarılmak üzere çırçırcılara ödenmektedir.  

Uygulamada, üretimi gerçekleştirecek ve prim ödeme sisteminden yararlanacak üreticiler adına belge 
düzenlenmekte, hasat öncesi tahmini üretim miktarı belirlenerek bu miktar üzerinden ödeme 
yapılmaktadır. Tohumluk pamuğun garanti kapsamındaki en yüksek üretim miktarı Yunanistan’da 782 bin 
ton, İspanya’da 249 bin tondur.  

AB’nde pamuğa sağlanan devlet yardımları 1999 yılında farklılaşmıştır. Rehber fiyat düzeyi uygulaması 
ve yardım edilecek tohumluk pamuk için garanti alım kapsamındaki üretim miktarı uygulaması devam 
ederken, bu miktarı aşan üretimlerde ceza uygulamaları artırılmış, %1 artış için yardım referans (rehber)  
fiyatın %0,6’sı kadar azaltılmaktadır. 

AB’nde destekleme kütlü pamuk üzerinden yapılmaktadır. Mevsim başında ilan edilen hedef fiyat ile 
dünya fiyatı arasındaki fark, çırçırcı aracılığı ile üreticiye ödenmektedir. AB ülkeleri içerisinde Yunanistan 
ve İspanya’nın pamuk yetiştirilen bölgeleri AB’nin en düşük gelire sahip bölgeleri olarak kabul edilmekte 
ve destekler ekonomik ve sosyal bir yardım şekli olarak görülmektedir. 1999 yılı verilerine göre, kütlü 
pamuk için Yunanistanlı çırçırcıya 217.619 TL/Kg; İspanyol Çırçırcıya ise 219.226 TL/Kg tutarında 
ödeme yapılmıştır.   

Ancak, üretici ve çırçırcı AB tarafından denetim altında tutulmakta, uyumsuzluk durumunda prim hakkı 
kaybolmaktadır.  AB’nde 1999/00 sezonunda pamuk üreticilerine sağlanan devlet yardım miktarı toplam 
853 milyon EURO’ya (794 milyon dolar) ulaşmıştır, 2000/01 sezonunda bu miktarın 716 milyon Euro 
dolaylarına düştüğü tahmin edilmektedir.  

Pamuk İhracat Desteği: Birlik, mahlıça destek vermemekle beraber, üretim aşamasında pamuğu yüksek 
oranda desteklemesi mahlıç fiyatının ülkemize göre düşük olmasını sağlamakta ve AB ürünü pamuk 
kolaylıkla ülkemize girebilmektedir. 

Çin (Anakara) 

Çin hükümeti tarafından 1998/99 sezonunda üreticilere sağlanan 2,7 milyar dolar yardım, 1999/00’de 
1998/99 dönemine göre %22 düşük oranda belirlediği referans fiyatı ile yardım miktarını belirli oranda 
düşürmüş ve bu dönemde üreticilere tahmini 1,5 milyar dolar yardım sağlanmıştır. 1 Ekim 1999’dan 
sonrası yeni politikalar yurtiçi pamuk fiyatlarının piyasa faktörlerince etkilenmesine izin vermekle birlikte, 
Çin hükümeti pamukta referans fiyat uygulamasını sürdürmektedir. Ancak, gerçek fiyatlar satıcılar ve 
alıcılar arasındaki müzakerelerle belirlenmekte ve bu fiyatlar referans fiyattan düşük/yüksek 
olabilmektedir.  

2000/01’de stok azaltma politikası uygulayan Çin hükümeti yurtiçi fiyatları uluslararası fiyatların bir 
miktar üzerinde tutmuştur. Çin’deki yurtiçi fiyatlar 2000/01’de ton başına sürekli 11.000 yuan’ın (pound 
başına 60 cent) üzerinde olmuş ve 2001’de, 1 Ocak ile Mart ortaları arasında %5’lik bir artışla ton başına 
12.000 yuan’a (66 cent./pound) ulaşmıştır. Çin’deki üreticilerin 2000/01’de 1,9 Milyar $ yardım aldığı 
tahmin edilmektedir. 

 Mısır  

Mısır hükümeti uygulanan taban fiyat mekanizmasının 1999/00’de durdurulması gerektiğini duyurmuştur. 
Bununla beraber hükümet, 1999/00’de dünya fiyatlarının düşmesi dolayısıyla satma ve satın alma fiyatları 
arasındaki farklılık için ödenmek üzere 20 milyon dolarlık fon ayırmış, 2000/01’de tahminen 23 milyon 
dolarlık yardım sağlanmıştır. 

Ayrıca, pamuk üretiminde 1999 yılında arazi hazırlama ve hastalık kontrolüne ilişkin destekleme ve buna ek 
olarak tohum bedelinin %50 sinin ödenmesine yönelik yeni teknolojilerinin uygulanması koşuluyla proje 
kapsamında uygulama başlatılmıştır.  

Uygulama ile düşüş gösteren pamuk ekim alanlarının istenilen düzeye getirilmesi ve teknolojik gelişimin 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2000 yılında arazi hazırlığı için 50 Mısır poundu / feddan ve 
hastalık kontrolü yardımı yanında tohum bedelinin %50’si de destek olarak ödenmektedir.   
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 Brezilya 

1999/00’de Brezilya hükümet çiftçilerce yapılmış tercihlere göre (onlara) minimum fiyatların üzerinde bir 
fiyatlar sağlamak için 44 milyon dolarlık ödeme yapmıştır. 1998/99 sezonunda piyasa fiyatının 5,3 cent 
üzerinde olan minimum destekleme alım fiyatı, 1999/00 sezonunda pazar fiyatının 8 cent üzerinden tespit 
edilmiştir.  

Brezilya hükümetinin minimum fiyat garantisi uygulamasına rağmen hükümetin direkt satın almasını 
sağlayacak şekilde bütçede otomatik bir tahsisat yoktur. Geçmişte, fiyatların minimum seviyenin altına 
düştüğü zaman hükümetin pamuğu satın almasını gerektirecek bir borç programı mevcuttu. Artık resmi 
olarak felaket kabul edilen durumlar hariç, bu program mevcut değildir. Bununla birlikte, 1998/99 
sezonunda 61 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen devlet yardımının 1999/00 sezonunda 100 milyon 
dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.   

Meksika 

1998/99 sezonunda Meksika hükümetince üreticilere 63 dolar/hektar olarak yapılan yardım miktarı, 
1999/00’de 188 dolar/hektar (9,5 cent/pound) olarak ödenmiştir. 1999/00’de Meksika hükümetince 
sağlanan toplam yardım miktarı 28 milyon dolar iken, 2000/01’de 194 dolar/hektar ödeme ile toplam 14 
milyon dolar yardım sağlanmıştır. Ancak, 1999/00 sezonu için üretim alanlarında %36’lık bir kısıtlamaya 
gidilirken, Aralık 1999 tarihinde ek kararla hektara 1200 dolar yardım yapılması konusu gündeme 
alınmıştır. 
 
3.2.Türkiye’de Pamuk Destekleme Politikaları 

Türkiye’de pamuk tarım destekleme politikaları; Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ana hedefleri belirtilen 
bir çerçeve içinde, yeterli üretim seviyesinin sağlanması, üretimin olumsuz koşullardan az etkilenmesinin 
sağlanması, ihracatın geliştirilmesi, kendine yeterlilik oranının yükseltilmesi amaçları doğrultusunda 
belirlenmekte olup, politikalar; fiyat ve alımlar yoluyla, girdi destekleri ve teşvik uygulamaları ile 
sürdürülmektedir. Bu uygulamalar; 

Fiyatlar ve Alımlar Yoluyla Destekleme  

Ülkemizde uygulanan en yaygın destekleme modelidir. Uzun yıllar devlet destekleme alım kapsamında 
olan pamuk 1994 yılı Ekonomik kararlarından sonra kapsam dışında bırakılmış ve son 6 yıldır Birlikler ve 
özel sektör tarafından alım yapılmaktadır. 1995 yılından itibaren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF)’dan %50 basit faizli kredi sağlanarak Birlikler ürünü almaktadır.  

Kooperatif ve birlikler 1960’dan sonra değişen ekonomik şartlar karşısında, tarımsal destekleme politikası 
aracı olarak görülerek, destekleme alımları ile görevlendirilmişlerdir. Pamuk birliklerinden Çukobirlik 
1940 yılında, Tariş Pamuk Birliği 1949, Antbirlik 1952 yılında kurulmuş, 1935 yılında kabul edilen 2834 
sayılı Kanunla, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin kuruluşuna yasal  zemin sağlanmıştır.  

Birlikler, devlet destekleme alımlarının kaldırıldığı 1994 sonrasında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF) kaynaklarından sağlanan düşük faizli kredilerle kendi nam ve hesabına ürün alım uygulamasına 
geçilmiştir. Ancak, bu dönemde birliklerin mevcut yapısal sorunları nedeniyle üreticiye sürdürülebilir 
hizmet verme imkanı zamanla azalmıştır. 

Bu nedenle kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması gereği ortaya çıkmış, 2000 yılında tarımsal 
reform kapsamında önemli bir adım atılarak Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4572 Sayılı Kanunla 
tarım satış kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılandırılması süreci başlatılarak bu yapılandırmaya 
ilişkin çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere dört yıl süreli Yeniden Yapılandırma Kurulu 
oluşturulmuştur.  

Geçmiş yıllarda ülkemizde pamuk ihracatını veya ithalatını destekleyen yada kısıtlayan tedbirler 
alınmıştır. 1995 yılında pamuk ihracatına 60 cent/Kg, daha sonra da 12 cent/Kg tutarında DFİF kesintisi 
uygulaması getirilmiştir. Ayrıca pamuk ihracatında kota sistemi de uygulanmış, ancak 1996 yılında pamuk 
ihracatında kesinti ve kota uygulamasından vazgeçilmiştir. 
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Pamuk 1993/94 kampanya dönemine kadar Devlet destekleme alımlarına dahil ürünler kapsamında olmuş, 
kararname ile tespit edilen alım fiyatları üzerinden Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri üreticilerden 
pamuk alımları ile görevlendirilmişlerdir.  

1994/95 kampanya döneminden itibaren de Devlet pamuk fiyatlarının tespiti hususunda kooperatifleri ve 
birlikleri serbest bırakmış, doğabilecek zararları da üstlenmemiştir. Ancak, 1995/96 kampanya 
döneminden itibaren Ziraat Bankası’nca, gerektiğinde diğer bankalarca Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerine düşük faizli alım kredileri verilmiş; daha sonra bu kredilerin geri dönüşleri 
gerçekleştirilemediğinden “tahkim” yoluna başvurulmuştur. 

Girdi Desteği Yoluyla Destekleme 

Bitkisel üretimde; ucuz kimyevi gübre (gübre başına maktu değer olarak uygulanmakta), düşük faizli kredi 
desteği, zirai mücadele ilaç desteği, kaliteli tohum desteği (1995 yılında 32 bin, 1996 ‘da 27 bin, 1997’de 24 
bin, 1998’de 24 bin ve 1999 yılında yaklaşık 25 bin ton pamuk tohumu tedarik edilmiştir.) ve sulama 
konularında sağlanan devlet desteğinden pamuk üreticileri de yararlanmakta iken, Mart 2000 itibariyle kredi 
desteği ve Aralık 2001 tarihi itibariyle de diğer girdi destekleri uygulamadan kaldırılmıştır.  

Prim Ödemesi  

1993/94 kampanya döneminde ise Devlet bir garanti fiyatı, diğeri de hedef fiyat olmak üzere iki ayrı fiyat 
belirlemiş, aradaki 3.000 TL/Kg’lık farkı destekleme primi olarak üreticiye ödemiştir. Bu  sezonda 
uygulamaya konulan fark ödeme (prim) sisteminden genelde olumlu sonuçlar alınmasına rağmen 
uygulamaya son verilmiştir. 

Ancak, 1998/99 kampanya döneminde pamukta prim sistemi tekrar uygulanmaya başlanmış, kararname 
gereği kilogramda 10 sent olarak belirlenen prim, ürününü satan üreticilere belirli belgeler karşılığında 
ödenmiştir. 1999/00 döneminde prim 12 cent/Kg olarak ödenmiştir. 2000/01 kampanya döneminde 
uygulamaya devam edilerek, prim miktarı 9 cent/Kg olarak belirlenmiştir. 2000/01 yıl üretimi kütlü 
pamukta ödenecek prim miktarı Mart 2002 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 70 bin TL/Kg 
olarak ilan edilmiştir.  

İthalatta Korumalar  

Ülkemiz, taraf olduğu DTÖ Tarım Anlaşması ile belirlenen çerçeve içerisinde ithalata getirilen önlemlerle 
üreticiler korunmaktadır. Ancak, pamuk ithalatında koruma önlemi bulunmamaktadır. Ayrıca, pamuk AB-
Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında sanayi ürünü olarak işlem görmekte olup, AB ile Türkiye arasında 
serbest dolaşıma tabidir ve herhangi bir gümrük vergisi ile korunmamaktadır.  
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Tablo.1- TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DESTEKLER  

DESTEK TÜRLERİ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1-FİYAT DESTEĞİ (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL)
HUBUBAT (TMO) 1.998.000 45.221.000 110.737.000 148.938.000 114.175.890 34.219.830
BUĞDAY 25.000 21.800.000 74.000.000 83.000.000 96.759.300 17.731.710
ARPA 854.000 17.000.000 17.100.000 49.700.000 11.070.750 11.564.370
MISIR 641.000 4.500.000 9.850.000 8.100.000 530.190 0
ÇELTİK 465.000 1.500.000 4.500.000 6.300.000 5.557.650 4.750.000
ÇAVDAR 13.000 388.000 2.000.000 1.600.000 231.000 173.750
YULAF 0 33.000 3.287.000 238.000 27.000 0
TÜTÜN 3.990.000 14.625.000 72.000.000 61.200.000 50.900.000 52.850.700
ŞEKERPANCARI 9.476.000 68.224.000 63.750.000 59.133.000 43.500.000 48.500.000
TOPLAM 15.464.000 128.070.000 246.487.000 269.271.000 208.575.890 135.570.530
2-GİRDİ DESTEĞİ        
GÜBRE 44.983.000 83.635.000 123.957.000 98.868.000 94.769.000 73.572.000
İLAÇ 2.574.000 3.789.000 8.586.000 10.316.000 12.340.000 18.214.000
TOHUM- FİDAN  194.000 767.000 1.713.000 1.409.000 2.496.000 1.369.000
ELEKTRİK 0 4.277.559 7.266.201 11.000.000 20.000.000 35.000.000
SU 0 272.059 297.501 0 0 0
İTHAL DAMIZLIK 40.000 1.938.000 878.000 0 0 0
TEŞVİK BELGELİ HAYVAN 32.000 37.000 5.000 0 0 0
HAYVANCILIK PROJESİ      11.996.000 39.403.000
TOPLAM (Diğerleri dahil) 47.823.046 94.715.677 142.702.706 121.593.000 141.601.000 167.558.000
3-TEŞVİK PRİMLERİ        
SÜT TEŞVİĞİ 4.825.000 6.425.000 8.193.000 10.358.000 11.653.000 11.700.000
TOPLAM 4.825.000 6.444.000 8.193.000 10.358.000 11.653.000 11.700.000
4-TAZMİNATLAR        
ÇAY'DA BUDAMA  1.682.000 2.411.000 3.585.000 2.962.000 15.723.000 27.253.000
TÜTÜN'DE KOTA ÖDEMESİ 4.261.000 6.055.000 0 0 0 0
DOĞAL AFET ÖDEMELERİ 825.000 5.352.000 7.726.000 15.540.000 13.000.000 315.000
TOPLAM 6.768.000 13.818.000 11.311.000 18.502.000 28.723.000 27.568.000
5-KREDİ DESTEĞİ        
T.C.ZİR.BANK.(TKK DAHİL) 239.235.000 405.223.000 716.466.000 1.182.000.000 1.852.000.000 1.789.149.000
BANKA KREDİ SÜBV.  125.598.375 222.872.650 358.233.000 579.180.000 277.800.000 280.000.000
DFİF KAYNAKLI  KREDİ 30.661.000 93.001.000 148.505.000 240.800.000 210.000.000 90.100.000
DFİF KAY.KREDİ SÜBV.   15.330.500 46.500.500 74.252.500 120.400.000 73.500.000 56.312.500
TOPLAM 140.928.875 269.373.150 432.485.500 699.580.000 351.300.000 336.312.500
6-FARK ÖDEMESİ (PRİM)        
PAMUK 0 0 0 92.876.000 161.000.000 244.000.000
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 18.000.000 0 48.893.000
AYÇİÇEĞİ-SOYA    0 24.500.000 50.139.000
YAŞ İPEK KOZASI+TİFTİK 0 0 0 180.962 118.000 440.000
TÜTÜN 0 5.410.000 0 0 0 0
TOPLAM 0 5.410.000 0 111.056.962 185.618.000 343.472.000

     0 07- GENEL HİZMETLER 
(Araştırma,yayım,eğitim,kontrol) 11.314 22.269 34.248 48.217 69.600 105.000
G. TOPLAM (MİLYON TL) 215.820.235 517.853.096 841.213.454 1.230.409.179 927.540.490 1.022.286.030
DÖVİZ KURU 81.281 151.600 250.000 413.217 629.520 1.220.000
G.TOPLAM (MİLYON ABD $) 2.655 3.416 3.365 2.978 1.473 838

KAYNAK: T.C.Z.B, HM, TK.  KB       



 32

Tablo.2- BAZI EKONOMİK VE TARIMSAL GÖSTERGELER (2000)  
GÖSTERGELER ABD AB TÜRKİYE 
TOPLAM NÜFUS (Milyon) 272 374 67
TARIM NÜFUSU (Milyon)  6.6  18.5 23
TARIM NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUSA ORANI 
(%) 

 2.4  4.9 34.9

GSMH'DA TARIMIN PAYI(%)  1.7  1.9 14
TARIMSAL DESTEĞİN GSMH'YA ORANI (%)  0.9  1.4 1.7
TOPLAM DESTEK MİKTARI (Milyar Dolar) 15 45.5 2.9
İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ (Ha) 180  17.4 5.9
İSTİHDAMDA TARIMIN PAYI (%)  2.8 5 45
İŞLENEN TARIM ALANI(Milyon Ha) 185.7 76.1 23.7
TARIM İŞLETMESİ SAYISI (Bin Adet) 1900 6989 3967
KAYNAK: OECD-FAO-TKB    
 
 
 
Tablo.3- KİŞİ BAŞINA TOPLAM DESTEK MİKTARI (ABD $) 

ÜLKELER 1986-88 1999 2000 2001 
Avustralya 103 88 67 61
Kanada 271 164 180 168
Çek Cumhuriyeti 165 93 62 67
AB 322 346 273 281
Macaristan 96 141 116 72
İzlanda 1041 665 566 439
Japonya 476 529 539 467
Kore 341 468 482 417
Meksika 17 59 76 81
Yeni Zelanda 176 47 43 37
Norveç 711 611 524 531
Polonya 20 72 32 47
Slovak Cum. 141 81 69 34
İsviçre 929 792 669 650
Türkiye 59 184 157 94
ABD 282 363 334 346
OECD 297 320 287 278

KAYNAK:OECD-2002     
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Tablo.4- HEKTAR BAŞINA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (ABD $) 

ÜLKELER 1986-88 1999 2000 2001 
Avustralya 3 3 2 2
Kanada 76 50 56 53
Çek Cumhuriyeti 390 198 124 137
AB 696 840 650 676
Macaristan 143 186 156 99
İzlanda 102 84 73 57
Japonya 9274 11058 11280 9709
Kore 5440 9347 9906 8626
Meksika -3 42 56 60
Yeni Zelanda 34 6 5 4
Norveç 2683 2419 2056 2086
Polonya 28 139 54 78
Slovak Cum. 276 159 137 62
İsviçre 3204 3082 2757 2667
Türkiye 71 192 196 99
ABD 98 132 118 117
OECD 182 211 187 179

KAYNAK:OECD-2002     
 
 
 
Tablo.5- OECD'NİN TARIMA VERDİĞİ TAHMİNİ DESTEK MİKTARLARI (ABD$ Million ) 

OECD 1986-88 1999 2000 2001 

ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ   ( PSE-ÜDT ) 238.936 272.563 241.599 230.744
A. Piyasa Fiyatı Desteği 184.539 181.767 153.390 145.268
B. Çıktı Miktarlarına Bağlı Ödemeler 11.742 16.437 17.395 14.203
C. Ekilen Alan/Hayvan Sayısına Bağlı Ödemeler 15.664 29.406 28.772 29.057
D. Geçmişte Verilmiş Haklara Bağlı Ödemeler 515 13.480 13.609 12.448
E. Girdi Kullanımına Bağlı Ödemeler 20.328 22.713 19.794 19.505
F. Girdi Kısıtlamalarına Bağlı Ödemeler 2.995 6.357 5.844 6.586
G. Toplam Tarımsal Gelire Bağlı Ödemeler 2.853 2.669 3.089 3.241
H. Diğer Ödemeler 300 -266 -293 436
%ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE) 38 35 32 31
ÜRETİCİ NOMİNAL KORUMA KATSAYISI (NPC) 1,58 1,41 1,34 1,31
ÜRETİCİ NOMİNAL YARDIM KATSAYISI (NAC) 1,62 1,54 1,47 1,45
KAYNAK: OECD -2002     
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Tablo.6- TÜRKİYE'NİN TARIMA VERDİĞİ TAHMİNİ DESTEK MİKTARLARI (TL Billion ) 

TÜRKİYE 1986-88 1999 2000 2001 

I. ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ                         
 ( PSE-ÜDT ) 2.631 3.228.984 4.920.698 4.885.747
A. Piyasa Fiyatı Desteği 1.719 2.401.105 4.227.972 3.408.685
B. Çıktı Miktarlarına Bağlı Ödemeler 12 113.054 198.101 520.546
C. Ekilen Alan/Hayvan Sayısına Bağlı Ödemeler 0 0 0 0
D. Geçmişte Verilmiş Haklara Bağlı Ödemeler 0 0 0 500.000
E. Girdi Kullanımına Bağlı Ödemeler 900 714.824 494.625 456.516
F. Girdi Kısıtlamalarına Bağlı Ödemeler 0 0 0 0
G. Toplam Tarımsal Gelire Bağlı Ödemeler 0 0 0 0
H. Diğer Ödemeler 0 0 0 0
%ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE) 14 23 24 15
ÜRETİCİ NOMİNAL KORUMA KATSAYISI (NPC) 1,15 1,28 1,31 1,15
ÜRETİCİ NOMİNAL YARDIM KATSAYISI (NAC) 1,17 1,30 1,32 1,18
V. Bütçe Gelirleri -23 -86.306 -149.148 -325.270
KAYNAK: OECD-2002     
 
 
 
Tablo.7- ABD'NİN TARIMA VERDİĞİ TAHMİNİ DESTEK MİKTARLARI (ABD$ Million ) 

ABD 1986-88 1999 2000 2001 

I. ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ         ( PSE-ÜDT ) 41.839 55.433 49.333 49.001
A. Piyasa Fiyatı Desteği 19.533 21.597 14.582 19.807
B. Çıktı Miktarlarına Bağlı Ödemeler 2.919 10.062 10.610 7.184
C. Ekilen Alan/Hayvan Sayısına Bağlı Ödemeler 11.313 2.810 3.312 2.043
D. Geçmişte Verilmiş Haklara Bağlı Ödemeler 0 10.937 10.526 8.793
E. Girdi Kullanımına Bağlı Ödemeler 6.526 6.633 6.647 7.350
F. Girdi Kısıtlamalarına Bağlı Ödemeler 637 1.808 1.778 1.947
G. Toplam Tarımsal Gelire Bağlı Ödemeler 912 1.585 1.877 1.877
H. Diğer Ödemeler 0 0 0 0
%ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE) 25 25 22 21
ÜRETİCİ NOMİNAL KORUMA KATSAYISI (NPC) 1,19 1,19 1,14 1,15
ÜRETİCİ NOMİNAL YARDIM KATSAYISI (NAC) 1,34 1,34 1,28 1,27
KAYNAK : OECD -2002     
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Tablo.8- AB'NİN TARIMA VERDİĞİ TAHMİNİ DESTEK MİKTARLARI (Euro Million ) 

AB 1986-88 1999 2000 2001 

I. ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ  ( PSE-ÜDT ) 84.998 108.241 97.244 103.937
A. Piyasa Fiyatı Desteği 72.886 70.618 57.573 60.620
B. Çıktı Miktarlarına Bağlı Ödemeler 4.502 3.328 4.027 4.103
C. Ekilen Alan/Hayvan Sayısına Bağlı Ödemeler 2.417 23.675 25.977 27.954
D. Geçmişte Verilmiş Haklara Bağlı Ödemeler 0 616 627 622
E. Girdi Kullanımına Bağlı Ödemeler 4.524 7.410 6.540 6.363
F. Girdi Kısıtlamalarına Bağlı Ödemeler 643 3.081 2.963 3.932
G. Toplam Tarımsal Gelire Bağlı Ödemeler 0 0 0 0
H. Diğer Ödemeler 26 -488 -463 343
%ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE) 42 39 34 35
ÜRETİCİ NOMİNAL KORUMA KATSAYISI (NPC) 1,87 1,47 1,33 1,33
ÜRETİCİ NOMİNAL YARDIM KATSAYISI (NAC) 1,76 1,63 1,51 1,54
KAYNAK: OECD-2002     
 
Tablo.9- OECD ÜRÜNLER BAZINDA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE-ÜDT) 

ÜRÜNLER   1986-88 1999 2000 2001 
ABD$ Million 18.699 20.135 17.524 14.332
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 48 46 41 36
Üretici Nominal Koruma Katsayısı 
(NPC) 1,68 1,26 1,15 1,07

Buğday 
Üretici Nominal Yardım Katsayısı 
(NAC) 1,94 1,85 1,68 1,57
ABD$ Million 5.751 7.626 6.240 5.189
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 54 59 51 45
Üretici Nominal Koruma Katsayısı 
(NPC) 2,33 2,58 2,11 1,87

Şeker 
Üretici Nominal Yardım Katsayısı 
(NAC) 2,18 2,44 2,05 1,83
ABD$ Million 47.567 48.118 38.780 39.412
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 59 53 45 45
Üretici Nominal Koruma Katsayısı 
(NPC) 2,69 2,08 1,77 1,72

Süt 
Üretici Nominal Yardım Katsayısı 
(NAC) 2,47 2,12 1,83 1,80
ABD$ Million 4.708 4.679 3.764 4.851
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 55 47 40 55
Üretici Nominal Koruma Katsayısı 
(NPC) 1,87 1,26 1,18 1,55

Koyun Eti 
Üretici Nominal Yardım Katsayısı 
(NAC) 2,24 1,87 1,68 2,20
ABD$ Million 238.936 272.563 241.599 230.744
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 38 35 32 31
Üretici Nominal Koruma Katsayısı 
(NPC) 1,58 1,41 1,34 1,31

Tüm Ürünler 
Üretici Nominal Yardım Katsayısı 
(NAC) 1,62 1,54 1,47 1,45



 36

Tablo.10- AB ÜRÜNLER BAZINDA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE-ÜDT) 
ÜRÜNLER   1986-88 1999 2000 2001 

Üretici Destek Tahmini (EURO Million) 7.874 10.633 9.903 9.163
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 52 55 46 44
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 2,09 1,33 1,10 1,01

Buğday Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,12 2,21 1,86 1,77
Üretici Destek Tahmini (EURO Million) 2.878 3.326 2.699 2.397
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 60 60 50 46
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 3,32 3,09 2,43 2,12

Şeker Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,52 2,47 2,01 1,85
Üretici Destek Tahmini (EURO Million) 18.509 19.185 16.752 16.077
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 57 51 43 40
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 2,77 2,06 1,71 1,61

Süt Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,37 2,03 1,74 1,66
Üretici Destek Tahmini (EURO Million) 3.640 3.813 3.550 4.925
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 70 58 53 72
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 2,86 1,37 1,26 2,17

Koyun Eti Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 3,46 2,39 2,13 3,56
Üretici Destek Tahmini (EURO Million) 84.998 108.241 97.244 103.937
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 42 39 34 35
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,87 1,47 1,33 1,33

Tüm Ürünler Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,76 1,63 1,51 1,54
 
 
 
Tablo.11- ABD ÜRÜNLER BAZINDA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE-ÜDT) 
ÜRÜNLER   1986-88 1999 2000 2001 

Üretici Destek Tahmini (ABD$ Million) 4.801 5.718 5.344 3.722
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 49 50 48 40
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,33 1,17 1,14 1,03

Buğday Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,06 2,00 1,91 1,67
Üretici Destek Tahmini (ABD$ Million) 1.152 1.587 1.180 1.140
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 58 68 50 48
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 2,31 3,00 1,85 1,85

Şeker Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,46 3,17 2,00 1,94
Üretici Destek Tahmini (ABD$ Million) 11.641 13.839 10.164 13.206
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 60 56 45 51
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 2,59 2,18 1,76 1,93

Süt Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 2,64 2,28 1,83 2,03
Üretici Destek Tahmini (ABD$ Million) 27 62 62 48
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 6 16 16 15
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,01 1,14 1,14 1,13

Koyun Eti Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,06 1,19 1,19 1,18
Üretici Destek Tahmini (ABD$ Million) 41.839 55.433 49.333 49.001
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 25 25 22 21
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,19 1,19 1,14 1,15

Tüm Ürünler Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,34 1,34 1,28 1,27
Kaynak: OECD, 2002. 
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Tablo.12- TÜRKİYE ÜRÜNLER BAZINDA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE-ÜDT) 
ÜRÜNLER   1986-88 1999 2000 2001 

Üretici Destek Tahmini (TRL Billion) 817 535.270 522.355 193.485
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 34 42 29 8
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,36 1,54 1,33 1,04

Buğday Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,57 1,73 1,41 1,08
Üretici Destek Tahmini (TRL Billion) 72 367.357 623.431 709.188
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 23 70 69 60
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,10 3,27 3,10 2,43

Şeker Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,31 3,39 3,19 2,49
Üretici Destek Tahmini (TRL Billion) 305 413.103 494.714 490.242
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 35 44 39 24
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,62 1,95 1,72 1,31

Süt Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,59 1,79 1,63 1,31
Üretici Destek Tahmini (TRL Billion) 79 109.740 111.440 124.311
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 12 27 21 18
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,17 1,33 1,27 1,19
Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,14 1,37 1,27 1,22

Koyun Eti %Tüketici Destek Tahmini (CSE) -14 -25 -21 -16
Üretici Destek Tahmini (TRL Billion) 2.631 3.228.984 4.920.698 4.885.747
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 14 23 24 15
Üretici Nominal Koruma Katsayısı (NPC) 1,15 1,28 1,31 1,15Tüm 

Ürünler Üretici Nominal Yardım Katsayısı (NAC) 1,17 1,30 1,32 1,18
KAYNAK:OECD, 2002. 
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Tablo.13- ÜLKELER BAZINDA ÜRETİCİ DESTEK TAHMİNİ (PSE-ÜDT) 

ÜLKELER   1986-88 1999 2000 2001 

ABD$ Million 49.498 53.809 54.888 47.242
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 62 61 61 59
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 2,51 2,46 2,45 2,36

Japonya 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 2,62 2,56 2,56 2,46
ABD$ Million 12.120 18.335 19.337 16.838
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 70 66 67 64
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 3,36 2,90 2,90 2,64

Kore 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 3,42 2,98 3,00 2,76
ABD$ Million -266 4.515 6.032 6.537
%Üretici Destek Tahmini (PSE) -1 15 19 19
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 0,91 1,13 1,18 1,17

Meksika 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 0,99 1,17 1,24 1,23
ABD$ Million 476 77 71 52
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 11 1 1 1
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 1,02 1,01 1,01 1,00

Yeni Zelanda 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 1,13 1,01 1,01 1,01
ABD$ Million 2.628 2.511 2.138 2.173
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 66 67 64 67
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 3,38 2,93 2,31 2,27

Norveç 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 2,96 3,08 2,77 3,00
ABD$ Million 528 2.584 997 1.447
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 4 19 7 10
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 1,00 1,24 1,11 1,07

Polonya 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 1,04 1,24 1,08 1,11
ABD$ Million 675 389 335 151
%Üretici Destek Tahmini (PSE) 

35 25 23 11
Üretici Nominal Koruma 
Katsayısı (NPC) 1,29 1,20 1,11 1,01

Slovak Cum. 
Üretici Nominal Yardım 
Katsayısı (NAC) 1,55 1,34 1,31 1,12

KAYNAK: OECD, 2002.  
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PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 
İÇEREN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR: 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TEKSTIL VE GİYİM ANLAŞMASI, TARIM ANLAŞMASI 
 

Ayhan KARACA∗ 
 
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak iletişim ve ulaşım imkanlarının artması günümüze damgasını vuran 
globalleşme olgusunun birey, toplum ve devletler üzerindeki etiketlerini giderek artırmaktadır. Çok 
değişik şekilde tanımlanan globalleşme  olgusu ve amaçlarını en basit ifadelerle, malların sermayenin 
işgücünün ve bilginin serbest akışını sağlamaya  yönelik uluslararası kurumlar ve kurallar bütünü olarak 
tanımlamak mümkündür.  

Çağlar boyunca insanlar ve toplumlar arası ilişkiler süre gitse de özellikle, II. Dünya Savaşı sonrasında 
ülkelerin ve toplumların giderek artan şekilde karşılıklı ilişkilerini geliştirdiklerini görmekteyiz. Bölgesel 
ve uluslararası bazda kurulan ekonomik ve ticari ilişkilerle, uluslararası ekonomik işbirliği tesis edilmeye, 
uluslararası ticaret serbestleştirilmeye çalışılmaktadır.  

Uluslararası mal ve hizmetler ticaretinde bağlayıcı kurallar koyan, ve olası anlaşmazlıkları çözerek ülkeler 
arası ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyette bulunan Dünya Ticaret Örgütü kuruluş eki olan ve 
pamuk, tekstil ve konfeksiyon sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Tekstil ve Giyim Anlaşması ile 
Tarım Anlaşmasının içeriğine ilişkin özel bilgiler sunmak istiyorum.  

Bu iki anlaşmanın içeriğine geçmeden önce GATT ( Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)'nın 
tarihine kısaca değinmekte yarar görüyorum. II. Dünya Savaşından sonra uluslararası ticaretin 
serbestleştirilmesi amacıyla biraraya gelen ülkeler arasında kurulması öngörülen “Uluslararası Ticaret 
Örgütü"nün kurulamaması üzerine, belirli mallar üzerinde tarife indirimlerinde bulunmak amacıyla geçici 
olarak uygulanmak üzere 1948 yılında imzalanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması” 1994 
yılı sonuna kadar uygulana gelmiş, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla genel kuralları belirleyen 
bir çerçeve anlaşma olmuştur.  

GATT çerçevesinde, 1948-1994 yılları arasında uluslararası kural ve disiplinlerin güçlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi amacıyla sekiz çok taraflı müzakere turu gerçekleştirilmiştir. “Tokyo Round” olarak 
adlandırılan müzakere turuna kadar “tarım ürünleri” dışındaki diğer ürünlerde gümrük vergilerinin 
azaltılması yoluyla dünya ticaretinin geliştirilmesi amaçlanırken, Tokyo Round müzakerelerinde tarife dışı 
engellerin  kaldırılması amacıyla 6 farklı anlaşmada imzalanmıştır. Bunları Sübvansiyonlar ve Telafi Edici 
Vergiler, Hükümet Alımları, Gümrük Kıymet Kodu, Ticarette Teknik Engeller kodu, İthal Lisansları Kodu 
ve Anti-Damping Kodu'dur. 1986-1994 yılları arasında gerçekleşen “Uruguay Round” Müzakerelerinin en 
önemli sonucu ise tarım, tekstil ve hizmetler ticaretinin müzakereler kapsamında dahil edilmesi, ve 
Anlaşma dışı uygulamaları engellemek ve ihtilafları çözüme kavuşturmak üzere Dünya Ticaret 
Örgütü’nün kurulması olmuştur. 

“Uruyuay Round”a kadar Tarım ve Tekstill Konfeksiyon Sektörleri GATT kuralları dışında kalmış farklı 
hüküm ve anlaşmalara tabi olmuştur. 1974 yılından itibaren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına 
kadar geçen süre içerisinde uluslararası tekstil ve konfeksiyon ticareti “Çok Elyaflılar Düzenlemesi” 
olarak adlandırılan karşılıklı ikili anlaşmalar veya tek taraflı uygulamalarla ilgili hükümleri içeren bir 
düzenlemeye tabi olmuştur. Çok Elyaflılar Düzenlemeleri de geçici düzenlemeler olarak uygulanmaya 
başlanmasına karşın devamlı uygulamalar olarak sürdürülmüştür. 

Gümrük vergilerini ve tarife dışı engelleri  kaldırarak, ticareti bozucu iç destekleri ve ihracat desteklerini 
yasaklayarak ya da belirli disiplinlere bağlayarak Dünya ticaretini serbestleştirmeyi amaçlayan GATT 
kuralları tarım, tekstil ve konfeksiyon sektörleri için istisna hüküm ve uygulamalar olarak süre gelmiştir. 
Tarım sektörü, yüksek gümrük vergileri ve tarife dışı engellerle korunan iç destekler ve ihracat 
teşvikleriyle de desteklenen bir sektör olmuştur.  

DTÖ Tarım Anlaşması, tarım ürünlerinde uygulanan gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller ile ihracat 
sübvansiyonlarının ve iç desteklerin azaltılmasına, belirlenmiş kurallar çerçevesinde sürdürülmesine 
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yönelik  tedbirleri içermektedir. 6 bölüm ve 21 maddeden oluşan Tarım Anlaşmasının “İç Destek 
Taahhütleri” ve “İhracat Sübvansiyonları”na ilişkin öngörülen indirimlere ve tarım sektörünü önemli 
ölçüde destekleyen ABD ve Avrupa Birliği tarafından Anlaşmanın bu maddelerinin ne şekilde 
uygulandığına kısaca bir göz atalım. 

Tarım Anlaşması hükümleri uyarınca, tarım sektöründe uygulanan iç desteklemeler; gelişmiş ülkelerde 6 
yıl için % 20 ve gelişme yolundaki ülkelerde ise 10 yıl içinde % 13,3 oranında indirilecek ve söz konusu 
indirimlerin hesaplanmasında 1986-88 dönemi esas alınacaktır.  

İç destekler; yeşil, mavi ve kırmızı kutu olarak üç farklı kategoride değerlendirilmektedir.  

1) Yeşil Kutu : Üye devletlerce uygulanmasında herhangi bir yasaklama veya kısıtlama olmayan iç 
desteklerdir. Bu grupta, tarım sektörü ve kırsal kesim için yapılacak tüm servis hizmetleri, alt yapı 
hizmetleri tarım için yapılacak bütün AR-GE hizmetleri, gıda güvenliği amaçlı kamu stokları, pazarlama 
ve tanıtım hizmetleri yer almaktadır. Bu destekler, fiyatlara  direkt  müdahalesi olmadığı için istisna kabul 
edilmektedir.  

2) Mavi Kutu olarak isimlendirilen grupta ise tarımsal veya kırsal kesime yönelik geliştirme harcamaları, 
üretimi sınırlamaya yönelik dolaysız ödemeler girmektedir. Bu gruba giren destekler de, fiyatlara direkt 
müdahale etmemektedir.  

3) Kırmızı Kutu : “Yeşil ve Mavi Kutu”ya girmeyen iç destekler bu gruba dahil edilmiş olup, üye 
ülkelerce uygulanmaları yasaklanmıştır. Bu gruba, 1986-1990 döneminde destek verilmeyen ürünlere 
verilen destekler girmektedir. Ancak gelişme yolundaki ülkelere bu konuda bir esneklik sağlanmıştır. Eğer 
bu destekler gelişmekte olan ülke tarımsal üretiminin % 10’unu (gelişmiş ülkeler için bu oran % 5) 
geçmiyorsa tarıma verilen destekleri indirme yükümlülüğü yoktur.  

Bu çerçevede, ülkemizin tarımda uyguladığı iç destekler toplamının tarımsal üretimimizin % 10’unun 
altında kalması nedeniyle, iç desteklerle ilgili indirim taahühdünde bulunulmamıştır. Ancak bu taahhütle 
ileride hiçbir ürün için %10’luk desteğin üzerinde bir destek verilmemesi kısıntı altında alınmıştır. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımsal kalkınma programları çerçevesinde uygulanma koşulu ile 
tarımda yatırım sübvansiyonları, düşük gelirli veya sınırlı kaynaklara sahip üreticilere sağlanan girdi 
sübvansiyonları indirim taahhüdü dışında bırakılmıştır.  

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)’nın DTÖ Tarım Anlaşmasının 1995-1998 yılları 
arasındaki uygulamasının değerlendirildiği bir çalışmada yer alan bazı değerlere dikkatinizi çekmek 
istiyorum.  

İç destekler için baz yıllar olarak kabul edilen 1986-88 döneminde iç destek için ayrılan kaynak miktarı 
ortalama 234 milyar $ iken, bu değer 1995 yılında 282 milyar 1997 yılında da 232 milyar dolar olmuştur. 
Ayrılan kaynak miktarında önemli bir değişiklik olmazken, indirim taahhüdü bulunmayan yeşil ve mavi 
kutu tedbirleri kullanımı artarken, yasaklanan kırmızı kutu tedbirleri için daha az kaynak kullanıldığı 
görülmektedir. Sağlanan toplam iç desteğin %90’ına yakın bir miktarı ABD, AB ve Japonya tarafından 
üreticilere verilmektedir. Mavi kutu içinde değerlendirilen, üretimi sınırlandırmaya yönelik doğrudan 
önlemler iç destekler kapsamında indirim sağlanması taahhüt edilen bir tedbir olarak 
değerlendirilmemektedir.  

AB’nin OTP kapsamında yaptığı ve ABD tarafından uygulanan “fark giderici ödemeler” bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Piyasalarda yaşanan olumsuzlukların üreticiler üzerindeki etkilerini gidermek üzere 
ABD tarafından 1999 yılında yapılan ödeme miktarı 5,5 milyar dolardır. 

Mavi kutu tedbirlerinin kullanımdaki artışa paralel bir artışa paralel bir artış ulusal yiyecek yardımları, 
altyapı ve yerel hizmetler, çevre gibi iç teşvik tedbirlerinin yer aldığı yeşil-kutu harcamaları da söz konusu 
dönemde artmıştır. Örneğin, baz yıllarla karşılaştırıldığında 1995-1998 döneminde ulusal yiyecek yardımı 
programları için ayrılan kaynaklar ABD’de yıllık ortalama 18 milyar dolar artırmıştır.  

Sonuç olarak; DTÖ Tarım Anlaşması tarafından yasaklanan iç destek tedbirleri  için 1995-1998 
döneminde gelişmiş ülkelerin ayırdığı kaynaklar azalırken, yeşil ve mavi kutu kapsamında uygulanan iç 
destek tedbirleri için daha fazla kaynak ayrılmış, bu destek tedbirlerinin üretim ve ticaret üzerindeki 
bozucu etkileri nedeniyle Anlaşmada öngörülen sonuçlara ulaşılamamıştır. 
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İhracat sübvansiyonlarının azaltılması Tarım Anlaşmasının bir diğer taahhüdüdür. İndirim için 1986-1990 
ya da 1991-1992 yıllarında uygulanan sübvansiyonlar esas alınmaktadır. Anlaşmaya göre, bu yıllarda 
ihracat sübvansiyonu uygulamayan ülkelerin sübvansiyon bulundurma hakkı olmayacaktır. Bu nedenle, 
Türkiye esneklik kazanabilmek için başlangıç taahhüt rakamını  ihracat iadesi yapılmayan yılları dikkate 
almadan ve iadeler daha yüksek miktarlarda ve yıl boyu yapılmış gibi göstererek belirlemiş ve bu yolla 
avantaj sağlamaya çalışılmıştır. Türkiye, DTÖ sübvansiyon taahhüt listesinde yer alan 44’üne ihracat 
sübvansiyonu verme imkanına sahiptir.  

Gelişmiş ülkelerin verdikleri sübvansiyonların değerleri ve sübvansiyonlara konu ihracat miktarları 
sırasıyla % 36 ve % 21 oranlarında 6 yıl içinde azaltılacaktır. Gelişmekte olan ülkeler için bu oranlar 
sırasıyla % 24 ve % 14 olmakta ve indirim 2004 yılına kadar gerçekleştirilmektedir.  

Gelişmekte olan ülkeler ayrıca tarım ürünleri ihracatında pazarlama  maliyetlerini azaltmak amacıyla 
sübvansiyon verebilecek ve ihracata yönelik taşımacılıkta iç taşımacılıkta tanınandan daha uygun koşullar 
sağlayacak uygulamalara başvurabileceklerdir.  

Anlaşmanın bu maddesinin uygulanmasına ilişkin rakamları vermeden daha önce belirttiğim bir hususu 
hatırlatmak istiyorum. Tarım ürünlerine sağlanan iç destekler ve ihracat sübvansiyonları GATT’ın 
sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler anlaşması kapsamı dışında bırakılması, tarım ürünlerinde tarife 
indirimlerine geç başlanılması gibi tarım ürünlerine verilen ihracat kredileri de uluslararası düzenlemelerin 
dışında tartışmalı bir alan olarak bırakılmıştır. Bu konuda da maalesef üzerinde uzlaşma sağlanan bir 
anlaşma da olmamıştır. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan ve bütçe kaynakları kısıtlı bulunan ülkelerin 
aleyhine bir durum teşkil etmekte ihracat kredileriyle desteklenen tarım ürünleri ithalatı yerli üretime zarar 
vermektedir. 

OECD ülkeleri içerisinde ihracat sübvansiyonlarına en fazla AB müracaat etmektedir. Bu yüzden de 1995-
1998 döneminde ihracat sübvansiyonlarında en fazla indirim yapma taahhüdünde bulunan ülke grubu AB 
olmuştur. 1995-1998 uygulama döneminde ihracat sübvansiyonlardan yararlanabilecek ürün sayısı 
anlaşmada belirtilenden daha az olmasına karşın, değer olarak belirlenen indirimleri gerçekleştirmede 
başta AB ve ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin zorlanmakta olduğu OECD çalışmalarında 
belirtilmektedir. 

ABD’de 1996’da yürürlüğe giren ve bugünlerde yeniden yasallaşacak olan FARM ACT, FAIR ACT 
kanunları çerçevesinde 1996-1999 döneminde yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat sübvansiyonu sağlamış 
olup, bu rakama (US Foreign Sales Corporation Schedule) Dış Satış Kuruluşları vasıtasıyla kullandırılan 
ihracat sübvansiyonları dahil edilmemiştir.  

ABD’nin dış satış kurumları vasıtasıyla sağladığı ihracat teşviklerinin GATT kurallarına aykırı bir 
uygulama olduğu konusunda AB’nin DTÖ Anlaşmazlıklarının Halli Organına yaptığı müracat haklı 
bulunduğunu, bu teşviklerin gerek Tarım Anlaşmasına ve gerekse de DTÖ sübvansiyonlar ve Telafi Edici 
Önlemler Anlaşmasına aykırı olduğuna karar verildiğini belirtmek isterim. 

Gelişmiş ülkelerce başvurulan ve uluslararası bir düzenlemeye tabi olmayan ihracat kredileri de tarımsal 
üretim ve ticaret üzerinde bozucu etkiler doğurmaktadır. OECD kaynaklarına göre, 1995 yılında gelişmiş 
ülkelerce kullandırılan ihracat kredi miktarı 5.5 milyar dolar iken, bu rakam 1998 yılında 7.9 milyar dolara 
yükselmiştir ve kredilerin % 46'sı ABD tarafından tarımsal ürün ihracatının desteklenmesi için 
kullanılmıştır. 

Görüldüğü üzere; dünya tarım ürünleri ticaretinde adil ve serbest piyasa mekanizması prensiplerine dayalı 
bir sistem oluşturmayı hedeflenen DTÖ Tarım Anlaşması ile belirtilen hedeflere ulaşılamadığı 
görülmektedir. Bir ölçüde disiplin altına alınmış olan dünya tarım ticaretinin kapsamlı ve kademeli 
indirimlerle serbestleştirilmesi üretim ve ticareti bozan iç ve ihracat desteklerinin azaltılması amacıyla 
Anlaşmanın 20. Maddesi İleri Tarım Müzakerelerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

İleri Tarım Müzakerelerinde ülkemiz,  

Gelişmiş ülkelerce elverişli bütçe imkanlarına bağlı olarak yüksek oranlarda uygulanan ihracat 
sübvansiyonlarında bu ülkelerce kapsamlı indirimlerde bulunulmasını, 
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Asgari destek oranı üzerindeki indirime tabi yasak iç desteklerde gelişmiş ülkelerce hacimli indirim 
yapılmasını,gelişmiş ülkelerin tarım ürünleri tarifelerinde kapsamlı indirimlerde bulunmalarını talep 
etmektedir. 

Konuşmamızın başında belirtildiği üzere, tekstil ve konfeksiyon sektörü de tarım sektörü gibi GATT 
kurallarına istisna teşkil eden bir diğer sektör olmuştur. Tekstil ve konfeksiyon uluslararası ticareti Çok 
Elyaflılar Düzenlemeleri olarak adlandırılan ikili kısıtlama anlaşmaları ile şekillenmiştir. 

Başta Japonya’nın ve gelişmekte olan ülkelerin bazı ülkelerin pamuklu tekstil ve konfeksiyon sektöründe 
gösterdiği gelişme karşısında rekabet edemeyen ABD ve Avrupa ülkeleri artan ithalata karşı iç pazarlarını 
korumak için gelişmekte olan ülke ihracatlarına tek taraflı kısıtlama getirerek gönüllü olarak ihracatlarını 
kısıtlamaya zorlamıştır. 

1961 yılında geçici olarak uygulanmaya başlanan miktar kısıtlamaları sürekli olarak uzatılarak 1994 yılı 
sonuna kadar uygulanmıştır. Pamuklu tekstil ürünlerindeki miktar kısıtlamaları 1962-1973 döneminde 
“uzun dönemli pamuk düzenlemeleri" olarak isimlendirilen anlaşmalar kapsamında uygulanırken, 
1974'den sonra pamuk dışında, yünlü, sentetik ve diğer doğal elyaflarında kısıtlama kapsamına alınması 
ile tekstil ve konfeksiyon uluslararası ticaretindeki miktar kısıtlamaları Çok Elyaflılar düzenlemeleri 
olarak adlandırılan ikili kısıtlama anlaşmaları ile şekillenmiştir. 

Bu düzenlemenin amacı her ne kadar ticaretin geliştirilmesi, kotaların tedrici olarak azaltılması yoluyla 
dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinde liberalleşme sağlanması, gelişmekte olan ülkelerin tekstil 
konfeksiyon ihracatından sağladıkları döviz gelirlerinin artırılması olduğu ifade edilmişse de, çok 
elyaflılar düzenlemeleri kapsamındaki ikili kısıtlama anlaşmalarının gelişmekte olan ülke lehine pekte 
olumlu sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkün olmayacaktır. 

Gönüllü ihracat kısıtlamaları anlaşmalarıyla kotalar dahilinde yürütülen tekstil ticaretinin kademeli olarak 
serbestleştirilerek GATT kural ve disiplinlerine entegre edilmesini amaçlayan Tekstil Giyim Anlaşması, 
tekstil ve konfeksiyon sektörünün DTÖ’ye dört aşamada entegrasyonunu öngörmektedir. 

Anlaşmanın öngördüğü ilk üç aşama tamamlanmış olup, 1990 yılı toplam tekstil ve giyim ithalatının % 
51’lik bölümü anlaşmaya entegre edilmiştir. Kalan % 49’lık bölümde 1 Ocak 2005 yılında Anlaşmaya 
entegre edilecek ve kotalar tamamen kaldırılacaktır. 

Şu hususu belirterek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Miktar kısıtlamalarına en çok başvuran ve 1985 
yılından bu yana da tekstil konfeksiyon ihracatımıza miktar kısıtlaması getirmiş olan ABD’nin anlaşmada 
belirtilen hükümler çerçevesinde tekstil ürünlerini anlaşmaya entegre etmiş olmasına rağmen sadece tek 
bir üründe uygulanan kota kaldırılmış toplam kotaya tabi tekstil konfeksiyon kategori sayısı 42’den 41’e 
düşmüştür. 
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DÜNYA VE TÜRKİYE  PAMUK DURUMUNA GENEL BAKIŞ VE PRİM UYGULAMALARI 
 

Enver AKSOY∗ 
 
 1.DÜNYA VE TÜRKİYE  PAMUK DURUMUNA GENEL BAKIŞ 

Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla, Dünyada ve Ülkemizde hem ekonomik hem de sosyal alanda çok 
önemli konumu olan bir üründür. Bir yandan dünya nüfusunun hızla artması, diğer yandan sanayileşen ve 
kalkınan toplumlarda hayat düzeyinin yükselmesi ile birlikte doğal ürün kullanım bilincinin artması, 
“pamuğun” üretiminden ve kullanımından vazgeçilemeyecek bir ham madde olma özelliğini sürdürmesini 
sağlamaktadır.  

Dünya pamuk ekilişlerine 1960 yılından günümüze doğru baktığımızda; 1960’lı yıllarda 32-33 milyon 
hektar olan ekilim alanı, 1970’lı yıllarda 33 milyon ha. seviyesine inmiş, 1980’li yıllarda tekrar 33-34 
milyon ha. seviyesine çıkmış, 90’lı yılların ikinci yarısında 36 milyon ha. seviyesine çıkan pamuk ekili 
alan miktarı 2000’li yıllarda tekrar 32 milyon ha. seviyesine inmiş ve önümüzdeki 5 yıllık zaman içinde de 
34 milyon hektar seviyesini aşamayacağı tahmin edilmektedir. 40 yıllık süreç içinde pamuk ekim alanları 
30-36 milyon hektar aralığında seyretmiştir. 
 
Şekil 1.Dünya ve Türkiye Pamuk Ekim Alanı 

 
Tablo 1. Dünya ve Türkiye Pamuk Ekim Alanı  
 DÜNYA TÜRKİYE 
Yıllar Milyon Ha. Yüzbin Ha. 
60/61 32,445 6,6
65/66 33,133 6,85
70/71 31,778 5,277
75/76 30,001 6,7
80/81 33,64 6,717
85/86 32,782 6,6
90/91 33,185 6,41
95/96 35,821 7,566
00/01 31,595 6,54
05/06* 33,637 7,41

*tahmin 
 

                                                 
∗ Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
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Dünya pamuk üretiminde 1960 yılından günümüze doğru baktığımızda; 1960’lı yıllarda 10-12 milyon ton 
seviyelerinde olan pamuk üretimi 1970’lı yıllarda 13-14 milyon ton,  1980’li yıllarda 14-18 milyon ton, 
1990’lı yıllarda 18-20 milyon ton, 2000’li yılların ilk yarısında ise 20 milyon tonlar seviyesinde olacağı  
tahmin edilmektedir.  
 
Şekil 2. Dünya ve Türkiye Pamuk Üretimi 

 
Tablo 2. Dünya ve Türkiye Pamuk Ekim Alanı 
 DÜNYA TÜRKİYE 
Yıllar Milyon ton Yüzbin Ton 
60/61 10,201 2,45
65/66 11,898 3,25
70/71 11,74 4
75/76 11,706 4,8
80/81 13,831 5
85/86 17,461 5,18
90/91 19,004 6,546
95/96 20,357 8,515
00/01 19,251 8,799
05/06* 20,403 9,72

*tahmin 
 
Dünya pamuk üretiminde gerçekleşen bu yükseliş çizgisi ekim alanında görülmemektedir. Pamuk ekim 
alanları hemen hemen aynı kalmakla birlikte üretimde bir yükseliş çizgisi görülmektedir. Dünyadaki ve 
ülkemizdeki bu seyir benzerlik göstermektedir.  

Bu durumda; üretimdeki yükselişin verimden elde edilen artıştan kaynaklandığı açıkça görülmektedir. 
1960’lı yıllarda 300-350 Kg/ha. olan Dünya verim ortalaması 2000 yıllara gelindiğinde 600 Kg/Ha.’ın 
üzerine çıkmıştır. Türkiye ortalama lif verimi ise 1960’lı yıllarda 350-450 Kg/ha. iken 2000 yıllara 
gelindiğinde 1300 Kg/Ha.’ın üzerine çıkmıştır. 1960’lı yıllarda Dünya ortalama verimi ile hemen hemen 
aynı olan Türkiye lif verimi 2000’li yıllara gelindiğinde Dünya veriminin iki katı kadar olmuştur. 
Ülkemizde görülen bu hızlı artışın sebepleri arasında başta sulama imkanlarının artması yanında, 
gübreleme, pestisit kullanımı, yeni ve üstün bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve kaliteli tohumluk kullanımı 
ile mekanizasyon seviyesi ve genel bitki yetiştirme bilgisinin artışını saymak mümkündür.  
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Şekil 3. Dünya ve Türkiye Pamuk Verimi 

 
Tablo 3. Dünya ve Türkiye Pamuk Verimi 
 DÜNYA TÜRKİYE 
Yıllar Kg/Ha. Kg/Ha. 
60/61 314 371
65/66 359 474
70/71 369 758
75/76 390 716
80/81 411 744
85/86 533 785
90/91 573 1021
95/96 568 1125
00/01 611 1345
05/06* 607 1312

*tahmin 
 
Dünya’da ülkeleri arasında verim artışında en fazla mesafe alan ülkeler arasında Hindistan, İran, İsrail, 
Suriye  ve Türkiye’yi saymak mümkündür. Bu ülkeler arasında ise ülkemiz en fazla verim artışı sağlamış 
olan ülkedir. 

Diğer Dünya ülkelerinde verimde büyük artışlar sağlanamamıştır, hatta bazı ülkelerde verimde azalma 
meydana geldiğini söylemek mümkündür.  

Dünya lif pamuk tüketimine baktığımızda; 1980’li yıllarda 14-16 milyon ton olan tüketim 2000’li yıllarda 
19-20 milyon ton seviyesine çıkmış ve 2000’li yılların ilk yarısında 21 milyon tonlar seviyesinde olacağı 
tahmin edilmektedir.  Türkiye’de de benzer bir yükseliş eğrisi görülmekte ve 1980’li yıllarda 300 bin ton 
olan tüketim 2000’li yıllarda 1 milyon 100 bin ton seviyesine çıkmış ve 2000’li yılların ilk yarısında 1 
milyon 300 bin tonlar seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.   
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Şekil 4.Dünya ve Türkiye Pamuk Tüketimi 

 
Tablo 4. Dünya ve Türkiye Pamuk Tüketimi 
 DÜNYA TÜRKİYE 
Yıllar Milyon ton Yüzbin Ton 
80/81 14,215 2,93
85/86 16,586 4,3
90/91 18,574 5,57
95/96 18,58 9
00/01 19,715 11,21
05/06* 20,869 12,99

*tahmin 
 
Türkiye lif pamuk ihracat ve ithalatına baktığımızda; 1980 yılında hiç ithalat yapılmazken 1990’lı 
yıllardan sonra hızlı bir artış seyri görülmekte 1990’lı yılların sonunda 500 bin ton seviyesini aşan pamuk 
ithalatı 2000’li yılların başında 325 bin ton seviyesine inmiş ve 2005 yılına kadar bu seviyede kalacağı 
tahmin edilmektedir. Ülkemizde  1980’li yıllarda 200.000 ton’un üzerinde pamuk ihracatı yapılırken, 
1990’lı yıllarda ithalat hızla artarken ihracat ise azalmaya başlamış, 2000’li yıllarda ihracat 20.000 ton 
seviyelerine inmiştir.  
 
Şekil 5. Türkiye Pamuk İhracatı ve İthalatı 
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Tablo 5.Türkiye Pamuk İhracatı ve İthalatı 
Yıllar İHRACAT İTHALAT 
80/81 222 0
85/86 68 16
90/91 164 46
95/96 55 112
00/01 21 325
05/06* 20 298

*tahmin 
1990’yıllardan itibaren GAP sulama tesislerinin hizmete girmesi ile G.Doğu Anadolu bölgemizde pamuk 
ekim alanları hızla  artmaya başlamıştır. 1998 yılından sonra bu bölgemiz en fazla pamuk ekilen bölge 
olmuştur. 
Şekil 6.Türkiye’de Bölgeler İtibarıyle Pamuk Ekilişi 

 
Önceki yıllarda bölgelerin en fazla ekilişi olan alan dikkate alındığında şayet bu alanlarda azalma 
olmasaydı bu gün 1.050.000 Ha. pamuk ekilişi olabilirdi. En yüksek lif verimi ile bu alan çarpıldığında  
1.412.000 ton üretime sahip olabilirdik. Mevcut sulama yapıları ile bölgelerin en fazla ekiliş alanları 
hesaba alındığında; üretimimiz ancak tüketimimizi karşılamakta ve biraz da geçmektedir. Öyleyse kısa 
vadede yapılması gereken; önceki yıllarda bölgelerimizde pamuk ekilmiş olan alanları tekrar üretime 
kazanmanın gayretini göstermektir. Ancak, bu alanlardan bazılarında artık pamuk ekimi yapılmasının 
çeşitli faktörlerden dolayı (hastalık ve zararlı yoğunluğunun çok artmış olması vb.) ekonomik olmayacağı 
da göz önünde tutulması gereken bir unsurdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

*

YILLAR

000 Ha.

Çukurova Ege Antalya G.Doğu



 48

Tablo 6. Türkiye’de Bölgeler İtibarıyle Pamuk Ekilişi 1962-2002 
E K İ L İ Ş (1000 HA) 

YILLAR Çukurova Ege Antalya G.Doğu EKİLİŞ 
1962 392,8 204,1 29,0 34,1 660,0
1963 370,3 198,9 29,3 30,0 628,5
1964 398,5 218,7 29,5 33,2 679,9
1965 416,2 198,7 31,8 38,3 685,0
1966 419,9 214,7 33,6 43,8 712,0
1967 412,8 225,5 33,7 45,6 717,6
1968 413,9 213,6 35,3 50,0 712,8
1969 380,1 177,7 32,9 47,8 638,5
1970 247,4 209,2 33,2 37,9 527,7
1971 376,9 226,8 38,6 46,1 688,4
1972 399,5 257,7 38,5 64,4 760,1
1973 348,7 227,6 39,5 61,5 677,3
1974 454,4 257,9 40,3 85,2 837,8
1975 327,5 212,7 36,7 93,1 670,0
1976 205,7 239,4 32,6 103,4 581,1
1977 397,7 252,1 39,0 87,9 776,7
1978 318,9 236,3 31,9 65,9 653,0
1979 307,5 224 23,5 57 612,0
1980 368,6 217,5 35,0 50,6 671,7
1981 350,6 214,6 35,0 53,4 653,6
1982 306,9 198,1 35,8 54,2 595,0
1983 288,1 209,3 36,8 70,8 605,0
1984 360,4 263,0 45,8 90,8 760,0
1985 302,2 223,2 41,2 93,4 660,0
1986 231,7 216,4 43,6 93,2 584,9
1987 218,5 225,6 38,5 103,2 585,8
1988 310,8 268,8 38,5 121,9 740,0
1989 275,4 266,5 40,8 142,3 725,0
1990 210,6 258,2 32,0 140,5 641,3
1991 183,8 263,2 21,9 129,7 598,6
1992 218,0 261,0 23,0 135,5 637,5
1993 161,2 236,9 20,0 149,7 567,8
1994 169,1 236,6 16,0 159,8 581,5
1995 254,1 266,2 30,0 206,3 756,6
1996 219,5 267,9 28,0 228,3 743,7
1997 171,7 263,7 17,0 266,7 719,1
1998 174,6 251,8 17,0 313,1 756,5
1999 122,1 246,2 18,5 332,4 719,2
2000 116,1 208,3 12,7 317,1 654,2
2001* 149,3 235,5 10,6 293,2 688,6
2002* 138,5 248,5 12,5 307,1 706,6
*Tahmin           
 
• Bölgelerimizin en fazla ekilişi olan alan miktarları dikkate alındığında; -şayet bu alanlarda azalma 

olmasaydı- bu gün 1.050.000 Ha. pamuk ekilişi olabilirdi.  
• En yüksek lif verimi ile bu alanı çarptığımızda ise  1.412.000 ton üretime sahip olabilirdik. 
• Bu durumda da; üretimimiz ancak tüketimimizi karşılamakta veya biraz geçebilmektedir. 
• Öyleyse kısa vadede yapılması gereken; önceki yıllarda bölgelerimizde pamuk ekilmiş olan alanları 

tekrar üretime kazanmanın yollarını aramak,  
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• Bu alanlardan bazılarında artık pamuk ekimi yapılmasının çeşitli faktörlerden dolayı (hastalık ve 
zararlı yoğunluğunun çok artmış olması vb.) ekonomik olmayacağı da göz önünde tutulmalı, 

• Mısır, Suriye, İran, İspanya, Azerbaycan,  Yunanistan gibi aynı kuşakta yer alan pamuk üreticisi 
ülkelerin önümüzdeki 5 yıllık tahmini pamuk ekim alanlarında bir azalma olacağı söylenmektedir,  

• Ancak ülkemizde pamuk ekim alanlarının azalmayacağı görülmektedir.  
• Ülkemiz pamuk ekim alanlarının azalmamasında en etkili rolü ise uygulanan prim sistemi oynamıştır.  
 
“PRİM  UYGULAMALARI ” 

Dünyada hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörü uzun yıllardan beri çeşitli yollarla 
desteklenmektedir. Son yıllarda fiyat yoluyla yapılan destekleme yönteminden vazgeçilmeye başlanmış ve 
desteklenen ürün sayısı azaltılmıştır. Ekonominin kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin artırılması, 
tarımsal kayıt ve envanterin tutulması, üreticinin ve sanayicinin birlikte korunmasıyla üretimin teşvik 
edilmesi, sanayicinin dünya fiyatlarından ham madde elde etmesi gibi amaçlara yönelik olarak ve devlet 
bütçesine daha az yük getirecek yöntem olan prim sistemine aşamalı olarak geçilmiştir. 

1993 yılında kütlü pamuk ile üreticilerimize prim ödenmesine başlanmış, 1998 yılı ürünü k. pamuk ve 
zeytinyağı üreticilerine, 1999 yılı ürünü k. pamuk, yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesi üreticilerine,2000 yılı 
ürünü k. pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı üreticilerine ödeme yapılmış ve2001 
yılı ürünü k. pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı üreticilerine prim ödemesi 
yapılacaktır. 

1993 yılı ürünü k.pamuk için üreticilere; 3.000 TL/kg olmak üzere toplam 4,647 trilyon TL ödeme 
yapılmıştır. 

1998 yılı ürünü k.pamuk için üreticilere; 10 cent/kg olmak üzere toplam 92,876 trilyon TL ve 
zeytinyağına 40 cent/kg olmak üzere toplam 18 trilyon TL ödeme yapılmıştır. 
 
1999 YILI ÜRÜNÜ PRİM  ÖDEMELERİ
 

ÜRÜN ADI 

PRİM 
ÖDENEN 
MİKTAR TON 

PRİM 
MİKTARI 
CENT/KG 

ÖDEME 
MİKTARI $ 

ÖDEME 
MİKTARI 
TRİLYON TL 

ÜRETİCİ 
SAYISI 

K.PAMUK 2.067.243 12 251.000.000 161,00 135.509
Y.AYÇİÇEĞİ 660.759 5 33.037.972 20,50 80.807
SOYA FAS. 39.710 8 3.176.826 2,03 3.528
    TOPLAM 287.214.798 183,53 219.844
 
2000 YILI ÜRÜNÜ PRİM  ÖDEMELERİ
 

ÜRÜN ADI 

PRİM 
ÖDENEN 
MİKTAR TON 

PRİM 
MİKTARI 
CENT/KG 

ÖDEME 
MİKTARI $ 

ÖDEME 
MİKTARI 
TRİLYON TL 

ÜRETİCİ 
SAYISI 

K.PAMUK 1.938.910 9 165.141.259 241,01 118.220
Y.AYÇİÇEĞİ 648.031 6 38.881.889 47,14 84.251
SOYA FAS. 25.178 8 2.014.281 3,01 2.294
KANOLA 106 8 8.490 0,96 19
Z.YAĞI 101.646 28 28.460.928 44,11 47.122
  TOPLAM 234.506.847 336,23 251.906
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2001 YILI ÜRÜNÜ PRİM  ÖDEMELERİ
 

ÜRÜN ADI 

TAHMİNİ PRİM 
ÖDENECEK MİKTAR 
TON 

PRİM MİKTARI 
TL/KG 

AYRILAN ÖDENEK 
MİKTARI TRİLYON TL 

K.PAMUK 2.000.000 70.000  (+ %10 sertifikalı)
Y.AYÇİÇEĞİ 550.000 75.000
SOYA FAS. 50.000 90.000  (+ %10 sertifikalı)
KANOLA 500 70.000
Z.YAĞI 30.000 150.000
 TOPLAM 190,285
 

• Mısır, Suriye, İran, İspanya, Azerbaycan,  Yunanistan gibi pamuk üreticisi ülkelerin önümüzdeki 
5 yıllık pamuk ekim alanlarında bir azalma olacağı tahmin edilmektedir. 

• Ancak ülkemizde pamuk ekim alanlarının azalmayacağı görülmektedir.  
• Ülkemiz pamuk ekim alanlarının azalmamasında en etkili rolü ise uygulanan prim sistemi 

oynamıştır. 
• 1998 yılından bu yana sürekli verilen destekleme primi; 1997 yılında Uzak Doğu Asya ve 

Rusya’da ortaya çıkan ekonomik daralmanın etkisinin ülkemiz çiftçilerine olası olumsuz 
yansımalarının en hafif şekilde  atlatılmasını sağlamış ve üreticilerimizin pamuk tarımı yapmaya 
devam etmelerine katkıda bulunmuştur. 

 
KAYNAKLAR 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bilgileri 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bilgileri  
International Cotton Advisory Committee yayınları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

KÜRESELLEŞME, TARIM VE PAMUĞUN GELECEĞİ 
 

İ.Şadi KATIRCIOĞLU∗ 
 
GİRİŞ 

1980’li yılların sonlarına doğru dünya yeni bir sürece girmiştir. Bu süreci tanımlamak için küreselleşme, 
globalleşme, post-modern toplum, bilgi toplumu, iletişim toplumu gibi birçok kavram türetilmiştir. Bu 
gelişmelerin ardından 1994 yılında 125 ülkenin imzaladığı GATT anlaşmasıyla bu süreç hukuki bir 
hüviyet de kazanmıştır. Küreselleşme, genelde teknolojik gelişmenin, özelde de iletişim teknolojisinin 
getirdiği bir süreç olmanın ötesinde, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel açıdan da değişimlere yol açan ve 
bu değişimleri destekleyen kurumsal düzenlemeleri içeren bir olgu konumuna gelmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, yukarıda ifade edilen gelişmelerin dünya tarım ürünleri piyasalarına yansımalarının 
öncelikle genel, ardından da pamuk ürünü açısından analiz etmektir. Bunun için çalışmada öncelikle 
küreselleşme sürecinin doğuşu ve yarattığı etkiler, ardından tarım sektörüne yansımaları 
değerlendirilecektir. Bu bölümde yapılan incelemelerin ardından ise küreselleşmenin pamuk üzerine 
yansımaları üretim, fiyat, ithalat, ihracat boyutlarından dünya geneli ve Türkiye açısından incelenecektir. 
Çalışmamızda son olarak da Türkiye pamuk politikalarının belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğini 
düşündüğümüz bazı önlemlere yer verilecektir. 
 
1. KÜRESELLEŞME VE GETİRDİKLERİ 

Tarihsel gelişme süreci içinde dünya üç büyük dalga yaşamıştır. Bunlar, MÖ 2000’li yıllarda göçebe 
yaşam tarzından yerleşik tarım kültürüne geçişle ortaya çıkan Birinci dalga, 18. yüzyılın sonlarında 
sanayileşme devriminin getirdiği İkinci dalga ve 1980’li yıllarda sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçişi ifade eden Üçüncü dalgadır. Dikkat edilirse, sözkonusu dalgalar arasındaki zaman dilimi 
kısalmıştır. Bu nedenle izleyen dönemlerde yeni değişim ve dönüşümlerin daha kısa sürede karşımıza 
çıkması olasıdır.  

Üçüncü dalga ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme, üretim sistemindeki değişmelere paralel olarak piyasa 
düzlemini, rekabetin içeriğini değiştirmiş, mal ve hizmetler ile sermayenin uluslararasında serbest 
dolaşımını ve bunun içinde ekonomide hızlı bir liberalleşmeyi getirmiştir. Ancak, yeni korumacılık ve 
bloklaşma, çok-uluslu  tekelleşme gibi bu süreçle çelişen bazı gelişmeler de engellenememiştir. Bu 
çerçevede, küreselleşme sürecinin ekonomik alanda meydana getireceği başlıca değişimler şöyle 
özetlenebilir(uysal, 1998:105). 

• Uluslararası standart(İSO) ve kontrollerin(WTO) önplana çıkacağı, 

• Yeniliğe dayalı yıkıcı rekabet ortamının doğacağı, 
• Korumacılık uygulamalarının standartlar(İSO), çevreye uyum gibi kota ve tarife dışı engellere 
kaymaya devam edeceği,  
• Toplam kalite anlayışının gelişmesiyle karlılığın gelir maksimizasyonuna değil, maliyet 
minimizasyonuna bağlı olacağı, 
• Geçmişten farklı olarak rekabetin, üretim sürecinin içsel dinamiklerinden kaynaklanacağı; üretim 
ölçeğinin küçülürken, rekabet yoğunluğunun artacağı, 
• İletişim, turizm, sosyal hizmetler sektörlerinin önplana çıkacağı, 
• Bilgisayarla alışveriş, elektronik bankacılık vb. gelişirken, internet’in yaygınlaşmasına bağlı olarak 
sanal ortamda yapılan işlemlerin, pazar kavramının içeriğini değiştireceği, 
• Ulusal ve uluslararası piyasa ayrımının tamamen kalkacağı, 
• İnsan sermayesi ve yaşam kalitesinin önplana çıkacağı,  
• Bilgi üretiminin gelişmiş; mal ve hizmet üretiminin ise gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşacağı, 
• Bireysel tüketiciye yönelik esnek üretim ve buna bağlı olarak dinamik küçük ve orta boy işletmelerin 
artacağı, 

                                                 
∗ İzmir Ticaret Borsası, Meclis Başkanı 
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• Ülkelerin dünya konjonktürü ve dış ekonomik gelişmelere duyarlılığının artacağı,  
• Mal-hizmet ve sermaye için serbest dolaşım sağlanırken emeğe aynı niteliğin kazandırılamayacağı, 
• Talebin arz üzerindeki belirleyiciliğinin netleşeceği, 
• Çevre olgusunun üretim sistemi ve niteliği üzerinde belirleyici olacağı, 
• Sivil toplum örgütlerinin her alanda etkin rol oynamaya başlayacağı, 
• İçeriği ve yapımcısı mikro düzeyde olmakla beraber, her alanda dinamik planlamanın öneminin 
artacağı,  
• Üretim sisteminin bilgi yoğun olması nedeniyle niteliksiz işgücü talebinin sürekli düşeceği ve buna 
bağlı olarak işsizlik sorununun devasa boyutlara ulaşacağı anlaşılmaktadır, 

Bu olası gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, yeni fırsatlar kadar, yeni tehlikelerin de varlığı dikkati 
çekmektedir. Nitekim, GATT anlaşmasıyla tarım ürünleri ihraç eden gelişmekte olan ülkelere, tekstil ve 
konfeksiyon ihracatçılarına bazı avantajlar sağlanmakla birlikte, avantajın en büyüğü bilgi ve teknoloji 
üreten ülkelere verilmiştir. Bilgisayar programlarının 50 yıl, patent ve telif haklarının 10-30 yıl arasında 
korumaya alınması, teknolojiyi yaratanların uzun yıllar boyunca tekel konumunda bulunmasına ortam 
hazırlamaktadır.  

Bu koşullarda gelişmiş ülkeler telif, patent gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla çok büyük gelirler elde 
ederken, gelişmekte olan ülkeler daha çok üretimin taşeronluk kısmını üstleneceklerdir. Bu, bir anlamda, 
dünya boyutunda bilgi satanlar ve fasoncular şeklinde ikili bir yapılanma doğuracaktır. Böylece gelişmiş 
ülkelerin refah düzeyi genelde yükselirken, ülkeler arasındaki gelir farkları daha da açılacaktır.  
 
2. KÜRESELLEŞME VE TARIMA GETİRDİKLERİ 

Bu bölümde küreselleşmenin tarım üzerine etkileri küreselleşmenin anayasası olarak kabul edilebilecek 
GATT anlaşması ve bunun sonucunda kurulan Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ele alınacaktır.  

Esas olarak GATT, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan "Yeni Ekonomik Düzen"in kurumlarından 
biridir ve temel amacı dünya ticaretinin serbestleştirilmesidir. Bununla birlikte, kuruluşundan bu yana 
GATT görüşmelerinin kapsamı sınırlı kalmış, örneğin tarım ürünleri ticareti 1980'li yıllara kadar kapsam 
dışında tutulmuştur. Uruguay Raund, GATT çerçevesinde tarım ürünleri dış ticaretinin ilk kez ele alındığı 
görüşmeler olmuştur. 

Yaklaşık 8 yıl süren GATT Uruguay Round’unun en önemli sonuçları, bazı hizmet sektörleri ve tarım 
sektörünün GATT ilkeleri kapsamına alınmasıdır. Dünya tarım sisteminde uygulanacak politikalar “Tarım 
Anlaşması” adı verilen 21 maddelik bir metinle tespit edilmiştir. 

Tarım Anlaşması, esas olarak balık ve balık ürünleri dışında, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
1-24 arasında olan, ürünlerde uygulanacaktır. Ayrıca mannitol, sorbitol, post ve deriler, işlenmemiş 
kürkler, ham ipek ve ipek artığı, yün ve kıl, ham pamuk, artık ve taranmış pamuk, ham keten, ham kenevir 
gibi ürünlere uygulanacaktır. Ürün kapsamı dikkate alındığında, ülkemiz tarımı için GATT Tarım 
Anlaşmasının, gümrük birliği kararından daha önemli sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmaktadır. Zira, AB 
ile kurulan gümrük birliği temel tarım ürünlerini kapsamamakta, sanayi ürünleri yanında bazı işlenmiş 
tarım ürünleri serbest dolaşıma girmektedir. 

Anlaşma, dört yeni kural getirmektedir: 

DIŞ KORUMA: Anlaşmaya imza koyan ülkelerin tümü prelevman, asgari fiyat ya da kota gibi tarife dışı 
engelleri sabit gümrük tarifelerine dönüştürmeyi taahhüt etmektedir. Bu tarifeler, 1986 yılı esas alınarak 
gelişmiş ülkelerde 6 yıl içerisinde ortalama yüzde 36, gelişmekte olan ülkelerde 10 yıl içerisinde ortalama 
yüzde 24 oranında azalacaktır. Yukarıdaki basit ortalamalar dışında her ürün için en az, gelişmiş ülkelerde 
yüzde 15, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10'luk bir indirim koşulu getirilmektedir. En az gelişmiş ülkeler 
bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.  

İTHALAT: Bir ülkenin tarım ürünleri ithalatı iç tüketimin yüzde 5'inden azını oluşturuyorsa, 6 yıllık 
dönem sonunda gelişmiş ülkelerde bu oran en az yüzde 5'e, 10 yıllık dönem sonunda gelişmekte olan 
ülkelerde en az yüzde 4'e yükseltilecektir. Bu kural tahıl, süt ve et ürünleri gibi temel tarım ürünleri için 
geçerlidir. 
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İHRACAT SÜBVANSİYONLARININ AZALTILMASI: 1986-1990 dönemi (bazı durumlarda 1991-
1992) esas alınarak, ihracat sübvansiyonları gelişmiş ülkelerde 6 yılda değer olarak yüzde 36, hacim 
olarak da yüzde 21 oranında azaltılacaktır. Bu son indirim AB ve ABD'nin elinde mevcut tarım stokları 
eridikten sonra başlayacaktır. Gelişmekte olan ülkeler için bu oranlar sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 14 
olacak ve 10 yıl içinde gerçekleştirilecektir. En az gelişmiş ülkeler bu indirimlerin dışında kalacaktır.  

İÇ DESTEKLER: Tarımsal üretime sağlanan doğrudan ya da dolaylı yardımlar gelişmiş ülkelerde 1986-
88 dönemi esas alınarak 6 yıl içinde (1993-99 döneminde) yüzde 20 oranında, gelişmekte olan ülkelerde 
10 yıl içinde yüzde 13.3 oranında azalacaktır. Sonuçta, azami destek gelişmiş ülkelerde üretim değerinin 
yüzde 5'ini gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10'nunu geçmeyecektir. Üretici gelirlerine yapılan yardımlar 
bunun dışında kalacaktır. En az gelişmiş ülkeler bu indirimlerden yine muaf tutulacaklardır. Üstelik net 
gıda ithalatçısı olan söz konusu en az gelişmiş ülkelerin bu gelişmelerden olumsuz yönde 
etkilenebilecekleri kabul edilerek bu ülkelere gıda ve teknik yardım öngörülmektedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan küreselleşmenin anayasası niteliğindeki GATT anlaşmasıyla tarım 
ürünlerinin de uluslararası piyasalarda piyasa ekonomisi kurallarına göre alınıp-satılmasının öngörüldüğü 
ifade edilebilir. Bu durum yüksek verimlilik ve dolayısıyla gelişmiş-güçlü tarımsal yapıya sahip ülkelerle, 
düşük verimlilik ve azgelişmiş tarımsal yapıya sahip ülkelerin, bir başka deyişle farklı sikletlerdeki 
yarışmacıların aynı minderde güreşmesi anlamına gelecektir. Bunun olası sonuçlarını öngörmek için ise 
kahin olmaya gerek bulunmamaktadır.  
 
3. ULUSLAR ARASI TARIM ÜRÜNLERİ VE PAMUK PİYASASININ İŞLEYİŞİ 

Dünya ülkelerinde tarım ürünleri üretimi, tüketimi, stoklama ve ticareti ile ilgili olarak alınan bütün 
kararlar dünya tarım sistemi olarak kabul edildiğinde, bu sistemde önemli aksaklıklarının bulunduğu 
görülmektedir. Dünya tarım sistemi, özellikle gıda sistemi, mevcut yapısıyla kötü işlemektedir. Gelişmiş 
piyasa ekonomilerindeki gıda israfının yanında azgelişmiş ülkelerdeki gıda açığının boyutları, bazı Afrika 
ülkelerinde açlık nedeniyle ölümler olması, dünya tarım sisteminin, iyi işlemediğinin göstergesidir.  

Dünya tarım sistemi özellikle kaynak kullanımı açısından etkinlikten uzak işlemektedir. Bu sistem 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından da farklı sonuçlara yol açmaktadır. Böyle bir sistem içinde 
hükümet programları gelişmiş ülke üreticileri ile gelişmekte olan ülke tüketicilerinin yararına 
çalışmaktadır. Buna karşılık gelişmiş ülke tüketicileri gıda maddeleri için dünya fiyatlarının oldukça 
üstünde ödeme yaparken, gelişmekte olan ülkelerin çiftçileri, daha düşük gelirlerle yetinmek zorunda 
kalmaktadırlar(Aruoba, 1989:108). Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre ortaya çıkan bu farklılık, bu 
ülkelerdeki tarımsal yapı farklılığından ve önemli ölçüde hükümetlerin uyguladığı tarım politikalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Hükümetlerin uyguladığı politikalar ve destekleme programları, gelişmiş ülkelerin iç piyasalarını 
korumaları ve ihracat destekleriyle yurtiçi fiyatlarından daha düşük fiyatlarla ihracat yapmaları, dünya 
tarım ürünleri ticaretinde bu ülkeleri egemen konuma getirmiştir. 1980’li yılların başında dünya tarım 
ürünleri ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiren ve “gelişmiş piyasa ekonomileri” olarak adlandırılan bu 
grup, dünya tarım sisteminin tartışmasız egemenleridir. “Gelişmekte olan piyasa ekonomileri” olarak 
adlandırılan ve çok sayıda ülkeden oluşan grup ise dünya tarım ihracatının yüzde 29’unu 
gerçekleştirmektedir. Bu pay içinde sadece gelişmekte olan ülkeler tarafından ihraç edilen tropikal ürünler 
de bulunmaktadır. Tropikal ürünlerin yüzde 8.5 dolayında olan payı çıkarıldığında yarı tropikal ve ılıman 
iklim ürünlerinde gelişmekte olan ülkelerin payı yüzde 20 dolaylarına düşmektedir(Aruoba, 1989:24-26). 
Dolayısıyla ılıman iklim ürünlerinde gelişmiş ülkelerin, özellikle ABD ve AB’nin hakim durumu daha 
açık biçimde ortaya çıkmaktadır 

Tarım ürünleri ithalatına bakıldığında, burada da gelişmiş ülkelerin ağırlığı dikkati çekmektedir. Bu 
ülkeler grubunun toplam tarım ürünleri ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 60 kadardır. Gelişmekte olan 
piyasa ekonomilerinin ithalattaki payı ise yüzde 25 civarındadır. Buna karşılık tarım ürünleri ithalatının 
zaman içindeki gelişimine bakıldığında, gelişmiş ülkelerin toplam tarım ürünü ithalatı içindeki payının 
gerilerken, gelişmekte olan ülkelerin payının giderek arttığı görülmektedir.  
Buna göre, dünya tarım ürünleri ticaretinde büyük oranda söz sahibi olan gelişmiş ülkeler ihracat payını 
artırırken, gelişmekte olan ülkeler giderek daha fazla ithalat yapmaktadırlar. Bir başka ifadeyle gelişmekte 
olan ülkelerin gıda bağımlılığı artmaktadır. Bunun sonucu olarak ithalat içindeki payı azalan, buna karşılık 
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giderek daha fazla ihracat yapmak zorunda olan gelişmiş ülkeler, dünya tarım ürünleri ticaretinin 
üretimden hızlı arttığı dönemlerde korumacılığın azaltılması yolunda önemli bir çaba harcamamış, 
harcanan çabalar da sonuçsuz kalmıştır. 

1980'li yıllara gelindiğinde dünya tarım ürünleri piyasası, hemen hemen bütün ülkelerin içeride ve dışarıda 
korumacı politikalar uyguladıkları ve gelişmiş ülkelerin egemen olduğu bir yapıdadır. İç pazarları doyum 
sınırına ulaştığı halde tarımsal üretimi artmaya devam eden ABD ve Avrupa Topluluğu gibi ülkeler için 
ihracatın artırılması bir zorunluluk olmuştur. Dünya tarım pazarlarının durgunluğa girdiği bir dönemde 
böyle bir zorunluluk dünya tarım pazarlarını paylaşma kavgasını yoğunlaştırırken, mücadeleyi de 
"sübvansiyonlar savaşına" dönüştürmüştür. Tahıl dağlarına dönüşen stoklarını eritmek için ABD'nin 
Mısır'a dünya fiyatlarının ancak yüzde 10-15'ine denk gelen bir fiyatla, tonu 25$ dolardan un, süt göllerine 
dönüşen stoklarını eritmek için Topluluğun eski Sovyetler Birliği'ne destekleme fiyatlarının yalnızca 
yüzde 14'üne denk gelen tonu 450 dolardan tereyağı satması, 1980'li yılların başından itibaren yaşanan 
ticari mücadele ve pazar kapma savaşının boyutlarını göstermektedir(Şahinöz, 1994:292). 

Dünya tarım pazarlarındaki ticari mücadelenin "sübvansiyonlar savaşı"na dönüşmesi tarım ürünleri 
fiyatlarını eritirken, ihracatçı ülkelerin önüne ödemesi giderek güçleşen mali faturalar koymaya 
başlamıştır. Örneğin, 1979-81 döneminde 15 OECD ülkesinde 116 milyar ECU olan sübvansiyoncu tarım 
politikalarının maliyeti, 1984-86 döneminde 230 milyar ECU'ye yükselirken dünya tarım piyasalarında 
ortalama buğday fiyatları yarı yarıya azalarak 200 $/ton'dan 100 $/ton'un altına düşmüştür. Sübvansiyonlar 
savaşı 14 ülkeden oluşan Cairns grubu (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Endonezya, 
vd.) gibi ekonomi politikaları gereği sübvansiyon uygulamalarına karşı olan ya da Türkiye gibi bu tür bir 
mali mücadeleye girebilecek güçten yoksun ülkelerin tarım ürünleri ihracatını da olumsuz yönde 
etkilemiştir. Dolayısıyla döviz ihtiyacı yüksek olan ülkelerden büyük kaynak transferi olmuştur.  
Bu genel açıklamalar pamuk için de geçerlidir. Nitekim, dünyanın en büyük ihracatçısı olan ABD pamuk 
üretimine büyük teşvikler sağlayarak dünya pamuk fiyatlarının büyük ölçüde gerilemesine neden 
olmaktadır. Bu konu izleyen bölümde daha ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır.  
 
4. KÜRESELLEŞME PERSPEKTİFİNDE PAMUK VE GELECEĞİ 

4.1. Dünya Pamuk Durumu 

Yukarıda açıklanan küreselleşme olgusu, kuşkusuz  tekstil ve konfeksiyon sektörünün hammaddesi olan 
pamuk için de önemli gelişmelere yol açmıştır. Teknolojik gelişme ve dış ticarette liberilizasyon 
çalışmaları sözkonusu gelişmelerin başlıca nedenleridir. Teknolojik gelişme verim artışına ve dolayısıyla 
üretim artışına neden olurken, dış ticaretin aşamalı olarak serbestleştirilmesi çalışmaları da pamuk dış 
ticaret hacminin ve ülkelerarası pamuk fiyatı etkileşimlerinin artmasına yol açmaktadır. Şüphesiz ki, bu 
gelişmeler her ülkeyi farklı şekillerde etkilemektedir. Bazı ülkeler, pamuk politikalarını küreselleşme 
gerçeğine adapte ederek kazançlı çıkarken, bazı ülkelerde pamuk ve küreselleşmeye ilişkin politika 
belirleyememelerinden dolayı gelişmelerden olumsuz etkilenmektedirler. Bu etkileri ortaya koymak 
amacıyla aşağıda öncelikle dünya pamuk durumu ortaya konulmuştur.  

Tablo 1’den de görülebileceği gibi 1980/81 ve 2001/02 sezonları arasında pamuk ekim alanlarında çok 
küçük de olsa bir azalma yaşanmıştır. Ancak, verim miktarının aynı sezonlar arasında yüzde 51.8 oranında 
artması pamuk üretiminde de artışa yol açmıştır. 1980/81 sezonunda yaklaşık 13.8 milyon ton olan pamuk 
üretimi 2001/02 sezonunda 20.9 milyon tona çıkmıştır. Pamuk tüketimi ise hesaplanan 22 sezonluk 
dönemde üretime göre daha düşük oranda, yüzde 38.2, artmıştır. Bu durum ise 1980/81 sezonunda 
yaklaşık 4.9 milyon ton olan dünya pamuk stoklarının yüzde 70.3 oranında artarak 8.3 milyon tona 
çıkmasına neden olmuştur. 
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TABLO 1:YILLAR İTİBARİYLE DÜNYA PAMUK DURUMU VE DIŞ TİCARETİ 

SEZONLAR Ekim Alanı
(000 Ha) 

Verim 
(Kg/Ha) 

Üretim 
(000 Ton) 

Tüketim 
(000 Ton) 

İthalat 
(000 Ton) 

İhracat 
(000 Ton) 

Pamuk Dış 
Ticaret Hacmi 

(000 Ton) 

1980/81 33,640 411 13,831 14,215 4,555 4,414 8,969
1981/82 33,970 442 14,999 14,147 4,405 4,373 8,778
1982/83 32,594 444 14,480 14,453 4,351 4,261 8,612
1983/84 32,152 451 14,493 14,656 4,617 4,309 8,926
1984/85 35,224 546 19,245 15,108 4,600 4,512 9,112
1985/86 32,782 533 17,461 16,586 4,763 4,482 9,245
1986/87 29,465 518 15,269 18,198 5,516 5,755 11,271
1987/88 31,255 563 17,609 18,117 5,094 5,121 10,215
1988/89 33,510 546 18,301 18,470 5,655 5,728 11,383
1989/90 31,614 549 17,361 18,675 5,431 5,294 10,725
1990/91 33,185 573 19,004 18,574 5,221 5,081 10,302
1991/92 34,637 598 20,712 18,639 6,505 6,092 12,597
1992/93 32,331 555 17,939 18,638 5,694 5,525 11,219
1993/94 30,438 554 16,863 18,508 5,760 5,911 11,671
1994/95 32,149 584 18,781 18,399 6,469 6,309 12,778
1995/96 35,821 568 20,357 18,580 5,805 5,998 11,803
1996/97 34,110 575 19,613 19,318 6,150 6,045 12,195
1997/98 33,748 594 20,044 19,343 5,762 5,969 11,731
1998/99 32,958 568 18,707 18,876 5,441 5,457 10,898
1999/00 31,814 593 18,869 19,814 6,079 6,136 12,215
2000/01 31,595 609 19,251 19,683 5,689 5,689 11,378
2001/02 33,540 624 20,945 19,649 6,113 6,113 12,226
80/81-90/91 
Ortalama 32,672 507 16,550 16,473 4,928 4,848 9,776

90/91-01/02 
Ortalama 33,013 584 19,280 19,041 5,952 5,931 11,883

80/81-01/02 
Ortalama 32,842 545 17,915 17,757 5,440 5,390 10,830

80/81-01/02 
Değişim -0.3 51.8 51.4 38.2 34.2 38.5 36.3

KAYNAK: Cotton Worl Statistics  

 
Pamukla ilgili istatistiklere dikkat edildiğinde ekim alanı, üretim ve tüketim artışlarının daha çok 1991/92 
sezonundan sonraki dönemde yaşandığı görülmektedir. Bilindiği gibi bu dönem, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla hız kazanan, dünya ticaret hacminde, ekonomik libarelleşmede ve sermaye hareketlerinde 
önemli artışların yaşanmaya başladığı bir dönemin başlangıcıdır. Tabloda da belirtildiği gibi 1980/81 ve 
1990/91 arası dönemde dünya yıllık pamuk üretimi ve tüketimi ortalaması yaklaşık olarak 16.5 milyon ton 
olmuştur. 1991/92 ve 2001/02 döneminde ise yıllık ortalama pamuk üretimi 19.3 milyon tona, pamuk 
tüketimi de 19 milyon tona çıkmıştır. 

1980/81 sezonundan sonra dünya pamuk ticaretinde yaşanan gelişmeler de Tablo 1’de verilmiştir. 1980/81 
sezonunda yaklaşık 9 milyon ton olan dünya pamuk ticaret hacmi, 2001/02 sezonunda 12.2 milyon tona 
çıkmıştır. 22 sezonluk dönemde pamuk dış ticaret hacminde gerçekleşen toplam artış oranı ise yüzde 36.3 
olmuştur.  
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Dönemsel bir inceleme yapıldığında ise 1980/81-90/91 sezonları arasında yıllık ortalama 4.9 milyon ton 
olan pamuk ithalatı 2001/02 sezonları arasında yüzde 20.8 oranında artarak 5.9 milyon tona çıkmıştır. 
İhracat miktarı ise aynı dönemde yüzde 22.3 oranında artış göstermiştir. Bu verilerden hareketle,  
küreselleşme süreciyle birlikte dünya ticaret hacminde yaşanan artış trendinin pamuk ticaretine de 
yansıdığı söylenebilir. Ancak, ticaret hacmindeki bu artışın hangi ülkelerin yararına olduğu ilerki 
bölümlerde çok daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 
 
TABLO 2: YILLAR İTİBARİYLE DÜNYA PAMUK FİYATLARI (USD/Kg.) 

SEZONLAR Liverpool A Endeks(*) Memphis(*) Ege Std. 1(**) 

1980/81 2.08 2.20 1.81
1981/82 1.63 1.67 1.47
1982/83 1.69 1.72 1.51
1983/84 1.93 1.92 1.56
1984/85 1.52 1.63 1.11
1985/86 1.08 1.43 1.16
1986/87 1.37 1.37 1.64
1987/88 1.59 1.64 1.53
1988/89 1.46 1.52 1.54
1989/90 1.82 1.85 1.95
1990/91 1.83 1.94 1.82
1991/92 1.39 1.46 1.76
1992/93 1.27 1.39 1.63
1993/94 1.56 1.61 1.62
1994/95 2.08 2.18 2.29
1995/96 1.89 2.09 1.92
1996/97 1.73 1.83 1.89
1997/98 1.59 1.72 1.83
1998/99 1.30 1.62 1.42
1999/00 1.16 1.33 1.32
2000/01 1.26 1.38 1.26
2001/02*** 0.90 0.96 1.09
80/81-90/91 Ort. 1.64 1.72 1.55
91/92-01/02 Ort. 1.47 1.60 1.64
80/81-01/02 Ort. 1.55 1.66 1.60
80/81-01/02  
(%)  Değişim -56.89 -56.42 -39.88

KAYNAK: Cotton World Statistics, İzmir Ticaret Borsası kayıtları  

(*) CIF fiyatlardır.  
(**) İzmir Ticaret Borsası fiyatlarıdır.  

(***) 2001/02 sezonuna ait veriler İTB kayıtlarından hesaplanmıştır ve Ağustos 2001-Ocak 2002 aylarını kapsamaktadır.  

Dünya pamuk fiyatlarının gelişimi Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi 2001/02 sezonu ilk 
yarısı itibariyle dünya pamuk fiyatları son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde 
Liverpool A Endeks yüzde 56.9, Memphis yüzde 56.4 ve Ege Std. 1 pamuk fiyatları da yüzde 39.9 
oranında gerilemiştir. Dönem olarak incelendiğinde ise, dünya pamuk fiyatlarının genel olarak (Liverpool 
A, Memphis) 1991/92-2001/02 sezonları arasındaki dönemde 1980/81-1990/91 arasındaki döneme göre 
daha düşük olduğu söylenebilir. Bu durumu küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak açıklamak 
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mümkündür. Ancak, Türkiye’de  bunun tersi bir gelişmenin yaşanmasının nedenini girdi maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle Türkiye’de fiyatların yeterince düşmemesinden kaynaklanmaktadır.  

Özellikle 1994/95 sezonundan sonra pamuk fiyatları hızlı bir düşüş trendine girmiştir. Fiyatlardaki hızlı 
gerilemenin ardında yatan nedenlerden bir tanesi verim artışına paralel olarak artan pamuk üretimine 
karşılık, pamuk tüketiminin aynı oranda artmaması ve dünya stoklarında yaşanan artışlardır. 

Fiyatlardaki hızlı gerilemenin nedenlerinden bir tanesi de ABD’nin son yıllarda uygulamaya koyduğu 
GSM (General Sales Manager) kredi programlarıdır. Bu program ile ABD Tarım Bakanlığı, Amerikan 
menşeli pamukların ihracatının finansmanında kredi garanti programları yürütmektedir. Böylece ABD, 
GATT hükümlerine bağlı olarak azaltmak zorunda kaldığı ihracat desteklerini, GSM kredileri sayesinde 
telafi edebilmeyi ve bu sayede tarımsal üretici ve ihracatçısını korumayı hedeflemektedir. Bu durum da 
fiyatlar üzerinde aşağıya doğru bir baskı oluşturmaktadır. 
 
4.2. Küreselleşme Sonrası Pamuk ve Üreticinin Durumu 

Küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak dünya genelinde dış ticarette serbestleşme eğilimleri ve 
uluslararası piyasalarda rekabetin yoğunluğu artmıştır.  Bu süreçten en çok, dış girdi bağımlısı olmaları, 
finansman maliyetleri ve enerji maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı  gelişmekte olan 
ülkeler etkilenmektedirler. Bu ülkelerin bir çoğu ancak kendileri için en ucuz girdi konumunda olan 
emeğin yoğun olduğu tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde rekabet üstünlüğü elde etme şansına 
sahiptirler.  

Günümüzde, yarattığı yüksek katma değer nedeniyle tarım sektörü, önemli bir hammadde olması 
nedeniyle sanayi sektörü için  stratejik  bir  ürün olan  pamuk, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş bazı 
ülkeler için büyük önem arz etmektedir.  

Tablo 3’den de görüldüğü gibi, dünyanın süper gücü olarak kabul edilen ve G-7 ülkesi olan Amerika 
Birleşik Devletleri, pamuk üretimini 1991/2001 döneminde ortalama olarak yüzde 37, ekim alanlarını 
yüzde 23 oranında artırmıştır. 2001/02 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri  dünya pamuk  
üretiminde sahip olduğu  yüzde 21’lik payla Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.  

Yine tablodan görüldüğü üzere, Avustralya’da 1991/2001 döneminde üretim yüzde 144, ekim alanları ise 
yüzde 115, Yunanistan’da üretim yüzde 108, ekim alanları ise yüzde 91  oranında artmıştır. 2001/2002 
rakamlarına göre Avustralya Dünya üretiminin yüzde 3,1’ini, Yunanistan ise yüzde 2’sini karşılamaktadır.  
Çin, Hindistan, Türkiye, Pakistan, Suriye gibi gelişmekte olan ülkelerde 1991/2001 döneminde üretim 
miktarı artmakta ve bu artış ekim alanlarındaki artıştan  ziyade verim artışından kaynaklanmaktadır. 
Meksika, Brezilya ve Mısır gibi ülkelerde ise ekim alanı ve üretim azalmaktadır. 1991/2001 döneminde 
Meksika ve Brezilya’nın üretimi azalırken ithalatının önemli oranda artması dikkat çekicidir. 

Benin, Burkina Faso ve Mali gibi  ülkelerde 1991/2001 döneminde 1980/1990 dönemine göre ekim alanı 
ve üretimde artış gözlenirken, Benin’de verimin ancak yüzde 5 arttığı, Burkina Faso ve Mali’de ise 
verimin gerilediği görülmektedir. 

Türkiye’de pamuk ekim alanları, 1991/2001 döneminde 1980/90 dönemine göre  yüzde 3 oranında 
artarken, üretim yüzde 37 oranında, verim  ise yüzde 32 oranında artmıştır. Görüldüğü gibi Türkiye’de 
pamuk üretiminin artmasının temel nedeni verim artışıdır. Zira ekim alanlarında kayda değer bir artış  
sağlanamamıştır.  
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TABLO 3: SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE DÜNYA PAMUK DURUMU 

1980/1990 Dönem Ortalaması 1991/2001 Dönem Ortalaması Değişim % 
Ülke Grupları Ekim Alanı 

(000Ha) 
Üretim 

(000 Ton) 
Verim 

(Kg/Ha) 
Ekim Alanı 

(000Ha) 
Üretim 

(000 Ton) 
Verim 

(Kg/Ha) 
Ekim 
Alanı Üretim Verim 

Gelişmiş  Ülkeler 
ABD 4,239 2,781 652 5,229 3,813 728 23.0 37.0 12.0 
Avustralya 170 229 1,306 366 559 1,537 115.0 144.0 18.0 
Yunanistan 199 170 847 381 353 921 91.0 108.0 9.0 
Gelişmekte Olan Ülkeler 
Çin 5,413 4,051 745 5,028 4,476 915 -7.0 10.0 23.0 
Hindistan  7,746 1,688 228 8,372 2,555 300 8.0 51.0 32.0 
Türkiye 657 547 834 675 751 1,097 3.0 37.0 32.0 
Pakistan 2,397 1,119 459 2,928 1,655 564 22.0 48.0 23.0 
Suriye 156 139 882 219 270 1,242 40.0 94.0 41.0 
Mısır 443 397 891 325 290 884 -27.0 -27.0 -1.0 
Brezilya 2,711 728 277 1,028 569 567 -62.0 -22.0 105.0 
Meksika 238 232 941 163 137 851 -32.0 -41.0 -10.0 
Benin  71 30 400 295 121 420 316.0 303.0 5.0 
Burkina Faso 113 46 403 234 91 399 107.0 98.0 -1.0 
Mali 139 70 495 356 162 449 156.0 131.0 -9.3 
Özbekistan 1,956 1,584 811 1,545 1,170 764 -21.0 -26.0 -6.0 
Türkmenistan * * * 562 265 488 * * * 
Tacikistan * * * 260 138 551 * * * 

DÜNYA TOPLAM 32,672 16,550 507 33,013 19,242 579 1.0 16.0 14.0 
KAYNAK: Cotton World Statistics 

(*):Bu döneme ait verilere ulaşılamamıştır. 
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Tablo 4’den görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin pamuk ihracatı 1991/2001 döneminde 
1980/1990 dönemine göre yüzde 13 artarak 1,512 bin tona ulaşmıştır. Gelişmiş ülkeler arasında  yüzde 
358 oranında artan ihracatı ile Yunanistan dikkat çekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri 2001/2002  
verilerine göre dünya ihracatının yüzde 34’ünü  karşılamaktadır. Gelişmiş ülkelerden, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avustralya ve Yunanistan dünya ihracatının yüzde 48’ini sağlamaktadırlar.  

Çin, Hindistan,  Pakistan, Türkiye  gibi ülkelerde tekstil ve konfeksiyon sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak pamuk ihracatı 1991/2001 döneminde önemli oranda azalmıştır.  

Türkiye pamuk ihracatı, 1991/2001  döneminde yüzde 63 oranında gerilemiştir. Nitekim Türkiye’de 
1980 yılında üretimin yüzde 39’u ihraç edilirken, 2000 yılında bu oran yüzde 3’e düşmüştür.   
 
TABLO 4:SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DÜNYA PAMUK İHRACATI 

Ülke Grupları 
1980/1990 

Dönem Ort. 
(000 Ton) 

1991/2001 
Dönem Ort. 
(000 Ton) 

Değişim 
% 

Gelişmiş  Ülkeler  
ABD 1,337 1,512 13
Avustralya 197 509 158
Yunanistan 47 213 353
Gelişmekte Olan Ülkeler  
Çin 267 110 -59
Hindistan  107 82 -23
Pakistan 401 139 -65
Suriye 84 179 113
Mısır 119 67 -44
Brezilya 94 36 -62
Türkiye 128 48 -63
Özbekistan * 1,021 *
Türkmenistan * 229 *
Tacikistan * 122 *

DÜNYA TOPLAM 4,848 5,931 22

KAYNAK: Cotton World Statistics 
(*) Bu döneme ait verilere ulaşılamamıştır. 

 
Pamuk ithal eden ülkeler incelendiğinde, 1991/2001 döneminde İtalya haricinde tabloda yer alan  
gelişmiş ülkelerin pamuk ithalatlarında azalma gözlenmektedir. Bunu  aksine gelişmekte olan ülkelerin 
pamuk ithalatlarında  önemli oranda artış görülmektedir. 

2001/2002 verilerine göre Endonezya  dünya pamuk ithalatında  yüzde 9’luk payı ile ilk sırada,  yüzde 
7’lik payı ile  Türkiye ikinci sırada  yer almaktadır.  

Meksika yüzde 6.4’lük payı ile üçüncü sırada, Hindistan ise 6.3’lük payı ile dördüncü sırada yer 
almaktadır. Görüldüğü gibi gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Endonezya, Türkiye, Meksika ve 
Hindistan gibi ülkeler dünya pamuk ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştirmektedirler. 

Dış ticarette serbestleşme eğilimleri sonucu Türkiye, Meksika, Hindistan gibi pamuk üreticisi ülkelerin, 
önemli pamuk ithalatçısı ülke konumuna geçmeleri dikkat çekicidir. 

Yine 2001/2002 sezonu incelendiğinde Rusya yüzde 5.8’lik pay ile dünya ithalatında önemli yer 
almaktadır. Ancak, Rusya'nın pamuk ithalatının artmasının en önemli nedeni,   Amerika Birleşik 
Devletleri  tarafından yürütülen GSM kredileridir. Bu nedenle 1993 yılından itibaren Rusya’nın  
Amerika’dan pamuk ithalatı hızla artmaya başlamıştır. 
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Türkiye pamuk ithalatının 1991/2001 sezonunda, 1980/1990 dönemine göre yüzde 896 oranında arttığı 
gözlenmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün gelişmesine bağlı olarak üretimin iç talebi 
karşılamaması, dönem dönem pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından daha yüksek seviyelerde 
oluşması, kalite sorunları nedeniyle, artan talebi ithalatla karşılanmaya başlanmıştır. 
 
TABLO 5 :SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DÜNYA PAMUK İTHALATI 

Ülke Grupları 
1980/1990 

Dönem Ort. 
(000 Ton) 

1991/2001 
Dönem Ort. 
(000 Ton) 

Değişim 
% 

Gelişmiş  Ülkeler  
Japonya 712 346 -51,0
Kore 388 345 -12,0
İtalya 281 324 15,0
Almanya 222 156 -30,0
Taiwan 330 284 -14,0
Gelişmekte Olan Ülkeler  
Endonezya 179 464 159,0
Türkiye 28 279 896,0
Tayland 189 330 74,6
Meksika 11 249 2.164,0
Çin 261 345 32,0
Brezilya 44 321 630,0
Pakisatan 6 82 1.266,7
Hindistan 7 121 1.629,0
Bengladeş 62 123 98

DÜNYA TOPLAM  4.928 5.949 21,0

KAYNAK: Cotton World Statistics 
 
SONUÇ 

Yoğun bir belirsizlik ve kaotik ortamda herşeyin; her an, akıl almaz bir hızla değiştiği günümüzde 
ekonominin geleceğine ilişkin öngörüde bulunmak bir hayli güçtür. Ancak görünen o ki, teknolojide 
özellikle iletişim teknolojinde ortaya çıkan gelişmeler, üretim sistemi, ilişki sistemi, yönetim sistemi 
ve değer sistemlerini de değiştirmektedir.  

Bunun sonucunda ortaya çıkan globalleşme süreci finansal sermayenin kontrolünü, ulus devlet yerine 
uluslararası kuruluşlara bırakmıştır. Ayrıca, uluslararası standart ve kalitede üretim ve uygun fiyatlarla 
dünya piyasalarına rekabet edilebilirlik önem kazanmıştır. Bunu başaran ya da başaracak olanlar ayakta, 
diğerleri çok gerilerde kalacaktır. 

Bu analizi konumuzu oluşturan pamuk açısından değerlendirdiğimizde şu değerlendirmeleri yapmak 
mümkündür: 

Küreselleşme kapsamında dünya ticaretinde ortaya çıkan  serbestleşme eğilimleri ile birlikte dünya 
ticaretinde dengeler değişmektedir. Dünya pamuk piyasası da bu akımlardan etkilenmektedir. Dünyanın 
en büyük pamuk üreticisi ve ihracatçısı konumundaki A.B.D. artan pamuk üretimine pazarlar yaratmak 
amacıyla üreticisine yüksek oranda destekleme yaparak ve GSM kredileri gibi uygulamalarla dünya 
pamuk piyasasında rekabet üstünlüğü elde etmektedir. 

Yine Avustralya ve Yunanistan  gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir yere sahip olmayan 
ülkeler finansman avantajlarını kullanarak üretimlerini ve ihracatlarını hızla arttırmaktadırlar. 

Kore, Japonya, Almanya, Tayvan gibi,  emek yoğun olan tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihtiyaç 
duymayan gelişmiş ülkelerde ise pamuk ithalatı hızla azalmaktadır.  
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Ancak, Endonezya, Türkiye, Meksika, Hindistan, Brezilya, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde  pamuk 
ithalatı hızla artmaktadır. 

1990’lı yıllara kadar önemli bir pamuk ihracatçısı olan  Türkiye, artan pamuk talebinin arzı aşması 
sonucu ithalatçı konuma geçmiştir. 

Özellikle 1992 yılından başlayarak artmaya başlayan pamuk ithalatı 1997 yılından itibaren önemli 
miktarlara ulaşmıştır. Pamuk ithalatında ortaya çıkan artışta üretim yetersizliği, iç piyasa koşulları 
yanında Amerika Birleşik Devletleri’nden uzun vadeli ve düşük faizli GSM-102 kredileri karşılığında 
pamuk alımı yapılmasının önemli etkisi olmuştur.  

Türkiye, ihtiyacı olan pamuğu kendi üretmelidir. Ülke ekonomisi içinde önemli bir paya sahip tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün temel hammaddesi olan pamukta  dışa bağımlı olmamız rekabeti olumsuz 
etkileyecektir. Diğer yandan olayın sosyal boyutu da önem arz etmektedir. Ülke nüfusunun yüzde 47’si 
tarımdan geçinmektedir. Bu nüfusun ülkemiz koşulları içinde başka bir alanda istihdam edilebilmeleri 
mümkün değildir. Bu nedenle pamuk üretiminin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde 
pamuk politikalarının yeniden ele alınması faydalı olacaktır. Bu çerçevede sektörün ilgili temsilcilerinin 
katkılarıyla demokratik bir sivil baskı gurubu oluşturulması ve burada üretim, pazarlama, dış ticarete 
ilişkin olarak hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin siyasi karar birimlerine aktarılarak 
hayata geçirilmesinin sağlanması özel bir önem taşımaktadır. Kuruluş çalışmaları devam eden Ulusal 
Pamuk Konseyi’nin bu işlevi yerine getirecek şekilde bir kurumsal yapı ve yasal kimlik kazanması 
zorunluluğu bulunmaktadır.  

Türkiye’de pamuk ve bağlantılı sektörlerde faaliyette bulunanların, taşıma pamuk ile böylesine devasa 
büyüklüğe ulaşmış, ülkemiz ekonomisinin kilit sektörü haline gelmiş Tekstil ve Konfeksiyon 
sektörünün çevrilemeyeceğinin bilincinde olmaları, kısa vadeli kazanç hesaplarıyla sektörün geleceğini 
yok etmemeleri gerekmektedir. Zira üretici, çırçırcı, iplikçi, dokumacı ve konfeksiyoncu aynı 
gemidedir. Bu geminin yoluna devam edebilmesinin uzun vadeli ve olmazsa olmaz koşulu pamuk 
üretimi ve kalitesinin artmasıdır.  
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PAMUĞUN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ 
 

Umur SİMSAROĞLU∗ 
 
GİRİŞ 

Bu çalışmanın konusu, pamuk ürününün pazarlama boyutunda borsaların rolü ve bu rolün 
gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik önerilerin değerlendirilmesidir. Bu 
çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde genel olarak borsalar ve işlevleri ardından da tarım ürünlerinin 
pazarlanmasında borsaların rolü değerlendirilecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde pamuk ürününün 
pazarlanmasında borsaların rolü, işleyiş ve miktar boyutlarıında ortaya konulacaktır. Çalışmanın izleyen 
bölümlerinde ise, ticaret borsalarında pamuk işlemlerinde karşılaşılan sorunlar ve buna bağlı olarak 
pamuk pazarlamasında borsaların rolünün artırılmasına yönelik öneriler ortaya konulacaktır.  
 
1. TİCARET BORSALARI VE İŞLEVLERİ 

5590 sayılı Kanununun 32. maddesine göre  “Ticaret Borsaları, kanunda yazılı esaslar dairesinde 
borsaya dahil maddelerin alım ve satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere 
kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kurumlarıdır”.  

Bu çerçeve içinde ticaret borsaları; standardize edilmiş veya tiplere ayrılmış ya da numuneyle malın 
tümünün temsil edildiği; üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı büyük miktarda yapılan, 
dayanıklı ve stoklamaya elverişli bulunan, arz ve talebi değişken olan, alım ve satımı rekabet şartları 
içinde ve önceden belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı, organize edilmiş  tarımsal 
ürünler piyasasıdır. 

Borsaların görevleri anahatları ile şöyle sıralanabilir (İTB, 1992:9): 

• Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını düzenlemek ve tescil etmek, 
• Borsaya dahil maddelerin hergünkü fiyatlarını usulune uygun olarak tespit ve ilan etmek, 
• Alım satıma ilişkin işlemlerin (teslim, tesellüm, kalite vb) kurallara uygun olarak gerçekleşmesini 
sağlamak, 
• Yurtiçi ve yurt dışı borsalar ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 
• Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar 
kurmak, 
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
• Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmek, 

Borsa tekniğiyle alım satım, her şeyden önce çok sayıda alıcı ve satıcının fiyat oluşumuna katkı 
sağlaması nedeniyle serbest piyasa koşullarına uygun bir işleyişi yansıtmaktadır. Borsada alıcı ve 
satıcılar, diğer bütün alıcı ve satıcıları haberdar edecek şekilde alım veya satım tekliflerini ifade 
etmekte; bu teklif, fiyat ve miktar olarak karşılık bulduğunda, taraflar alım satım işlemini 
gerçekleştirmektedir. 

Bu mekanizma, piyasada yer alan bütün tarafların bilgisi çerçevesinde işlediği için de, piyasada fiyat 
oluşumu tarafların piyasa gücüne bağlı olarak değil; söz konusu ürünün arz ve talep miktarına bağlı 
olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla piyasa sisteminin sonucu olarak ortaya çıkan bütün avantajlar, 
borsalar yoluyla gerçekleşmektedir. 

Öte yandan borsa çatısı altında düzenli olarak yapılan alım satımlar tamamiyle kayıtlı işlemler 
olduğundan, özellikle vergi düzeninin tam yerleştirilemediği ülkelerde kayıtdışı işlemler nedeniyle 
uğranılan vergi kaybının da önüne geçilmektedir. Bu özelliği nedeniyle de, tarım ürünlerinin borsa 
çatısı altında alınıp satılması, kalkınmanın finansmanına katkıda bulunmaktadır. Özellikle ara mal 
olarak kullanılan tarım ürünlerinin borsada alım satımı, bu ürünün ticaretinin kayıt altına alınması 
yanında, bu ürünleri girdi olarak kullanan sektörlerin de kayıt altına alınmasını sağladığından, 
borsaların vergi gelirleri üzerindeki etkisi ekonomiye yaygınlaşmaktadır. 

                                                 
∗ İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
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1980’li yılların sonundan itibaren bütün dünyayı kapsayan globalleşme akımı çerçevesinde, piyasa 
ekonomisi egemen ekonomik sistem konumuna gelmiş ve bütün sektörler bu gelişmeden etkilenerek 
yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Söz konusu yeniden yapılanma sürecinde, gerek dış ticaret, 
gerekse yurt içi sektörel ilişkiler açısından, piyasa ekonomisine uyumun en zor olduğu sektör olarak 
tarım dikkati çekmektedir. Zira, tarım sektörü gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerde, stratejik 
önemi nedeniyle uzun süredir desteklenmiş ve sektör yapılanması da bu desteklere göre gerçekleşmiştir. 

Günümüzde ise, gerek Dünya Bankası, gerekse FAO, tarım sektörünün piyasa ekonomisi koşullarına 
göre yapılanmasında ticaret borsalarının önemini vurgulamaktadır. Ticaret borsalarının tarımsal 
ürünlerin pazarlanmasındaki payları arttıkça, hem sektör bazında, hem de makro ekonomik anlamda 
önemli katkılar sağlanacaktır. 

Ülkemizde de, uygulanan proje uyarınca ticaret borsalarının ihtisas borsası haline getirilmesi ve 
kapsamına aldığı ürünlerde piyasayı belirleyici güce kavuşması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede her 
ürün için en fazla işlem gördüğü bölgede kurulacak veya yeniden yapılandırılacak ihtisas borsası, 
bölgenin gelişmesi için yerel dinamiklerin harekete geçmesini de sağlayacaktır. 

Öte yandan, bu ihtisas borsalarına ülke genelinde bu ürünle ilgili faaliyette bulunan tarafların bizzat ya 
da aracı kurumlar yoluyla katılımları, piyasaların derinliğini artıracaktır. Piyasa derinliğinin artması, 
ürün fiyatlarının parasal güçle manüplasyonunu engelleyecektir. Bu ise, borsada oluşan fiyatların 
ekonomik koşulları yansıtması nedeniyle, üretici kararlarının tüketici tercihlerine uygun olmasını 
sağlayacaktır. Tüketici tercihlerine uygun olarak verilen üretici kararları, piyasa ekonomisinin en 
önemli fonksiyonlarından olan “rasyonel kaynak dağılımı”nın gerçekleşmesi anlamına gelecektir. 
 
2. TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA BORSALARIN ROLÜ 

Bilindiği gibi pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden son alıcıya kadar akışını kapsayan faaliyetlerdir. 
Pazarlama faaliyetinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, malların gerçek değerini bulmasını sağladığı 
gibi, piyasalar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinme olanağı verdiği için daha az stokla çalışılmasını ve 
böylece stok maliyetinden tasarrufu mümkün kılmaktadır. 

Genel olarak pazarlamanın etkinleştirilmesiyle sağlanan faydalar, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında 
da geçerlidir. Buna bağlı olarak etkin bir tarımsal pazarlama, mikro düzeyde de üreticilerin daha yüksek 
gelir elde etmelerine yardımcı olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin değerlendirilmesini sağladığı 
için ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu katkıları nedeniyle tarımsal pazarlama, üzerinde 
önemle durulması gereken bir ekonomik faaliyettir. 

Diğer taraftan, tarım ürünlerinin pazarlanması, sanayi ürünlerinden farklı bazı özellikler içermektedir. 
Öncelikle, tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel dalgalanma göstermesine karşılık tüketiminin 
sürekliliği, tarım ürünleri arz ve talebi arasındaki uyumsuzluğun temel kaynağıdır. Sözkonusu zaman 
uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer yandan stok maliyeti 
sorununu gündeme getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi ve arz ile talebin birbiriyle 
uyumlaştırılması amacı, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı ticaret borsalarını ortaya çıkarmıştır. 

Üretim döneminin kısalığı dışında, ürün standardizasyonunun güçlüğü de, tarım ürünlerinin piyasa 
sistemine uyumunu zorlaştıran ve dolayısıyla tarımsal pazarlamayı, sanayi ürünlerinin pazarlamasından 
ayıran bir özelliktir. Standartların geliştirildiği ürünlerde pazarlama faaliyetleri daha kolay 
yürütülmektedir. Bu sayede ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli pazarlara sunulması 
mümkün hale gelmektedir. Ayrıca ürün standardizasyonu tüketicilerin korunması açısından da büyük 
öneme sahiptir. Bu gerçeklerden hareketle son dönemlerde tarım ürünleri için de ulusal ve uluslararası 
standartların geliştirilmesine çalışılmaktadır. Örneğin AB ülkeleri, tarımsal ürünlerde kullanılan 
tarımsal mücadele ilaçlarının rezidüleri için tolerans sınırlarını belirlemekte ve özellikle ithal edilen 
ürünleri bu değerler açısından çok sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. 

Ülkemizde tarım ürünleri, genelde, destekleme alımları, borsada satış ve doğrudan tüccara veya sınai 
tesislere satış şeklinde pazarlanmaktadır. Bunlar içinde borsada satış yöntemi, piyasa ekonomisi 
koşullarına en uygun satış yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, ürünün piyasa ortamında 
arz ve talep koşullarına uygun olarak alınıp satılması sözkonusudur. 
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Destekleme fiyatlarının belirlenmesi ve destekleme alımlarının yapılması durumunda, piyasa 
mekanizması etkinliğini kaybetmekte, kaynak dağılımı dolayısıyla üretim politik tercihlere göre 
şekillenmektedir. Ekonomik bir konuda politik tercihlerin devreye girmesi, çoğu kez, Türkiye’de 
olduğu gibi, kaynak dağılımını bozmakta ve üretim desenini yanlış yönde değiştirebilmektedir.  

Diğer taraftan, bu sakıncalarına karşın, desteklemeye tüm ülkelerde devam edilmekte, yöntemi ve 
miktarı farklı olsa da, tarım en fazla desteklenen sektörlerin başında gelmektedir. GATT anlaşmasıyla 
tarım ürünlerinin de piyasa koşullarına uyumunun öngörülmüş olması, 21. yüzyılın ilk yıllarında 
tarımın önemli bir gündem maddesi haline geleceğine işaret etmektedir. 

Ülkemizde tarımsal ürünlerin pazarlanmasında borsaların rolünün değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki 
tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 1:Borsalar ve İTB İşlem Hacminin Tarımsal Hasılada Payı 

Milyon Dolar * % PAYI 

YILLAR İTB      
(1) 

Toplam Borsalar 
(2) 

GSMH           
(Tarım Sek.)      

(3) 

İTB          
( 1/3 ) 

TOPLAM 
BORSALAR  

   ( 2/3 ) 

1985 324 2,849 13,329 2.43 21.38

1986 387 3,207 14,887 2.60 21.54

1987 500 3,867 15,559 3.21 24.85

1988 519 3,736 15,697 3.30 23.80

1989 687 4,386 17,778 3.86 24.67

1990 768 7,189 26,343 2.91 27.29

1991 1,069 8,437 23,040 4.64 36.62

1992 963 8,397 23,851 4.04 35.20

1993 1,183 10,144 27,810 4.25 36.47

1994 1,257 9,879 20,137 6.24 49.06

1995 1,716 15,763 26,653 6.44 59.14

1996 1,659 15,660 30,686 5.41 51.03

1997 1,754 16,549 27,538 6.37 60.10

1998 1,786 22,158 35,046 5.10 63.23

1999 1,692 17,185 27,696 6.11 62.05

2000 1,686 16,331 29,000 5.81 56.31

2001 1,299 13,895 19,114 6.80 72.70

ORTALAMA 1,132 10,567 23,186 5 43

2000-01 (%) 
DEĞİŞİM -23 -15 -34 17 29

(*) TCMB Döviz alış kuru yıllık ortalaması kullanılarak bulunmuştur.     
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Buradan görülebileceği gibi, tarımsal ürünlerin borsalar aracılığıyla pazarlanma oranı yıllar itibariyle 
artmaktadır. Nitekim, 1985 yılında yüzde 21 düzeyinde olan bu oran 2001 yılında yüzde 73 düzeyine 
kadar yükselmiştir. 1985-2001 dönem ortalaması ise yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir4.  
 
3. PAMUK PAZARLAMASINDA BORSALARIN ROLÜ 

Bu bölümde pamuk ürünün pazarlanmasında borsaların rolü, işlem görme şekilleri ve işlem gördüğü 
borsalar boyutundan değerlendirilecektir.  
 
3.1. Borsalarda Pamuğun İşlem Görme Şekilleri 

Borsa işlemleri, Ticaret Borsaları içinde ve borsaya dahil maddeler üzerinde alım satıma yetkili 
olanların serbest irade beyanlarını karşılıklı olarak kabullenmeleri suretiyle yapılan alım satımlardır. 
Türkiye’de halihazırda borsalarda üç tip işlem yapılmaktadır.. Bunlar Hazır-peşin, vadeli ve alivre 
işlemler olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir. Hazır peşin işlemlerde sözleşmenin yapıldığı gün 
veya takip eden gün içinde malın teslim ve tesellümü gerçekleşir, mal bedeli peşin ödenir. Vadeli 
işlemlerde malın teslimininden belli bir süre sonra ödemesi yapılmaktadır. Alivre işlemler ise piyasa 
koşullarının uygun olmaması nedeniyle günümüzde uygulamada görülmemekle birlikte; tarımsal malın 
üretiminden önce, satıcının belli bir tarihte ve kararlaştırılmış fiyatla teslimini taahhüt etmesi, alıcının 
da aynı şartları kabul etmesiyle oluşan ve borsaya tescil ettirilen işlemlerdir.  

İzmir Ticaret borsasında pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm ve yağlı tohumlarda salon işlemleri yapılmakta 
ve burada oluşan fiyatlar dikkate alınarak heyetler tarafından düzenli olarak kapanış fiyatları 
belirlenerek ilgili kesimlere duyurulmaktadır. Bunların dışında kalan ürünlerde ise taraflar arasında 
gerçekleştirilen alım satım işlemi borsa tarafından tescil edilmekte ve bu şekilde borsa fiyatları 
belirlenmektedir.  

Salon işlemleri içinde özellik taşıyan ve en gelişmiş şekliyle sadece İzmir Ticaret Borsasında uygulanan 
korbey alım-satımları vardır. Pamuk salonunda yer alan Korbey, yuvarlak ve anfi şeklinde kurulmuş, 70 
kişinin oturabileceği bir alandır. Burada her işgünü saat 12:20-12:30 arasında yalnız tip üzerinden ve 
üretim yeri belirtilerek karşılıklı olarak yapılan kısa konuşmalarla yerine getirilen işlemlerde belirlenen 
fiyatlar pamuk tiplerinin karşılığı olarak salonda numune üzerinden saat 13:30’a kadar sürecek alım 
satımlara esas oluşturur. Korbeyde “Satarım-aldım-yaz” sözleriyle sonuçlanan alım-satım kesin akdi 
ifade etmektedir. 
 
3.2. Türkiye’de Pamuğun İşlem Gördüğü Borsalar 

Tarımsal ürünlerin borsalar aracılığıyla pazarlanmasında kurumsallaşmış ürünlerin başında pamuk 
gelmektedir. Türkiye’de pamuğun başlıca işlem gördüğü borsalar İzmir, Adana, Manisa, Aydın, Söke, 
Urfa, ve Antalya Ticaret Borsaları’dır. Doğal olarak pamuk üretim bölgelerinde kurulmuş olan 
Borsaların pamuk işlem hacmi sıralamasında öne çıktıkları görülmektedir. Son yıllarda GAP’ın devreye 
girmesiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin pamuk üretiminde önemli artışlar olması, bu bölgede yer 
alan borsaların da pamuk işlemlerine önemli katkılar yapmıştır. 

Borsalar içinde gerek işlem hacmi gerekse uygulamaları açısından İzmir Ticaret Borsası’nın ayrı bir 
uzmanlığı bulunmaktadır. Özellikle pamuk ürününde ihtisaslaşmış bir borsa olarak, pamuk işlem 
hacminde ulaşmış olduğu son durum aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Borsalar tarafından gerçekleştirilen tescillerde; aynı ürünün üreticiden tüccara, tüccardan diğer bir tüccara veya sanayiciye 

olan satışların tekrar tescil edilmesi nedeniyle mükerrer tesciller sözkonusu olabilmektedir. 
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Tablo 2: Dünyada ve Türkiye’de Pamuk Üretimi ve İTB İşlem Hacmi 

BİN TON % PAY 
SEZON Dünya 

Üretimi 
Türkiye 
Üretimi 

İTB Pamuk 
İşlem Hacmi

Türkiye / 
Dünya İTB / Dünya İTB / 

Türkiye 

1995/96 20,357 851 298 4.2 1.5 35.0

1996/97 19,613 802 282 4.1 1.4 35.1

1997/98 20,044 838 293 4.2 1.5 35.0

1998/99 18,707 882 292 4.7 1.6 33.1

1999/00 18,869 791 337 4.2 1.8 42.6

2000/01* 19,251 880 311 4.6 1.6 35.3

KAYNAK: COTTON World Statistics, ICAC, September 2001     

(*) 2000/01 sezonu dünya ve Türkiye üretimi rakamları tahminidir.     

Tablo 2’de görüldüğü üzere dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 4’lük kısmı Türkiye’de 
üretilmektedir. Bu üretim düzeyi ile Türkiye 6. büyük üretici konumundadır. İlk sıraları Çin, ABD, 
Hindistan, Pakistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu almaktadır. Büyük üretici ülkeler arasında, verim 
açısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır.  

Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 35’i İzmir Ticaret Borsası aracılığıyla pazarlanmaktadır. Bu 
verilere ikinci veya daha fazla kez tescile gelen pamuklar da dahil olmakla beraber, sözkonusu oran 
yine de çok büyüktür. Dünya üretimiyle bir karşılaştırma yapıldığında ise İzmir Ticaret Borsası pamuk 
işlem hacminin dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 1.5’ine karşılık geldiği görülmektedir. 
Dolayısıyla, İzmir Ticaret Borsası sadece Türkiye değil, dünya pamuk sektörü açısından da büyük önem 
taşımaktadır.  
 
4. TİCARET BORSALARINDA PAMUK İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR 
Ticaret borsalarında gerçekleştirilen pamuk işlemlerine olumsuz etki eden çeşitli faktörler 
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları hasat sırasında pamuğa yabancı maddelerin karışması, 
standardizasyon ve pamuk denetimlerinde yaşanan sorunlar, fiyat faklılıkları  nedeniyle Güney-Güney 
doğu menşeli kütlü pamukların yasak olmasına rağmen Ege Bölgesine nakli ve burada Ege pamuğu ile 
karıştırılarak pazarlanması, pamuk üretim miktarı ve kalitesindeki yetersizlik nedeniyle her geçen gün 
ülkemizin ithal pamuk bağımlılığının artması, ticaret borsalarında farklı tescil uygulamaları ve pamuğa 
dayalı vadeli işlemler piyasasının işlerliğe kavuşturulamamış olması şeklinde sıralanabilir.  
 
5. PAMUĞUN PAZARLANMASINDA BORSALARININ ROLÜNÜN ARTIRILMASINA 
YÖNELİK ÖNERİLER 

Yeni dünya düzeninde, tarım sektörünün piyasa koşullarına uyumunun sağlanması ve destekleme 
yönteminin de bu paralelde belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında, gelişen elektronik ticaret de 
dikkate alınarak ürün standartlarının, numune gereksinimine ihtiyaç olmadan alım-satıma izin verecek 
hale getirilmesi gerekmektedir. İzleyen bölümde bu alanlara ilişkin olarak alınması gereken önlemler 
ortaya konulmuştur 
 
5.1. Tarım Politikalarının Yenilenmesi 

Ülkemizde neyazık ki tarım politikasından değil, politikasızlığından bahsetmek mümkündür. Tarım 
politikalarının belkemiği de destekleme sitemidir. Bilindiği gibi destekleme fiyatlarının belirlenmesi, 
destekleme alımı yapılmasını gerektirmektedir. Destekleme alımının yapılmamaması durumunda 
destekleme fiyatlarının işlevsel olması mümkün değildir. 
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Ancak, destekleme fiyatlarının genelde piyasa koşullarını değil de, politik konjonktürü yansıtması, 
borsalarının etkinliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle borsaların gelişmesi isteniyorsa, destekleme 
yönteminin değiştirilmesi gerekecektir. 

Bu çerçeveden bakıldığında, girdi desteği, prim sistemi ve üreticiye doğrudan gelir aktarımının borsa 
sisteminin işlemesini olumsuz yönde etkilemeyeceği ifade edilebilir. Zira, bu yöntemler piyasa 
mekanizmasının işleyişi için temel parametre konumundaki fiyat ve piyasa koşulları üzerinde doğrudan 
etki yaratmamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde destekleme politikasında bu yöntemlere kayılması, 
borsacılığın gelişmesi açısından kilit önem taşımaktadır. Son dönemde tarım politikalarında yapılan 
reformlar, diğer boyutlardan sorunlara sahip olmakla birlikte, borsacılığın gelişimi açısından olumlu 
olarak kabul edilebilir.  
 
5.2. Standardizasyon 

İlgili yasada kullanılan tanım dikkate alındığında, borsalarda standartları belli ürünlerin alınıp-
satılabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde borsalarda alınıp satılan ürünler belli 
standartlara sahip olmak durumundadır. Ancak, ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde akredite bir 
standart kurumunun bulunmaması, borsalardaki işlemlerde zaman zaman ihtilaflara yol açmaktadır. Bu 
sorunu gidermek için genelde numune usulüne başvurulmaktadır.  

Ancak, günümüz koşullarında numune sistemine dayalı satışın yerini elektronik ticaret almaktadır. Bu 
ise, standartlar konusunda yeni bir yasal ve kurumsal yapıya ihtiyaç göstermektedir. Dolayısıyla, 
genelde tarım ürünlerinde, özelde de konumuz olan pamukta belge düzenine dayalı bir standardizasyon 
kurumu ve sistemi geliştirilmek durumundadır.  

Diğer taraftan, GATT anlaşması ile sanayi ürünleri yanında, tarım ürünleri ticaretinin de 
serbestleştirilmesi ve klasik korumacılığın azaltılması yönünde alınan kararlar, birçok ülkenin, bir 
taraftan üreticilerini korumak, diğer taraftan dünya ticaret hacminde ortaya çıkması muhtemel 
gelişmelerden pay almak amacıyla, GATT kurallarıyla uyumlu yeni önlemlere başvurmasına neden 
olmaktadır. Bunlardan en önemlisi yeni korumacılıktır. Bu yöntemle tarife ve kota gibi klasik 
korumacılık önlemleri yerine; yeni korumacılık önlemleri olarak adlandırılan kalite, sağlık ve ekoloji 
standartları önplana çıkmıştır. Bir başka deyişle tarife ve kotalar yerine, ikame koruma önlemleri 
getirilmiştir. 

Bu gelişmeler ülkemize de yansımış ve ülkemizden ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin (çekirdeksiz kuru 
üzüm, incir, kuru kayısı gibi) sağlık standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmesi 
sözkonusu olmuştur. Pamuk ve pamuktan mamul ürünlerin ihracatında da bu ve benzer sorunların, 
GATT anlaşmasının 2005 yılında tam olarak uygulamaya geçmesi sonrasında, daha da artması 
beklenmeli ve bunun için hazırlıklı olunmalıdır. 

Bu amaçla Tarım Bakanlığı, uluslararası standartları da dikkate alarak, pamuk için ekim aşamasından 
önce ilaçlama, gübreleme, hasat ve depolamaya ilişkin olarak ölçütler ilan etmeli ve üreticinin bunlara 
uyması için gerekli uyarıları yapmalıdır. Bunlara uymayan üreticiler, ürünlerindeki sağlık 
standartlarının düşük çıkması nedeniyle ürünü satarken zorlanacak ya da düşük fiyatla karşı karşıya 
kalacaktır. Dolayısıyla üretici gördüğü zarar nedeniyle, engeç bir yıl sonra kurallara uymak zorunda 
kalacaktır. 

Bu çerçevede her üreticiden pamuğunu satarken ürün sertifikası istenebilmesi ve bu sertifikaların 
oluşturulması amacıyla yeni bir sistem geliştirilmelidir. Burada esas sorun, sertifikaları verecek 
kurumsal yapının oluşturulmasıdır. Bunun için Tarım Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında sorumlu 
birimler oluşturulabilir. Ayrıca, ürünlerde gerekli tahlillerin yapılabilmesi için il ve ilçelerde uygun 
donanımlı laboratuvarlar kurulmalı, var olan laboratuvarlar yeni sisteme göre yapılandırılmalıdır. Bu 
sürece TSE’nin de dahil edilmesi ve bu kurumun sahip olduğu laboratuvar imkanlarından 
yararlanılabilmesi de mümkündür.  

Ülkemiz pamukçuluğunun dünya piyasalarına entegrasyonu, pamuğun gerçek kalite niteliklerinin 
ortaya konularak pazarlama değerinin artırılabilmesi, tekstil sektörüne istenilen nitelikte ve kalitede 
pamuk sunulabilmesi için pamukların kontrolünde tek balya sisteminin uygulanması kaçınılmazdır. 
Ancak, bu sistemin oluşturulması önemli yatırımları ve uygulayıcıların eğtimini geretirmektedir. 
Ülkemizin mevcut altyapısının bu sisteme geçiş için yeterli olmadığı açıktır. Ancak, bu gerekçe ile 
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girişimlerin ertelenmesi tüm sektörün geri kalmasına neden olmaktadır. Dolayısı ile tek balya sitemine 
geçiş için her kesimin üzerine düşeni yapması ve bu işe gönüllü olması gerekmektedir. 

5.3. Alt Yapının Tamamlanması 

Ülkemiz tarım ürünleri borsalarının gelişmesi için gerekli altyapı oluşturulmak durumundadır. Bu, en 
geniş tanımıyla personel, kurumsal, maddi ve doğal altyapı boyutlarının birlikte ele alınması anlamına 
gelmektedir.  
 
5.3.1. Personel Altyapı 

Özelde tarım, genelde ise ekonomik gelişme insan sermayesine bağlıdır. Çünkü, bir taraftan gelişmeyi 
yönlendirecek, insan unsurunun gelişmesi gerekmektedir. Bu alandaki gelişmeyi, beşeri sermayenin 
niteliklerinin artırılmasına indirgemek mümkündür. Kanımızca, Türkiye, tarımın bu boyutundaki 
sorunlarını çözmeden, gelişmeyi arzu edilen noktaya getiremeyecektir.  

Türkiye, her alanda uzun vadeli ancak, kalıcı çözüm olan nitelikli insan yetiştirilmesi konusuna 
yeterince önem vermemiştir. Bu durumda uzun vadeli kalıcı çözüm için çıkış noktası da netleşmektedir. 
Bu 21. yüzyılın piyasa koşullarına uygun üretimi sağlayabilecek şekilde üreticilerin 
bilinçlendirilmesidir. 

Bunun sağlanabilmesi için yapılması gereken, tarımda çalışmayı isteyen, çalışmakta olan veya ileride 
çalışacak olan bireylerin ara mesleki eğitime alınmalarıdır. Bunun için tarım meslek liselerinin açılması 
veya üreticilik kurslarının devreye sokulması düşünülebilir.  

Ayrıca, her köye öğretmen, her köye imam gönderen devletin, 20 bine yakını işsiz olan ve bir o kadarı 
da aldığı eğitime uygun olmayan bir alanda çalışan ziraat mühendislerinden faydalanmayı düşünmesi 
gerekmektedir. 

Tarım ürünlerinin önemli kısmının Borsalar aracılığıyla pazarlandığı dikkate alındığında buradaki 
personel altyapının da güçlü olması gerekliliği açıkta görülecektir. Borsaların önemli hizmetlerinden 
biri de şüphesiz bilgilendirme hizmetidir. Dolayısıyla bu hizmeti sunabilecek personel istihdamı önem 
taşımaktadır. Böylece bilinçli pamuk üretimi konusunda üreticiye gerekli bilgiler aktarılabilecek 
dolayısıyla verim ve kalite artışı için gerekli koşullar gerçekleştirilebilecektir. 

Ayrıca, borsalarda işlem yapan aracıların da iş tanımlarının yeniden yapılarak değişen dünya ve gelişen 
piyasa koşullarına uyumunun sağlanması faydalı olacaktır. Bu çerçevede broker’lik sisteminin 
getirilmesi değerlendirilmelidir. 
 
5.3.2. Kurumsal Altyapı 

Türkiye, bir çok alanda çağdaş gereksinmelere uygun kurumsal yapılanmayı gerçekleştirememiştir. Bu 
çerçevede, borsacılığın gelişmesi için sadece kurumsal düzlemde değil, aynı zamanda yasal boyutta da 
yenilenmeye ihtiyaç olduğu anlaşılacaktır. Çünkü, yasalar iyi düzenlenmediğinde, kurumsal altyapı, 
kurumsal altyapı iyi düzenlenmediğinde de yasaların etkin işlemesi mümkün değildir.  

Bu çerçevede borsalara ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi çağdaş 
gelişmelere uygun bir borsacılık sisteminin kurulması için gerekli stratejilerin oluşturulması zorunludur. 
Bu düzenleme Borsa sayısının yüzü aşması ve uygulama farklılıklarının yoğunlaştığı günümüzde daha 
da önem kazanmaktadır.  
 
5.3.3. Maddi Altyapı 

Borsaların işleyişinin daha iyi seviyeye gelebilmesi için maddi altyapı konusunda da önemli 
iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Borsaların fiziki yapılarının geliştirilmesi, bilgi teknolojilerine 
uyumlarının sağlanması ve birbirleriyle on-line bağlantılarının kurulması zorunludur. Bu amaçla Ürün 
Borsaları Geliştirme Projesi çerçevesinde, TOBB-net projesi ile ortklaşa çalışmalar devam etmektedir. 
Yine aynı proje kapsamında buğday ve pamuk ürünlerinde lisanslı depoların kurulması ve makbuz 
senedi uygulamasına geçiş hedeflenmektedir.  
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5.3.3.1 Ürün Borsaları Projesi ve Lisanslı Depoculuk Sistemi 

Hükümetimiz 1994 yılı başlarında FAO (BM Gıda ve Tarım Teşkilatı) Teknik İşbirliği Projesinden, 
Türkiye’de tarım borsalarını gerçek bir borsa nizamına ve ihtisas borsası statüsüne kavuşturmak, tarım 
sektöründe devlet müdahalesini azaltarak yeniden düzenlemek, ürün borsalarındaki alım satımları 
canlandırmak amacı ile, önlemler geliştirmesini istemiştir. Bunun üzerine 1996 yılında Birleşmiş 
Milletler Ticareti Geliştirme Örgütü ve Dünya Bankası desteği ile Tarımsal Ürün Piyasalarının 
Geliştirilmesi Projesi hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında uzmanlar öncelikle hububat ve pamuk 
ürünlerinin alınıp, satıldığı borsaları incelemeye başlamışlar. Neticede pamuk ürünlerinin en çok işlem 
gördüğü İzmir, Adana, Şanlıurfa Ticaret Borsaları’nın pamuk ihtisas borsası, hububat konusunda da 
Konya, Eskişehir, Edirne ve Polatlı Ticaret Borsalarının da hububat ihtisas borsası olarak belirlenmesi 
sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, bu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası arasında 
ikraz anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu çalışma Bakanlar Kurulu tarafından 22.10.1998 tarihinde 
onaylanmış, böylece Ürün Borsalarını Geliştirme Projesinin uygulama sürecine geçilmiştir. Proje 
koordinatörlüğü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu arada, 5590 Sayılı 
Kanun’un değiştirilen Ek 11. maddesi gereğince, Borsalar Birliği’nin görüşünü alarak Bakanlıkça ürün 
ihtisas borsaları açabilir, umumi mağazacılık yapabilir ve lisanslı ürün depoları da kurabilir şeklinde 
düzenleme yapılmıştır.  İhtisas borsalarından beklenen yararlar aşağıda açıklanmıştır: 

• Tarımsal ürünlerin işlem göreceği ihtisas borsaları sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunarak, prim 
sistemi uygulaması ile başabaş götürülmesi durumunda işlemlerin borsalardan geçmesi ile üretimin 
tamamının belgelenmesi sağlanmış olacaktır.   

• Depolara teslim edilen ürünün laboratuvar ölçümleri neticesinde gerçek değeri ortaya çıkacak ve 
daha sağlıklı fiyat bulması mümkün olacaktır.  

• Pamukta, tek balya sisteminde balyaların tek tek değerlendirilmesi, pamuğun çırçırda 
karıştırılmasını önleyecektir. Ayrıca üretici, üretimde kullandığı girdilerin ürün spesifikasyonlarını 
ne şekilde etkilediği konusunda sebep sonuç ilişkisini daha iyi görebilecektir. Bu sayede ürün 
kalitesi yükselecek ve kaliteli ürüne verilecek prim nedeniyle  üreticiler ürünün kalitesini 
yükseltecek tedbirler alacaklardır.  

• Dünya uygulamalarına göre genellikle bir tarımsal ürün için sadece bir ihtisas borsası kurulmakta, 
burada oluşan fiyat diğer borsalar için de bir gösterge niteliği taşımaktadır. Ayrıca piyasa bilgisinin 
artışı, alıcı sayısının çoğalması, alım satım işlemlerinin düzenli olarak izlenebilmesi, piyasa 
şeffaflığını ve çiftçilerin fiyat konusundaki pazarlık kapasitelerini arttıracaktır. 

• Spekülatörlerin ürün alıp saklaması kolaylaşacağı için, piyasaya katılımları artacaktır. Tüccarlar ve 
ihracatçılar, kendilerini piyasadaki fiyat risklerine karşı koruyabilecek hedging (finansal koruma) 
araçlarına daha kolaylıkla ulaşabileceklerdir 

• Uzun zamandır yapılamayan forward (vadeli) işlemler canlanacak, bankalar nezdinde yapılacak 
işlemler sayesinde malın tamamına yakın bir kısmını finanse edebilmek mümkün olacaktır.  

• Finans kurumları, ürün işlem devri hakkında daha iyi bilgi sahibi olarak ve makbuz senetlerini 
teminat olarak kullanarak, ticari kapasitelerini güçlendirebilecek ve makbuz senetleri karşılığında 
daha düşük riskle kredi verebileceklerdir. Dolayısı ile küçük ölçekli üreticiler, daha yüksek kalite 
ve miktarda ürün üretmelerini sağlayacak kredi ve destek imkanlarına kavuşacaklardır. 

• Zaman içinde devletin tarımsal ticaretteki rolünün azalmasına yardımcı olacaktır 
• Artan ürün kalitesi ve miktarından makro düzeyde ülke ekonomisi de kazançlı çıkacaktır. 

Ürün borsalarını geliştirme projesi içinde hayata geçirilmesi planlanan makbuz senetleri sistemi; 
standartları oturmuş düzenli bir şekilde denetlenen depoların inşasını ve işletilmesini gerektirecek 
önemli bir altyapı yatırımıdır. Bu konuda pamukta İzmir-Urfa, buğdayda Konya- Polatlı borsaları pilot 
uygulama için seçilmiş ve bu borsalarda lisnaslı depoculuk sistemine öncelikli olarak geçilmesi 
öngörülmüştür.  Ancak pilot projede yer alan borsalar için bile gerekli altyapı yatırımları tamamlanmış 
değildir. Borsalarda işlem görecek ve lisanslı depolara konulacak ürünlerin analizlerini yapabilecek 
yeterlilikte ve akreditasyonu sağlanmış laboratuvarların kurularak hizmete sokulması ve uygun şartlarda 
depoların kurulması gerekmektedir. Özellikle pamukta tek balya sistemine ülke genelinde geçiş için 
altyapı oluşturulması amacıyla, belirli üretim merkezleri itibariyle HVI laboratuvarlarının kurulması 
öncelikli yatırımlar içinde yer almalıdır. 
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5.4. Vadeli İşlemler Piyasasının Hayata Geçirilmesi 

Ticaret Borsaları ile ilgili hedeflerden biri olan ihtisas borsalarının kurumsallaşması, spot piyasalar 
yanında vadeli (future) piyasaların da kurulup gelişmesine ortam hazırlayacaktır. Bilindiği gibi, tarım 
sektörünün diğer sektörlere oranla dezavantajlı olduğu konulardan birisi de, sektördeki çok yoğun 
belirsizlikler, yani risktir. Bu belirsizliklerin temelinde, tarımsal üretimin doğal koşullara olan 
bağımlılığı yatmaktadır. Doğal koşullara bağımlılığı yeni tarım teknikleriyle belli ölçülerde 
azaltabilecekse de, tümüyle ortadan kaldırılması olanaksızdır. Bu nedenle tarım ürünleri piyasalarında 
arz ve dolayısıyla fiyat dalgalanmaları çok fazla olmaktadır. Ticaret borsalarında spot işlemler yanında 
vadeli işlemlerin(futures, options) gerçekleştirilmesi, söz konusu dalgalanmaların ortaya çıkaracağı 
risklerden korunmaya yönelik(hedging) enstürmanları sağlayacağından riskleri en aza indirecektir. 

Vadeli işlem borsalarında oluşacak fiyatlar, ilgililere söz konusu ürünlerin geleceği hakkında bilgiler 
vermektedir. Zira bu fiyatlar, ülke ekonomisinin gelecekteki performansına ilişkin beklentiler yanında, 
vadeli borsada işlem gören ürünlerin gelecekteki arz ve talep miktarları hakkındaki beklentileri de 
yansıtmaktadır. Örneğin, önümüzdeki hasat döneminde kuraklık gibi bir nedenle rekoltenin düşük 
olacağı bekleniyorsa, bu arz miktarının yetersiz olacağı düşüncesiyle söz konusu ürünün vadeli 
piyasadaki fiyatının yükselmesini gündeme getirecektir. 

Bu mesajın anlamı açıktır. Future market sayesinde üreticiler global anlamda rekabete hazırlanacak ve 
ürün deseni yalnızca yerel düzeyde değil dünya ölçeğinde optimuma yönelecektir. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ticaret borsalarının (gerek 
spot, gerekse future piyasa olarak) gelişmesi yerel/ulusal/uluslararası anlamda tarımın gelişmesine 
katkıda bulunacaktır. 
 
5.5. Ulusal ve Uluslararası Tahkim Müessesinin Etkinleştirilmesi 

Günümüzde ticari hayatta yaşanan sorunların artması nedeniyle ticaret yapanlar arasında doğan 
ihtilafların sayısında da önemli artışlar olmaktadır. Mahkemelerde bir davanın sonuçlanmasının çok 
uzun zaman alması ticaretin işleyişini de olumsuz olarak etkilemektedir. Tahkim, hukuk literatüründe; 
Bir hak üzerinde ihtilafa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak, doğan bu ihtilafın özel hakemler tarafından 
çözümlenerek karara bağlanması şeklinde tarif edilmektedir. Tahkim iç ve dış (uluslararası) tahkim 
olark iki grupta ele alınmaktadır. 

İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülmekte olan iç tahkim müessesi sayesinde tarım ürünleri 
ticaretinde oluşan ihtilafların en hızlı ve en etkin şekilde çözümü mümkün olmaktadır. Borsaya dahil bir 
maddenin alım satımında doğan herhangi bir ihtilafın Ticaret Borsaları İhtiyari Tahkim talimatnamesi 
hükümleri ile çözümlenebilmesi için,  

• Tarafların önceden ilgili alım satım beyannamesinde hakem şartını kabul etmiş olmaları veya, 

• İhtilafın doğmasını takiben tarafların yazılı bir şekilde tahkime gitme konusunda mutabık olmaları 
gerekir.  

Tahkim yeri, ihtilafın doğmasına neden olan alım satım işleminin tescil edildiği borsadır. Uyuşmazlığın 
çözülebilmesi için, tarafların ya önceden veya sonradan yaptıkları bir yazılı sözleşmede veya ilgili alım-
satım beyannamesinde hakem şartını kabul etmiş olmaları veya uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde 
bunun, borsada yürürlükte olan isteğe bağlı tahkim usulleri çerçevesinde çözümleneceği hususunda 
yazılı bir şekilde anlaşmaya varmış bulunmaları gerekir. 

Ülkemizde pamuk ticareti bu perspektifte değerlendirildiğinde; 1980’li yıllardan itibaren tekstil ve 
konfeksiyon sektöründe yaşanan hızlı gelişme ve artan pamuk talebine paralel olarak pamuk üretiminin 
artmaması, Türkiye’nin pamuk ihracatını hızla azaltırken, pamuk ithalatını artırdığı görülecektir. 
Nitekim, Türkiye, dünyanın altıncı büyük pamuk üretici ülkesi konumunda olmasına rağmen, aynı 
zamanda dünyanın önde gelen ithalatçı ülkelerinden birisi konumundadır. 

Pamuk ithalatının artması beraberinde uluslararası ticari ihtilafları da getirmiştir. Pamuk ithalatında 
taraflar arasında yaşanan ihtilafların çözülmesine ilişkin olarak ülkemizde bir tahkim müessesinin 
bulunmaması nedeniyle, yurt dışındaki (örneğin Bremen, Liverpool vs.) tahkim kuruluşlarına 
başvurulması zorunluluğu doğmuştur.  
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Bu ihtiyacı gören İzmir Ticaret Borsası ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve “uluslararası tahkim 
müessesi” kimliği kazanmak amacıyla harekete geçmiştir. Gerekli araştırmaların tamamlanmasından ve 
yapılan yazışma ve görüşmelerden sonra bu konuda nihai adım atılmış ve 5 Ekim 2000 tarihinde 
gerçekleştirilen CICCA (Pamuk Kuruluşları Arasında Uluslararası İşbirliği Komitesi) üyeliği ile İzmir 
Ticaret Borsası “Uluslararası Tahkim Kurumu” niteliği kazanmıştır.  

Kısaca ifade etmek gerekirse, uluslararası düzeyde tahkim müessesine olan ihtiyacın her geçen gün 
daha da artmasını dikkate alan ve ulusal tahkim alanında köklü geleneklere sahip olan İzmir Ticaret 
Borsası, bir çok alanda olduğu gibi, bu alanda da öncülük yapmış ve ülkemizde “ilk” uluslararası  
tahkim kuruluşu olma şansını yaratmıştır.  

Halen borsa tarafından  uluslarası pamuk tahkimine ilşkin kurallar kitabının oluşturulması çalışmasına 
devam edilmektedir. Çalışma bitiminde tüm ilgililerin görüşleri alınarak verilecek son hali, pamuk dış 
ticareti yapanların istifadelerine sunulacaktır.  
 
5.6. Makro Ekonomik İstikrarın Sağlanması 

Ticaretin tüm alanlarında yaşanan sorunların temelinde makro ekonomik istikrarsızlık yatmaktadır. 
Borsalar da tarımsal ticaretin merkezleri olduğundan makro ekonomik istikrasızlıktan birebir 
etkilenmektedir. Dolayısıyla gerek işlemlerin borsalar kanalıyla gerçekleştirilerek kayıt dışılığın 
önlenmesi, gerekse tarımsal ticaretle ilgili sorunların çözülebilmesi için makro ekonomik istikrarın 
sağlanması önkoşuldur. 
 
4. SONUÇ 

Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda elde sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 

• Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler piyasa ekonomisini, hakim ekonomik sistem konumuna 
getirmiştir.  

• Teknolojik açıdan ortaya çıkan gelişmeler pazar, dolayısıyla piyasa ekonomisinin işleyişine 
elektronik ticaret gibi yeni boyutlar katmaktadır. 

• Üretim koşullarının farklılığı nedeniyle piyasa ekonomisine uyumda sorunları bulunan tarım 
ürünlerinin de piyasa koşullarına uyumu sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle gerek spot, 
gerekse vadeli işlemlere yönelik borsaların önemi artmaktadır. 

Bu genel değerlendirmeler ülkemizde borsaların yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gereğine 
işaret etmektedir. Diğer taraftan bu değerlendirmeleri çalışmamızın konusunu oluşturan pamuk ürünü 
açısından değerlendirdiğimizde şu şonuçlara ulaşmak mümkündür: 

• Pamuk ürünü, artan dünya nüfusu, doğal elyafa dönüş ve daha birçok nedenle önemi en fazla artan 
tarım ürünlerinin başında gelmektedir.  

• Çok yüksek oranda katma değer yaratması, pamuk üretiminin ulusal ekonomi açısından da önemini 
artırmaktadır.  

• Bu nedenle sektördeki pazarlama sorunlarının biran önce çözülmesi gerekmektedir.  
• Bu sorunların çözümün borsaların etkinliğinin artırılması üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. 
• Pamuğun borsalarda güven içinde alınıp satılmasını sağlayacak, yasal-kurumsal ve teknik 

düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.  
• Borsaların bu çerçevede yeniden yapılandırılması, halen uygulanmakta olan makro ekonomik 

yeniden yapılanma programıyla entegre edilmelidir.  

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’de gerek pamuk, gerekse diğer tarım ürünlerinin 
pazarlanmasında borsaların rolü artırılmalıdır. Bunun için gerekli potansiyel ülkemizde mevcuttur. 
Dolayısıyla, mevcut potansiyel, ülkemiz ihtiyaçları ve bu alanda dünya genelinde ortaya çıkan 
gelişmeler dikkate alınarak borsaların yeniden yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için 
siyasi karar birimlerinin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla iş dünyasının sivil toplum 
gücünü kullanması zorunludur.   
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EGE PAMUĞUNUN KALİTESİNİN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

 
Işık TARAKÇIOĞLU∗ 

 
İzninizle bugünki konuşmama 3 yıl önce İzmir’de yapılan “Türkiye II. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon 
Sempozyumu”nda sunduğum “Dünya Elyaf Üretim ve Tüketiminde Gelişmeler” başlıklı tebliğimde 
ileri sürdüğüm görüşlerimi özetleyerek başlamak istiyorum. 

Söz konusu tebliğin ara başlıkları şöyle idi: 

- Pamuk elyafının dünya elyaf üretimi ve tüketimi içerisindeki payı hızla azalmaktadır. 

- Poliester elyaf ve iplik tüketiminin dünya elyaf tüketimi içerisindeki payı hızla artmaktadır. 

- Sentetik elyaf üretim ve tüketimi kalkınmakta olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere nazaran daha 
hızlı artacaktır. 

- Poliester maliyetleri ve fiyatları, uzun süreli düşüş trendine ilaveten 1997-1999 döneminde sert 
düşüşler göstermişlerdir. 

- Orta ve uzun vadede pamuk üretim, tüketim ve fiyatları niçin artmayacaktır ? 

- Dünya’daki gelişmelerin ışığı altında Türkiye’nin pamuk politikası nasıl olmalıdır ? 

Tebliğin son bölümünde: 

“ Türkiye son yıllarda 800.000-850.000 ton pamuk elyafı üreten ve 950.000-1.150.000 ton pamuk elyafı 
tüketen, yani net pamuk ithalatçısı bir ülke olmuştur. GAP sulamasının tam devreye girmesi ve pamuk 
fiyatları+Devlet desteğinin tatmin edici olması durumunda, Türkiye’nin pamuk elyafı üretimi rahatlıkla 
1.200.000 ton’un üzerine çıkarılabilecektir. Artık yeni kapasite artırıcı iplik yatırımlarının 
yapılmayacağı, fakat K.K.O.’larının artacağı varsayımıyla, Türkiye’nin pamuk elyafı tüketimi de 
1.250.000-1.300.000 ton/yıl civarlarına çıkacaktır. Yani gayret gösterilirse, Türkiye’nin pamuk 
bakımından kendi kendine yeterli bir ülke olması mümkündür. Kanımızca tartışılması gereken husus, 
buna gerek olup olmadığı, buna değip değmiyeceğidir. Zira Dünya’da başka ülkelerdeki Devlet 
destekleri sayesinde maliyetinin altında fiyatlarla ve cazip kredilerle istediğiniz kadar bulunan bir zirai 
ürünün üretimini, Devlet desteği ile daha da artırmaya çalışmak ne derece mantıklıdır gerçekten 
tartışılmalıdır. 

Türkiye ihracatının % 40’ına yakın bir kısmını ve Kriz öncesinde Türkiye’nin toplam GSMH’nın % 
14’ünü tek başına sağlayan Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii’nin büyük farkla en önemli 
hammaddesi pamuktur. Buna göre “Pamuk Türkiye için stratejik bir hammadde değil midir?” sorusu 
sorulabilir. Benim bu soruya cevabım: 

• Makineyle hasad edilmiş, saw-gin yöntemiyle çırçırlanmış orta kalite (Liverpool B İndeksine 
giren veya Liverpool A İndeksine tam uygun) pamuk elyafı stratejik bir hammadde değildir. 
Zira Dünyanın her yerinde yeterince bulunabilmektedir ve kullanıldığı mamule bir artı değer 
kazandırmamaktadır. 

• -Diğer taraftan bilinçli bir şekilde (aşırı yapay gübre ve zirai ilaç kullanmadan) yetiştirilmiş, 
elle itinalı bir şekilde toplanmış, roller-gin yöntemiyle doğru bir şekilde çırçırlanmış temiz ve 
iyi kalite (Liverpool A İndeksi üzerinde değere sahip) pamuk elyafı ise stratejik bir 
hammaddedir. Zira Dünya’da Ege-Antalya pamuğu ayarında elle toplanan ve roller-gin 
yöntemiyle çırçırlanan başka kaliteli pamuk nerdeyse kalmamıştır. Bu pamuğun kullanılması 
Türk Tekstil mamullerine bir artı değer kazandırmaktadır ve benim şahsi kanım odur ki, 
önümüzdeki yıllarda bu durumun önemi çok daha fazla artacaktır.” 

• dedikten sonra konuşmamı: 

“ Bu bilgi ve tespitlerin ışığı altında benim önerim, her türlü pamuğa eşit miktarda prim vermek yerine, 
kaliteli  Ege-Antalya pamuğunun: 

                                                 
∗ Prof.Dr.TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Müdürü 
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• Bilinçli bir şekilde gübrelenmesi ve ilaçlanması; 
• Elle temiz bir şekilde toplanması; 
• İtinalı bir şekilde roller-gin çırçırlanması; 
• Toplanması, taşınması ve çırçırlanması sırasında yabancı madde karışmasının önlenmesi 

hususlarını teşvik edici bir prim sisteminin uygulanması, yani pamuk ne kadar çevre dostu, ne kadar 
temiz ve ne kadar kaliteli ise, o kadar daha yüksek prim verilmesidir. Zira her pamuk değil, ama elle 
toplanmış, roller-gin çırçırlanmış ve temiz Ege-Antalya pamuğu Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii 
için birinci derecede öneme sahip stratejik bir hammaddedir.”sözleri ile bitirmiştim. 

Bugün de aynı görüşü savunmaya devam edeceğime göre, son 2 yılda meydana gelen gelişmeleri de 
ilave ederek niçin ve nasıl bu görüşe vardığımı tekrarlamakta fayda vardır. 

Dünya Elyaf Üretimi ve Tüketiminde Meydana Gelen Gelişmeler Pamuk Elyafı Aleyhindedir 

Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiklerinde: 

1950 yılında Dünya’da tüketilen tüm liflerin % 70’inden fazlasını pamuk lifleri oluştururken, özellikle 
1960-1970 yılları arasında sentetik lif üretim ve tüketiminin hızlı (yılda ortalama % 7,2) artışına 
karşılık, pamuk üretim ve tüketiminin oldukça yavaş (yılda ortalama % 1,6) artmış olması sonucu, bu 
oranın 1970 yılında % 54’ün altına düştüğü; 
 
Tablo 1. 1950-2000 döneminde Dünya elyaf üretim ve tüketiminin değişimi. 
Yıl 
000 ton 

Pamuk 
(1000 ton) 

Kimyasal 
elyaf * 
(1000 ton) 

Toplam ** 
(1000 ton) 

Nüfus 
(Milyar) 

Tüketim 
(kg/kişi) 

Pamuğun  
Payı (%) 

2000 19.987 31.277 52.694 6,08 8,7 37,9
1999 20.009 29.450 50.923 6,00 8,5 39,2
1998 18.527 28.296 48.297 5,92 8,2 38,3
1997 18.690 27.523 47.717 5,85 8,2 39,1
1996 18.727 24.680 44.971 5,77 7,8 41,6
1995 17.998 23.594 43.240 5,69 7,6 41,6
1994 17.774 22.613 42.036 5,61 7,5 42,3
1993 17.885 20.765 40.352 5,53 7,3 44,3
1992 17.870 20.481 40.092 5,45 7,4 44,6
1991 17.745 19.738 39.285 5,37 7,3 45,2
1990 19.406 19.380 40.779 5,28 7,7 47,6
1989 19.388 18.944 40.353 5,20 7,8 48,1
1988 19.122 18.543 39.615 5,11 7,8 48,3
1987 18.743 17.864 38.502 5,02 7,7 48,7
1986 18.891 16.886 37.629 4,94 7,6 50,2
1985 15.929 16.259 33.991 4,85 7,0 46,8
1984 14.440 15764 32.004 4,77 6,7 45,1 
1983 13.993 14.850 30.555 4,69 6,5 45,8
1982 13.782 13.597 29.066 4,61 6,3 47,4
1981 13.516 14.631 29.820 4,53 6,6 45,3
1980 13.575 14.301 29.528 4,46 6,6 45,9
1975 11.723 10.677 24.026 4,09 5,9 48,8
1970 11.784   8.394 21.878 3,71 5,9 53,9
1965 11.884   5.486 18.887 3,35 5,6 62,9
1960 10.113   3.367 14.974 3,04 4,9 67,5
1950   7.723   1.681   9.404 2,56 3,3 70,7

* Polipropilen film (şerit) iplikler hariç   
** Rami, keten, kenevir, jüt, sisal ve hindistan cevizi lifleri ve PP film iplikler hariç
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Ancak bu arada bir taraftan pamuklu mamullerin kullanılma özellikleri geliştirilirken, diğer taraftan da 
tüketicilerde sentetik lif için uyandırılmış olan “Uzay çağının lifleri” olumlu imajının yerini, pamuk 
liflerinin “Doğal olmanın güzelliği; Hijyenik üstünlük; Çevre korunması” avantajlarından oluşan olumlu 
imajına bırakmasına, bir de 1973/74 ve 1980 Petrol Krizleri eklenince, 1980-1990 yılları arasında pamuk 
dışında kalan liflerin tüketimi yılda % 2,6 artarken, pamuk liflerinin tüketiminin % 2,8 arttığı ve bu 
gelişmenin 1980’li yılların ikinci yarısında daha da belirginleştiği (Pamuk elyafının toplam elyaf üretimi 
içerisindeki 1980 yılında % 46 düşmüş olan payının, 1990 yılında % 47,6 ‘ya çıktığı); 

1990’lı yıllarda ise, pamuk elyafı üretimi dosdoğru bir artış göstermezken, kimyasal elyaf üretiminin 
patladığı (10 yılda 12 Milyon ton’luk bir artışla 31 Milyon ton’un üstüne çıktığı; 1995-2000 döneminde 
yılda ortalama 1,6 milyon ton’luk bir artış meydana geldiği) görülmektedir. 

Tablo 1’e göre, 2000 yılında Dünya toplam elyaf üretimi 52,7 Milyon ton olup, pamuk elyafının toplam 
içerisindeki payı % 37,9’dur. Ancak bu rakamlara toplam 5 Milyon ton civarında olan jüt, keten, kenevir, 
rami,, sisal, hindistan cevizi... gibi doğal elyaf ile, 2 Milyon ton’un üstünde bir üretimi olan polipropilen 
film (şerit) iplikler dahil değildir. Bunlar da dahil edildiklerinde, toplam elyaf üretimi rakamı 60,4 milyon 
ton’u geçmekte (bak Tablo 2) ve pamuk elyafının toplam üretim içerisindeki payı % 32,7’ye düşmektedir. 
 
Tablo 2. 2000 yılı Dünya elyaf üretimi 
                                                                                                                                     1999/2000 
                                                                                     1000 t                                            ± % 
 Sentetik Lifler 32.995 + 6.0 
   Poliester 18.912 + 5.8 
   PP Lifleri1 5.984 + 5.8 
   Poliamid 4.118 + 7.6 
   Akrilik 2.669 + 6.2 
   Diğerleri 312 + 6.1 
Selülozikler2 2.755 + 4.8 
Pamuk 19.749 + 1.7 
Yün  1.250  - 2.9  
Jüt 4.015 + 0.5 
Rami 130 + 4.7 
Keten 463 + 7.3 
İpek 86 + 3.6 
Toplam 60.443 + 4.0 
Kaynak: Fiber Organon, 6/2001, s.95 
1) Film iplikler dahil 2) lyocell elyaf hariç 
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Orta ve uzun vadede Dünya’da ve Türkiye’de elyaf üretim ve tüketiminin nasıl gelişeceğini sağlıklı bir 
şekilde tahmin edebilmek için, 1990’lı yıllardaki gelişmeleri biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemekte 
fayda vardır. 

Şekil 2 ve 3  incelendiğinde iki husus belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır : 
 

 
 

Son 20 yılda kimyasal elyaf ve iplik üretiminde meydana gelen artışın çok büyük bir kısmı, poliester elyaf 
ve iplik üretimindeki artıştan ileri gelmiştir. 1990’lı yıllarda polipropilen elyaf ve iplik üretimi de ciddi 
ölçüde artmış, fakat buna karşılık poliamid ve poliakrilnitril elyaf ve iplik üretiminde bir artış meydana 
gelmediği gibi, rejenere selüloz elyaf (viskon) ve  iplik (floş, sun’i ipek, reyon) üretimi düşmüştür. 
Dolayısıyla poliester elyaf ve ipliğin 1980 yılında toplam kimyasal elyaf ve iplik üretimi içerisinde % 35,6 
olan payı, 1990 yılında % 60’ın üstüne çıkmıştır. 

Poliester filament iplik üretiminde meydana gelen artış, kesikli elyaf üretiminde meydana gelen artıştan 
çok daha fazla olmuştur. Dolayısıyla daha 1993 yılında Dünya’da üretilen sentetik kesikli elyaf miktarı 
sentetik filament iplik miktarından daha fazla iken, 1994 yılından itibaren durum tersine dönmüş ve 2000 
yılında Dünya’da üretilen toplam sentetik elyaf ve ipliğin % 56,7’sini (polipropilen şerit iplikler de dahil 
edildiğinde % 59,7’sini) filament iplikler oluşturmuştur. 
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Şekil 4 ve Tablo 3 incelendiğinde görülen husus ise, başlangıçta zengin sanayileşmiş ülkelerin (ABD, 
B.Avrupa ülkeleri ve Japonya’nın) tekelinde olan sentetik elyaf üretiminin, 1980 yılından sonra ve 
özellikle de 1990’lı yıllarda başta Çin, Kore ve Tayvan olmak üzere Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya 
ülkelerinde büyük bir artış gösterdiğidir. 1995-2000 yılları arasında Dünya kimyasal elyaf üretiminde 
meydana gelen 7,6 Milyon ton’luk artışın % 84’ünden fazlası, Çin, Tayvan, G.Kore, Hindistan ve 
Endonezya’da meydana gelmiştir. Artık Dünya’nın 15 en büyük sentetik elyaf üretici ülkesi arasında 
sadece 4 tane sanayileşmiş (bilgi toplumu) ülke (ABD, Japonya, Almanya, İtalya) bulunmaktadır. 
Diğerleri ise yeni sanayileşmiş (Tayvan, G.Kore) ve sanayileşmekte olan ülkelerdir. 
 

 
 
Bu arada, özellikle 1997/2000 döneminde yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini % 45 artırarak 910.000 
ton’un üstüne çıkaran Türk sentetik elyaf ve iplik sektörü de (bak Tablo 4) Dünya’nın 8. büyük sentetik 
elyaf üreticisi haline gelmiştir.  

2001 yılında yaşanan kriz ile üretimi 614.500 ton’a ve dolayısıyla K.K.O. % 68’e düşen sektörün üretim 
kapasitesinin, 2000 yılında Türkiye’nin pamuk elyafı üretimini geçtiğine dikkati çekmekte de fayda vardır. 
1990’lı Yıllarda Dünya Pamuk Üretimi Neden Artmadı ? 
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Bilindiği gibi Dünya’daki pamuk elyafı (mahlıç) ortalama verimi,  1950-1990 yılları arasında büyük bir 
artışla Hektar’da 230 kg’lardan 600 kg yakınlarına kadar çıkmış, fakat 1990’lı yıllarda bir türlü 600 kg’ı 
geçememiştir (bak Şekil 5). Dünya pamuk ekim alanları da, 1950 yılından beri yaşanan inişlere-çıkışlara 
rağmen, 37 Milyon Hektarı pek geçememiştir (bak Şekil 6). Bazı uzmanlar pamuk üretiminin 
artmamasının sebebini bu gerçeklere dayandırmaktadırlar. 
 

 
 

 
 
Ben buna katılmıyorum. Bana göre, eğer pamuk elyafına yeterince talep olur ve fiyatlar da iyi olursa, 
üretim rahatlıkla artırılabilir. Bugün Avustralya’da elyaf verimi rahatlıkla 1500 kg/Hektar’ın üzerine 
çıkabiliyorsa, Dünya ortalaması da ihtiyaç duyulur ve gayret gösterilirse rahatlıkla 700-800 kg/Hektar’ın 
üzerine çıkarılabilir. Daha şimdiden ABD’deki pamuk üretiminin % 70’inin, Çin ve Avustralya’dakinin de 
1/3’ünün genetik olarak modifiye edilmiş tohumlarla yapıldığı düşünülürse, bu rakamın çok daha fazla 
artması da hayal değildir). Avustralya, Franko Afrika Ülkeleri, Arjantin ve hatta Yunanistan... gibi bundan 
10-15 sene önce pamuk yetiştiricisi olarak büyük bir öneme sahip olmayan ülkeler, bugün Dünya’nın en 
büyük 10 pamuk ihracatçı ülkesinden birisi oldularsa,  ihtiyaç duyulduğunda ve fiyatları iyi olduğunda, 
pamuk ekim alanları bırakınız daralmayı, rahatlıkla 37 Milyon Hektarı da geçebilecektir. 

Buna göre pamuk üretiminin başlangıçta beklenildiği gibi artmamasının en önemli nedeni, pamuk elyafı 
tüketiminin artmamasıdır (bak Şekil 7 ve 8). 
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Peki pamuk  elyafı tüketimi niçin artmamaktadır ? Sorunun cevabı gayet basit ve açıktır: Pamuk elyafı 
tüketimi, sentetik liflerin rekabeti nedeniyle artamamaktadır. 
 
Tablo 3. Dünya Kimyasal Elyaf Üretimi (Milyon Ton) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ÇİN H.C. 3.2 3.5 4.3 5.2 5.6 6.7
ABD 4.2 4.2 4.4 4.3 4.1 4.2
TAYVAN 2.6 2.7 3.1 3.3 3.1 3.2
G.KORE 1.9 2.1 2.5 2.5 2.7 2.8
HİNDİSTAN 1.0 1.2 1.5 1.6 1.8 1.9
JAPONYA 1.7 1.7 1.8 1.7 1.5 1.5
ENDONEZYA 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
ARA TOPLAM 15.5 16.4 18.7 19.7 20.3 21.7
DİĞERLERİ 8.2 8.4 9.0 8.8 9.4 9.6
TOPLAM 23.7 24.8 27.7 28.5 29.7 31.3
 
Tablo 4. Sentetik* İplik ve Elyaf Sektörü Arz-Talep Tablosu (Ton) 

 1997 1998 1999 2000 97/00 (%) 
Kapasite 629.574 720.186 852.156 910.386 45
Üretim 546.138 527.729 608.596 742.573 36
KKO (%) 87 73 71 82 5
İthalat 185.329 195.214 180.994 249.637 35
İhracat 123.419 120.968 193.519 236.917 92
İç tüketim 488.167 581.174 610.135 737.188 25

• Polipropilen hariç ; Kaynak: A.Ayvaz – TSKB “Sentetik Tekstil Sektöründe Gelişmeler ve Beklentiler Raporu” 
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a) Sentetik liflerin fiyat rekabeti 

Sentetik ve özellikle poliester lif üretim kapasitesindeki büyük ve hatta aşırı artışın; üretimin başta 
Doğu,Güneydoğu ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere sanayileşmekte olan ülkelere kayışının ve gerek 
üretim maliyetlerindeki, gerekse aşırı kapasite yaratılmasının sonucu olarak fiyatların önemli ölçüde düşmüş 
olmasının yanında,  son yıllarda yaşanan önemli bir gelişme de, en büyük artışların poliester filament iplik 
üretiminde meydana gelmesidir. 

Bilindiği gibi filament iplik üretimi sırasında sentetik elyaf ve iplik üretim fabrikasında elyaf elde 
edilirken doğrudan iplik de elde edilmiş olmaktadır, yani ayrıca bir iplik üretim işlemine gerek yoktur. 
Sadece istenilirse düz filament iplikler tekstüre işlemlerinden geçirilebilir ki, bunun maliyeti de 0,5 $ / kg 
civarındadır. Her ne kadar 1998 yılı sonları ve 1999 yılı başlarında poliester düz filament iplikler 
maliyetinin altında (dampingli) fiyatlarla 75-80 cent/kg gibi inanılmaz düşük fiyatlarla satıldı ise de, bu 
fiyatın normalde 1-1,5 $ / kg civarında olduğu ve olacağı kabul edilirse, pamuk fiyatlarının da 0,9 – 1,3 $ / 
kg civarında olmasının normal olduğunu kabul etmek gerekir. Bu fiyatlar ise, Türkiye dahil birçok 
ülkedeki pamuk maliyetlerinin altında ve çiftçiye hiç cazip gelmeyen fiyatlardır. 
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b) Sentetik liflerin performans rekabeti 

-Normal sentetik liflerin hijyenik (ter emmeme, statik elektriklenme ... gibi) dezavantajlarında karşılık, 
sağlamlık, bakım kolaylığı ... gibi büyük avantajları vardır. Bir de fiyatları pamuğa nazaran belirgin 
şekilde düşük olunca, Dünyadaki tekstil tüketiminin büyük kısmını gerçekleştiren fakir Sanayileşmekte 
Olan Ülkeler için geleceğin elyafının, sentetik elyaf (özellikle poliester) olacağı açık bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. 

-Bugün geliştirilen 3. nesil yüksek performanslı sentetik elyaf ve ipliklerin özellikleri, doğal elyafın 
özelliklerine nazaran çok daha yüksek olabilmektedir. Dolayısıyla zengin Sanayileşmiş Ülkelerdeki üst 
fiyat grubuna giren tekstil mamulleri için de gittikçe artan oranlarda yüksek performanslı sentetik elyaf ve 
ipliklerin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. 

-Sentetik elyaf ve iplik üretimi sırasında ciddi bir çevre kirliliği söz konusu değildir. Halbuki pamuk 
üretimi sırasında, bir de makinalı hasad yapılıyorsa, ciddi bir çevre kirlenmesi ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenledir ki çevre dostları ve yeşiller nezdinde artık normal pamuk elyafı, doğal olmasına rağmen, 
makbul bir elyaf değildir. Zaman içerisinde organik pamuk üretimini artırarak, bu kitle de tatmin 
edilebilir. Ancak organik pamuk üretimi artışının, beraberinde getirdiği verim düşüklüğü, nadas ve 
dolayısıyla maliyet artışı ... gibi ek sorunlar nedeniyle sınırlı kalacağı tahmin edilebilir. Bunun yerine daha 
bilinçli üretim (gübreleme, ilaçlama) ve elle hasadın öneminin artması beklenmektedir. 

-Temiz, sağlam ve üniform şekilde istenilen incelik ve uzunluktaki kesikli sentetik elyaftan iplik yapmak 
kolaydır. Ancak pamuk elyafı için aynı şeyi söylemek mümkün değildir ve pamuk iplikçileri pamuk 
elyafının performansındaki gelişmelerden hiç memnun değillerdir. 

Bakınız Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) İplikçiler Komitesi Başkanı Andrew 
Macdonalds bu hususta ne diyor: “Tekstil sanayii artan maliyetlere karşın, sabit kalan ve hattâ düşen 
fiyatlarla yaşayabilme mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede en son sınırı savunabilmek için sanayi, 
daha düşük işçilik gerektiren ve daha hızlı çalışan makineler kullanarak verimliliği artırmak zorundadır. 
Eğer pamuk sentetik elyafın yapabildiği gibi bu yüksek hızlara dayanamazsa, verimlilik düşecek, 
maliyetler artacak ve mecburen pamuktan uzaklaşılacaktır......................... 

Pamuk uygun olmayan makineler ile toplanıyor ve son 50 yıl boyunca çok az değişmiş olan bir işlemle 
çırçırlanıyor. Sonuçta genellikle pamuğun iyi özellikleri anlamına gelmeyen, yüksek çırçırlama hızı ve 
fantezi sayılabilecek derecede temiz görünüşlü pamuk adına, tohum ıslahçılarının uzun çabalar sonucu 
sağladıkları geliştirmelerin pencereden uçup gittiğini görüyoruz. Biliyor musunuz ki yeni süper yüksek 
hızlara sahip çırçır makinelerinin bir anda alıp götürdükleri 2 mm’lik bir lif uzunluğu artışını sağlamak 
için tohum ıslahçılarının 15 yıl çalışması gerekmektedir.” 

 
Uzun Vadede Dünya Elyaf Üretimi ve Tüketimi Nasıl Değişecektir ? 

Bundan önceki tebliğimde de değindiğim İngiliz elyaf Pazar araştırmaları uzmanı T.Johnson’un 2001 
yılında revize ettiği çalışmasına göre, Dünya elyaf üretimi 2050 yılında 155 Milyon ton civarına çıkacak 
olup, bunun 130 Milyon ton kadarını kimyasal lifler oluştururken, doğal liflerin (pamuk+yün) 25 Milyon 
ton ile önümüzdeki 50 yıl içerisinde önemli bir artış göstermiyeceği tahmin edilmektedir (bak.Şekil 9). 
Aynı projeksiyona göre, 130 Milyon ton’luk kimyasal elyaf üretiminin 100 Milyon ton’undan daha 
fazlasını, yani toplam lif tüketiminin % 65’ini tek başına poliester lifleri oluşturacaktır. Bu projeksiyonda 
görülen diğer bir çarpıcı sonuç, 2050 yılında 130 Milyon ton’a çıkması beklenen kimyasal lif üretiminin % 
80’inin Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkelerinde gerçekleşecek olmasıdır (bak.Şekil 10). 

T.Johnson’un, önümüzdeki 50 yılda poliester liflerinin ve Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkeleri 
hakimiyetlerinin aşırı derecede artacağı ve pamuk üretiminde ciddi bir artış meydana gelmeyeceği 
sonucuna varan bu projeksiyonlarından daha sağlıklı olduğuna inandığım PCI-Fibres&Raw Materials’ın 
projeksiyon çalışmasına göre: 

- Dünya elyaf tüketimi, 2000-2010 döneminde yılda % 3,3 , 2010-2020 döneminde % 2,5 artarak, 53 
Milyon ton’dan (jüt, keten, kenevir, rami, sisal ... gibi doğal lifler ile polipropilen film –şerit -iplikler 
hariç), 2005 yılında 63 Milyon, 2010 yılında 74 Milyon, 2020 yılında 95 Milyon ton’a çıkacaktır. DB 
Research’in PCI ile birlikte yaptığı projeksiyona göre (bak Tablo 5) Dünya elyaf tüketimi (talebi) 
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2050 yılında da 160 Milyon ton’a çıkacaktır ki, bu rakam T.Johnson’un 155 Milyon tonluk tahmini ile 
büyük ölçüde uyuşmaktadır. 

- Kimyasal lifler 1990’lı yıllarda başlattığı hızlı artışı önümüzdeki 50 yılda da sürdürerek, 31,9 Milyon 
ton’dan (polipropilen film –şerit- iplikler hariç), 2005 yılında 40,1 Milyon, 2010 yılında 48,9 Milyon, 
2020 yılında 66,2 Milyon ve  2050 yılında da 123 Milyon ton’a çıkacaktır (T.Johnson tahmininden 7 
Milyon ton daha düşük). Buna göre kimyasal liflerin toplam elyaf tüketimi içerisindeki payı % 60’tan, 
2010 yılında % 67’ye, 2020 yılında % 72’ye, 2050 yılında da % 78’e çıkacaktır (T.Johnson’un % 
84’lık tahmininden 6 puan daha düşük). 

- Kimyasal lifler içerisinde en fazla artışı poliester lifleri göstermeye devam edecek ve 2010 yılında 20 
Milyon ton’u geçtikten sonra, 2020 yılında da 30 Milyon ton’u geçecektir. Ancak en çarpıcı gelişme, 
filament iplik talebindeki artışın büyüklüğünde görülecektir (bak.Şekil 11). 2000 yılında 16,8 Milyon 
ton olan filament iplik (sun’i ve sentetik) talebi 2050 yılında 85 Milyon ton’a çıkacaktır (Dünya’da 
tüketilen elyafın yarısından fazlası filament iplik şeklinde üretilip tüketilecektir). Bu arada 14,5 
Milyon ton olan kimyasal (sun’i ve sentetik) kesikli elyaf talebi ise 38 Milyon ton’u geçmeyecektir 
(Bu liflerin 2000 yılında toplam elyaf tüketimi içerisinde % 30 olan payı, 2050 yılında % 24’e 
düşecektir).  

- T.Johnson ile PCI’nin projeksiyonları arasındaki en önemli farklılık, T.Johnson’un önümüzdeki 50 
yılda pamuk elyaf tüketimi ve üretiminin ciddi bir şekilde artmayacağı varsayımıyla 2050 yılı için 
bulduğu 23 Milyon ton rakamına karşılık, DB Research ve PCI’nin 33 Milyon ton rakamına 
ulaşmasıdır. PCI, önümüzdeki yıllarda pamuk tüketim ve üretiminin 1990’lı yıllardakinden biraz daha 
hızlı (yılda % 1,5) artarak, 2005 yılında 21,4 Milyon, 2010 yılında 23 Milyon ve 2020 yılında da 25 
Milyon ton’a çıkacağını hesaplamaktadır. Ancak bu iyimser artış tahmini bile, sentetik liflerde 
beklenen artışın çok gerisinde kaldığından, pamuk elyafının 1990 yılında toplam elyaf üretimi 
içerisinde % 47,6 olan payının, 2050 yılında % 20’ye düşeceği gerçeğini değiştirememektedir. 

Şimdiye kadar verilen bilgilerden, Dünya’da, 1990’lı yıllarda olduğu gibi, orta ve uzun vadede de sentetik 
lif ve özellikle de poliester filament iplik üretiminde büyük artışlar meydana geleceği ve bu artışların çok 
büyük bir kısmını, Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkelerinin gerçekleştireceği öğrenilmiştir. Buna 
ilave edilmesi gereken önemli bir husus da, başta poliester filament iplikler olmak üzere, sentetik elyaf 
tüketimindeki en büyük artışların da Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkelerinde meydana geleceğidir. 
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Şekil 12 incelendiğinde şu hususlar görülmektedir: 

- Sentetik liflerin gelişimiyle, 1960-1980 döneminde zengin sanayileşmiş ülkelerde pamuğun toplam 
elyaf tüketimi içerisindeki payı süratle düşmüştür (ABD’de % 30’un altına kadar). Petrol krizlerinden 
sonra bir toparlanma meydana gelip, bu oran % 40’ın üstüne çıkmıştır. 2000-2030 döneminde bu 
oranın ABD’de % 42-46 arasında kalması beklenirken, Japonya’da ve B.Avrupa’da yavaş bir düşüşle 
% 30 ve % 25’e gerilemesi beklenmektedir. 

- Fakir sanayileşmekte olan ülkeler başlangıçta sentetik liflerdeki gelişimden nasiplerini 
alamadıklarından, 1980 yılında pamuğun toplam elyaf tüketimi içerisindeki payı Hindistan’da % 82, 
Çin’de de % 77 idi. Ancak özellikle 1990’lı yıllarda sentetik liflerin üretiminde ve dolayısıyla 
tüketiminde meydana gelen büyük gelişmeler sonucu bu pay, 2000 yılında Hindistan’da % 55’e, 
Çin’de de % 30’a düşmüştür. Bu trendin 2000-2030 döneminde de devam etmesiyle, söz konusu 
oranların 2030 yılında Hindistan’da % 30’a, Çin’de de % 12-13’e düşmesi beklenmektedir. 
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Şekil 13 ve 14 incelendiğinde de 2000-2030 döneminde: 
 
- Dünya’nın en kalabalık ülkesi olan Çin’de kişi başına tüketilen pamuk miktarının 3 kg’dan 2 kg 

civarlarına düşeceği; 
- Dünya’da kişi başına elyaf tüketimi büyük farkla en yüksek olan ABD’de (K.Amerika’da) ise, bu 

rakamın 16 kg’dan 22 kg’a çıkacağı görülmektedir. 
 
Bütün bu bilgileri basitleştirilmiş olarak toparlayacak olursak: “1960’lı ve 1970’li yıllarda sentetik lifler 
daha ziyade zengin sanayileşmiş ülkelerin, pamuk lifleri de fakir sanayileşmekte olan ülkelerin tercih 
ettikleri lifler iken, bu durum 1980’li yıllardan itibaren gittikçe belirginleşerek tersine dönmeye 
başlamıştır ve bu trendin orta ve uzun vadede de devam etmesi beklenmektedir.”  

 
Türkiye’nin Tekstil ve Pamuk Politikası Ne Olmalıdır ? 

Dünya tekstil ve konfeksiyon pazarında arz (kapasite) fazlası vardır. Bu fazlalık daha ziyade, hacım olarak 
Dünya tekstil pazarının % 65-70’ni oluşturan sıradan malların üretiminde görülmektedir. 2005 yılı başından 
itibaren kotalar da kaldırılınca, Türkiye’nin ucuz fiyatı nedeniyle alıcı bulabilen sıradan tekstil ve 
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konfeksiyon ürünleri konusunda Çin’le, Hindistan’la, Pakistan’la, Endonezya’yla veya Afrika ülkeleriyle 
rekabet edebilmesi daha da zorlaşacaktır. Bu nedenle Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii’nin; Kalite, Ar-Ge, 
özgün tasarım, hızlı teslimat, güvenilir servis hizmetleri ... gibi konularda kendini daha da geliştirerek, 
sıradan tekstil ve konfeksiyon ürünleri yerine, kaliteli, yenilik-yoğun, know-how yoğun, modaya uygun, 
özgün ve katma değeri yüksek ürünlerin (Dünya tekstil pazarının hacımca % 25-30 kadarını bu ürünler 
oluşturmaktadırlar) üretimine ve pazarlamasına ağırlık vermesi gerekmektedir.  

Daha kaliteli ürün üretebilmek için ise, yukarıda sayılanlardan da önce gelen birinci şart, daha kaliteli 
hammadde (yani elyaf) kullanmaktır. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii pamuklu ağırlıklı olarak kurulmuş 
ve gelişmiştir. Poliester elyaf ve iplik üretiminde meydana gelen ve gelecek büyük artış, doğru stratejiler 
uygulanmadığında Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii’ne zarar verebileceği gibi, akıllı davranıldığında yeni 
fırsatlar da doğurabilir. 

Fakirin lifi olan pamuk, imaj değiştirerek zengin lifi olmaya başlamıştır. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii 
artık sıradan mallar üretmek yerine, sınıf atlayarak, daha zengin müşteriler için daha kaliteli ve daha pahalı 
ürünler üretmek istemektedir ve pamuklu ağırlıklı olarak üretmeye devam ederek bunu sağlayabilmesi 
mümkündür, yeter ki kaliteli pamuk kullansın ve yukarıda belirtilen hususlarda kendini geliştirsin. 

İşte son tebliğimde belirttiğim ve bugünki konuşmamın başında da tekrarladığım “Bilinçli bir şekilde (aşırı 
yapay gübre ve zirai ilaç kullanmadan) yetiştirilmiş, elle itinalı bir şekilde toplanmış, roller-gin yöntemiyle 
doğru bir şekilde çırçırlanmış, temiz ve iyi kalite (Liverpool A Indeksi üzerinde değere sahip) pamuk elyafı 
Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii için stratejik öneme sahip bir hammaddedir. Zira Dünya’da Ege-Antalya 
pamuğu ayarında elle toplanan ve roller-gin yöntemiyle çırçırlanan başka kaliteli orta-ştapelli pamuk 
nerdeyse kalmamıştır. Bu pamuğun kullanılması mamule bir artı değer kazandırmaktadır ve benim şahsi 
kanım odur ki, önümüzdeki yıllarda bu durumun önemi çok daha fazla artacaktır” görüşümün arkasında 
yatan gelişmeler bunlardır. 
 
“Ege Pamuğunun Kalitesinin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” Kapsamında Neler Yapılacaktır ? 

a) Makineli hasadın ve saw-gin çırçırlamanın pamuk elyafına ve bu elyaftan eğirilen ipliklerin (özellikle 
değerli ince numara ipliklerin) özelliklerine olan etkileri hakkında eksik ve hatta bazen yanlış bilgi 
verilmektedir. Çiftçileri ve tekstilcileri doğru olarak bilgilendirebilmek için, aynı deneme tarlasından 
pamuk elle ve makine ile toplandıktan sonra, roller-gin ve saw-gin teknolojileriyle çırçırlanacak ve 
elde edilen 4 tip elyafın ve bunlardan eğirilen ince (≥ 30 Ne) ipliklerin özellikleri araştırılacaktır. 

b) Bölgeler arası kütlü nakliyesi ve pamuk elyafındaki kontaminasyonun yüksek olması, pamuğun 
değerini çok düşürmekte ve tekstil sanayiine büyük zarar vermektedir. Bu sakıncaları hafifletmek veya 
gidermek için: 

- Gönüllü 3-4 çırçır fabrikasıyla anlaşma yapılarak, bu çırçır fabrikalarında yüksekokul mezunu 
kontrolörler görevlendirilecekler ve bu fabrikalara başka bölgelerin pamuklarının girmesi 
önlenecektir. 

- Bu çırçır fabrikalarına kütlü teslim edecek çiftçiler hasat öncesi ve hasat sırasında uzmanlar tarafından 
ziyaret edilerek, pamuğun toplanması ve taşınması sırasında pamuklu olmayan torba, kaneviçe, iplik 
v.s. kullanımı, pamuğun ıslatılması, pamuğa taş-toprak karışması ... gibi olumsuzluklar önlenmeye 
çalışılacaktır. 

- Kütlü pamuklar çırçır fabrikasına teslim edilirken kontrolörler tarafından yukarıda belirtilen hususlara 
uyulup uyulmadığının kontrolu yapılıp, uyulmadığı saptanan pamuklar fabrikaya alınmayacaktır. 

- Pamukların nem kontrolü yapılacak, % 8,5’tan daha nemli (yer yer de olsa) pamuklar fabrikaya 
alınmayacaktır. 

- Çırçırlamanın daha itinalı yapılması sağlanacak ve başta kütlüdeki nem miktarının etkisi olmak üzere 
çırçırlama verim ve kalitesine etki eden faktörler araştırılacaktır. 

- Tek balya kontrolu yapılacak ve her balya için ayrı sertifika (yeşil kart) verilecektir. 

TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından da desteklenen bu Projenin yönetiminde, 
Prof.Dr.Hüseyin Kadoğlu, öğretim elemanları ve TARİŞ uzmanlarının yanında, Tarım Bakanlığı Nazilli 
Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Hasan Basri Karadayı, DTM Batı Anadolu eski Bölge Müdürü ve pamuk 
başeksperi Seçkin Çamlı ve İzmir Ticaret Borsası Üyesi Hayri Özmeriç de görev almaktadırlar. Bu proje 
küçük bir denemedir. Başarılı olur ve tekstil sanayicilerimiz ürünlerine sağlayacağı artı değerleri görerek, 
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sertifikalı pamuk elyaf üretiminin maliyet farkını üreticiye ve çırçırcıya ödemeyi kabul ederlerse, ümit ederiz 
ki bu projeye gönüllü olarak katılacak çiftçilerimizin ve çırçır fabrikalarımızın sayısı çığ gibi büyür ve ince 
ring ipliklerle dokunmuş veya örülmüş pamuklu kumaşlardan dikilen, kaliteli Türk konfeksiyon mamullerinin 
tüm Dünya’da, çevre dostu olarak yetiştirilip, itinalı bir şekilde elle toplanmış, roller-gin çırçırlanmış kaliteli 
Türk pamuğuyla özdeşleştirilmesi sağlanabilir. 
 
Tablo 5. 2050 yılı için Dünya elyaf talebinde beklenen gelişmeler 
Lif  1960 1970 1980 1990 2000 2050 

(tahmin)  
Yün Milyon ton 1.53 1.61 1.63 1.70 1.5 2.0 
Pamuk Milyon ton 9.42 12.3 14.2 18.2 20.2 33.0 
 Payı % 64.5 % 53.3 % 46.6 % 45.8 % 37.3 % 21.0  
Kimyasal kes. elyaf Milyon ton 1.75 4.75 8.22 10.4 16.2 38.0 
 Payı % 12.00 % 20.5 % 27.1 % 26.2 % 30.0 % 24.0 
Kimyasal filament Milyon ton 1.5 4.0 5.9 8.9 15.5 85.0 
 Payı % 10.1 % 17.1 % 19.4 % 22.4 % 28.7 % 53.0 

Toplam 
 
Milyon ton 

 
14.6 

 
23.2 

 
30.3 

 
39.8 

 
54.1 

 
160.0 

Yıllık artış oranı   % 4.7 % 2.7 % 2.8 % 3.1 % 2.2 
Kişi başına tüketim  Kg 4.7 6.2 6.7 7.5 8.8 17.3 
Dünya nüfusu Milyar 3.0 3.6 4.4 5.3 6.1 9.2 
Kaynak: DB Research&PCI-Fibre&Raw Materials 
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UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE PAMUK EKİM ALANLARININ TAHMİNİ 
 

Ali MERMER∗               Ediz ÜNAL*                Hakan Mete DOĞAN* 
 

GİRİŞ 

Türkiye bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu uygun ekolojik koşullar nedeniyle pamuk üreticisi ülkeler 
arasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yaklaşık 750 bin hektar alanda pamuk tarımı yapılmakta ve 
yılda 850 bin ton lif (2,1 milyon ton kütlü) pamuk üretilmektedir. Çukurova, Ege, Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri ile Antalya yörelerinde yoğun olarak ekimi yapılan pamuğun ekiliş alanları ve üretim miktarı 
iklim ve pazar koşullarına bağlı olarak yıldan yıla dalgalanma göstermektedir.  Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde sulama olanaklarının artmasıyla birlikte pamuk ekim alanları sürekli genişlemektedir.   

Mevcut tarım alanlarının miktarını ve dağılımını belirlemek, ülke tarımının düzenli olarak izlenip  
planlanmasında en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Ülke ekonomisindeki stratejik önemine 
bağlı olarak ülkemizde pamuk üretimi çok eskilerden beri teşvik edilmektedir. Teşvik uygulamalarına 
yardımcı olmak üzere mevcut ürünün ekim alanı ve üretim miktarı gibi konularda  bakanlığa sağlıklı bilgi 
sağlamak önemlidir.Pamuk ekiliş alanlarının doğru ve zamanında tahmini ise yukarıda özetlenen 
nedenlerden dolayı bu konudaki hassas çalışmalara daha da önem verilmesini gerektirmektedir. Tarımdaki 
teknolojik gelişmelere paralel olarak, günümüzde bitkisel ekiliş alanlarının üretim ve verimlerinin 
belirlenmesinde bilgisayar destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemler alışılagelmiş veri toplama yöntemleri ile 
karşılaştırıldıkları zaman daha güvenilir  sonuçlar vermekte ve çok daha ucuza mal edilmektedir. Bu tür 
uygulamalar pamuk gibi önem arz eden ürünlerin ekiliş alanlarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
belirlenmesine imkan tanımaktadır.  

Türkiye`de uygulama alanları gün geçtikçe artan CBS ve UA`nın tarımsal amaçlı bazı çalışmaları Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TARM) bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama Bölüm Başkanlığı (CBSUABB) tarafından  yürütülmektedir.  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma 2000 yılı  içerisinde pamuk ekim alanlarını belirlemek amacıyla Adıyaman, Gaziantep, 
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yürütülmüştür.  Ekim alanlarını belirlemek amacıyla LANDSAT 7 
uydu görüntüleri kullanılmıştır.  İlçe bazında yürütülen bu çalışmada  il ve ilçe sınırlarını içeren “Türkiye 
Veri Tabanından”  faydalanılmıştır. Adı geçen veri tabanı 1/250 000 ölçek dahilinde; il-ilçe sınırları, 
göller, nehirler, havaalanları, topografya gibi gerekli temel veri katmanlarını sayısal olarak içermektedir. 

Pamuk bitkisinin görüntüde hangi yansıma değerlerine karşılık geldiğini tespit etmek amacıyla, pamuk 
ekimi yapılan ve örnekleme alanı olarak seçilen yerlerden küresel konumlama sistemi (GPS: Global 
Positioning System) ile toplam  4642 adet koordinatlı veri toplanmıştır (Tablo 1). 

Tablo1. Arazi çalışması yapılan iller ve toplanan koordinatlı veri sayısı. 

TARM-CBSUABB  tarafından Çalışılan İller Koordinatlı Veri Sayısı 
Adıyaman 269 
Gaziantep 3440 
Kahramanmaraş 165 
Şanlıurfa 768 
TOPLAM 4642 

 
Proje çerçevesinde görüntülerin işlenmesi; konu ile ilgili yazılım (ERDAS-IMAGINE, ARC/VIEW, 
ARC/INFO) ve donanım (UNIX ve NT Çalışma İstasyonları) yardımıyla yapılmıştır. Proje kapsamında 
satın alınan  LANDSAT-7 uydusuna ait tek dönem görüntüleri  ERDAS-IMAGINE yazılımına transfer 
edilerek işlenebilecek duruma getirilmiştir. Görüntülerin işlenmesinde sırasıyla netleştirme, geometrik 
düzeltme, sınıflandırma ve arşivleme işlemleri gerçekleştirilmiştir(Şekil 1). 
                                                 
∗ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölüm Başkanlığı, 
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Şekil  1. Görüntü işlemede izlenen aşamalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görüntülerin işlenmesinde önemli yer tutan konusal ve mekansal bilgiler, sınıflandırma işlemi sonucunda 
elde edildiğinden sınıflandırma aşaması görüntü işlemenin en önemli kısmıdır. Sınıflandırma öncesi netlik 
ayarı ve geometrik düzeltmesi yapılan uydu görüntüleri, ilgili ilin sınırları dahilinde kesilerek sadece o ili 
kapsayan  görüntüler haline dönüştürülmüştür. Böylece hem çalışma alanı daraltılmış  ve hem de 
zamandan tasarruf sağlanmıştır (Şekil 2).  

Sınıflandırmada “Kontrollü Sınıflandırma” yöntemi uygulanmış olup, bu yöntemde sınıflandırılması 
yapılacak görüntünün kapladığı bölgeye ait arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler kullanılmıştır. 
Sınıflandırılması yapılacak ile ait uydu görüntüsü üzerine, arazi çalışmaları sonucunda hazırlanan veri 
tabanları oturtularak sınıflandırma için örnek sahalar tespit  edilmiştir. Daha sonra bu örnek sahalar 
logaritmik fonksiyonlarda kullanılarak tüm görüntünün sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Logaritmik 
hesaplamalarda “Maksimum Benzerlik Algoritması” kullanılmıştır.   

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÖN İŞLENMESİ 
- Geometrik düzeltme 
- Görüntü zenginleştirme 
- Maskeleme vs. 

ARAZİ ÇALIŞMASI 
 (GPS ile koordinatlı veri toplama) 

SAYISALLAŞTIRMA 
(Diğer koordinatlı vektör  

ve raster veriler) 

GÖRÜNTÜLERİN 
SINIFLANDIRILMASI 

(Kontrollü ve kontrolsüz sınıflama) 

İSTATİSTİKSEL BİLGİ 
(EKİM ALANLARININ TAHMİNİ) 

ÇAKIŞTIRMA

ÇAKIŞTIRMA (Overlay) 

PROJE ALANINA AİT UYDU 
GÖRÜNTÜSÜ ALIMI 

YARDIMCI(GEREKLİ) VERİ TABANI 
- İl, İlçe sınırı 
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Şekil 2. Harran ovasına ait uydu görüntüsü. 
 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda 2000 yılı itibariyle Gaziantep,  Kahramanmaraş, Adıyaman  ve Şanlıurfa illerindeki  
pamuk ekim alanları ilçe seviyesinde belirlenmiştir (Tablo 2). Buna göre Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde pamuk ekim alanları sırası ile 11903 ha, 18259 ha, 12487 ha ve 133253 
ha olarak belirlenmiştir. 

Yapılan tahminlerin doğruluğunu test etmek için Harran Ovası`ndaki bazı köylere ait pamuk ekiliş 
alanlarının gerçek değerleri ile uydu görüntülerinden yapılan tahmin değerleri karşılaştırılmıştır. Uydu 
görüntüleri ile yapılan tahminlerin doğruluk dereceleri bu test köylerinde  % 98 ile % 81 arasında değerler 
almıştır. 
 
Tablo 2. Uzaktan algılama yöntemi ile belirlenen pamuk ekim alanları. 
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ ADIYAMAN ŞANLIURFA 
İlçe Pamuk 

ekim  
alanı  
(ha) 

İlçe Pamuk 
ekim 
alanı 
(ha) 

İlçe Pamuk 
ekim 
alanı 
(ha) 

İlçe Pamuk 
ekim 
alanı 
(ha) 

Araban 3587 Merkez  8870 Merkez 1750 Merkez 43002
Islahiye 1396 Pazarcık 5500 Besni 7800 Hilvan 4534
Kargamış 645 Türkoğlu 3889 Gölbaşı 1500 Birecik 142
Nizip 905 Afşin 0 Kahta 1437 Suruç 3567
Nurdağı 3944 Elbistan 0 Tut 0 Akçakale 21301
Oğuzeli 276 Ekinözü 0 Çelikhan 0 Harran 20327
Yavuzeli 1150 Göksun 0 Sıncık 0 Viranşehir 23212
Şehitkamil 0 Çağlayancerit 0 Gerger 0 Siverek 9608
Şahinbey 0 Andırın 0 Samsat 0 Ceylanpınar *  5382
  Nurhak 0  Bozova 2178
    Halfeti 0
TOPLAM 11903  18259  12487  133253
* (TİGEM arazisi hariç) 
 



 

91

Bu proje, pamuk ekiliş alanlarının ivedi olarak tespiti amacıyla oldukça kısıtlı bir zaman diliminde 
tamamlanmıştır. Çalışılan alandaki illerin kadastro haritaları, topografik  haritaları ve köy sınırları 
haritalarının büyük bir çoğunluğu sayısal olarak mevcut değildir. Bunların proje çerçevesinde 
sayısallaştırılması da zaman darlığı ve teknik kısıtlamalardan dolayı mümkün olamamıştır. Çalışmalarda 
yukarıda özetlenen sayısal veri tabanlarının eksikliği nedeniyle Şanlıurfa ili hariç, diğer illerde köy ve 
parsel bazına  inilememiştir.   
 
Bu projenin yürütülmesi aşamasında görev alan Bölüm elemanları:  

E. Karagüllü, M. Peşkircioğlu,  Ö. Urla, H. Yıldız, M. Aydoğdu, F. Dedeoğlu, Ş. Arpak, M.G. Tuğaç, H. 
Torunlar, N. Güneş, A. Yerdelen. 
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ORGANİK PAMUK TARIMI KONUSUNDA ÜLKEMİZDE YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALAR 
       

Tayyar KAYA1                                              İsaÖZKAN2 
 

GİRİŞ 

Zaman zaman eş-dost arasında yaptığımız sohbetlerde aşağıdaki sözleri sarf etmişizdir: 

- Nerde o eski ekmeklerin kokusu 
- Nerede köy yumurtasındaki lezzet, nerede çiftlik yumurtası 
- Harika görünüşlü domatesler, ama ne tat var ne de koku 

Verim ve görünüş uğruna kimyasal sentetikler insafsızca kullanıldığından bazı kalite özellikleri 
kaybolmuştur. Meyve ve sebzelerde nefaset, depolama dayanıklılığı; pamukta ise lif elastikiyeti ve lif kalite 
özelliklerinde kayıplar oluşmuş, pamuk elyafında, tarımından gelen sentetik girdilerin kalıntıları, yine pamuk 
lifinin işlenmesinde kullanılan kimyasallar nedeniyle bilhassa hassas ciltlerde sorunlar görülmüştür. Bu 
nedenle, dünyada ve ülkemizde tarımsal ürünlerdeki kimyasal madde kalıntılarından kurtulmanın yolları 
aranmaya başlanmıştır. Türkiye’den tarım ürünü ithal eden Avrupa ülkeleri ve firmalarının istekleri nedeniyle 
organik ürünler gündeme gelmiş ve her geçen gün de önemini arttırmaktadır. Organik tarım; “toprağı, 
hayvanları, bitkileri, böcekleri ve insanları bir bütün olarak kabul eden, insan ile doğanın çatışma halinde 
olmadığı, doğal dengeyi bozmadan tarım yapmayı amaçlayan bir metottur” veya “üretimden tüketime hiçbir 
sentetik kullanılmadan, canlı sağlığı ve çevreye duyarlı üretim teknikleri ile tarımsal üretim yapmaktır” 
şeklinde tarif edilmektedir. 
 
Organik Ürün Yetiştirme Kuralları ve Kontrol ve Sertifikasyon Firmaları 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal ürünlerin organik metotlarla üretilmesine ilişkin 
yönetmeliği 24.12.1994 tarih ve 22145 sayılı resmi gazete ile yayınlamıştır (Anonymous, 1994). Daha 
sonra adı geçen yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak organik tarım faaliyetleri sırasında 
yapılacak kusur ve hatalara karşı uygulanacak yaptırımların da yönetmelikte yer alması sağlanarak, 
düzeltme metni 29 Haziran 1995 tarih 22328 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yönetmelikte yer alan yürütme ve izleme organları faaliyete 
başlamıştır. Bu organlar; 

- Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi  

Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi ekolojik tarımın geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili 
stratejileri belirlemek üzere yılda en az bir kere toplanır ve alınan kararları Ekolojik Tarım Komitesine 
(ETK) iletir. 

- Ekolojik Tarım Komitesi  

ETK çalışma izni verme, denetleme, yaptırımları uygulama yetkisine sahiptir. Kontrol ve sertifikasyon 
firmaları faaliyet gösterebilmek için ETK’dan izin almak durumundadırlar. Organik tarım yapmak, 
işlemek, iç veya dış pazarda satmak için yönetmelikte belirtilen kuralların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Kontrol ve sertifikasyon işlemi yapılmadan herhangi bir ürün organik ürün olarak 
adlandırılamaz ve satılamaz. Organik ürün sertifikası, üreticiye değil üreticinin tarlasına verilmektedir. 
Genel olarak organik tarıma başlama safhaları şu şekildedir: 

 
 
 
 
 

        

                                                 
1 Ziraat Yüksek Mühendisi, Pamuk Araştırma Enstitüsü, NAZİLLİ 

2 Dr.Pamuk Araştırma Enstitüsü, NAZİLLİ 
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            Firma üretici adına sertifika alır 

  Sertifika alır 

          Ürettirir ve satar        Ürettirir ve satar 

     İç Pazara       Dış Pazara             İç Pazara         Dış Pazara 

 
Üretici doğrudan sertifikasyon firmasına başvurmakta, kontrol elemanları tarlayı ziyaret etmekte ve form 
doldurmaktadır. Başvurusu kabul edilen üreticiler Ekolojik Tarım Organizasyonu’na (ETO) üye olmakta 
ve 2 yıllık geçiş dönemi süresince üreticiler ürün yetiştirmeye devam etmekte ve bu ürün “geçiş dönemi 
ürünü” adı altında satılmaktadır. Geçiş dönemini başarıyla tamamlayan üreticilerin tarlaları, geçiş 
döneminde olduğu gibi, organik üretim sezonunda da kontrol firmalarınca sıkı bir şekilde kontrol 
edilmektedir. Organik kurallara uygunluğu tespit edilen üreticilerin tarlalarına sertifika verilmekte ve 
sertifika alan üretici ürününü organik ürün adı altında serbestçe satabilmektedir. Kontrol ve sertifikasyon 
firmalarına bu hizmetlerine karşılık üreticiden ücret almaktadırlar.  

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen organik tarım kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşlarının listesi aşağıdadır: 

 
Kuruluş Adı Telefon ve adres Kuruluş Adı Telefon ve adres 
INAC 0232 766 10 01  

Urla /İZMİR 
IMO 0232 347 47 05 

Bornova /İZMİR 
ECOCERT-SARL 0232 347 38 56  

Bornova /İZMİR 
ETKO 0232 339 76 06 

Bornova/İZMİR 
SKAL 0232 343 26 51  

Bornova /İZMİR 
BCS 0232 463 18 47 

Alsancak /İZMİR 
BIOAGRICOOP 0232 373 95 92  

Bornova /İZMİR 
EKOTAR(yalnızca 
kontrol yetkisi vardır) 

0324 325 49 64 
Mersin/ÇEL 

 

    ÜRETİCİLER 

SERTİFİKA FİRMASI FİRMA 

Veya firmaya



 

94

Organik Pamuk Tarımının Yaygınlaşmasını Destekleyen Çalışmalar 

-Bazı Baklagil Yeşil Gübrelerin Pamuğun Tarımsal ve Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerine Çalışmalar 
(Tosun, 1998) 

Bu çalışma; Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarlalarında 1981-1985 yılları arasında yürütülmüştür. Bu 
çalışmada ön bitki olarak Adi Fiğ, Bakla, Lüpen ve Erken Adi Fiğ (bir önceki pamuk sezonunda son su 
verilmeden önce ekilmektedir) kullanılmış, ön bitkilerin yanında, ticari gübreleme ve gübresiz parseller de 
varyant olarak denemede ele alınmıştır. Ön bitkiler toprağa karıştırıldıktan sonra Nazilli 66-100 ve 
Taşkent-1 pamuk çeşitleri ekilmişlerdir. Çalışma sonucunda pamuk çeşitlerinden elde edilen verimler 
Tablo 1’de görülmektedir. 
 
Tablo 1:Nazilli 66-100 ve Taşkent-1 pamuk çeşitlerinin 1982-83-85 yılları verim ortalamaları  
Varyantlar Nazilli 66-100 (kg/da) Taşkent-1 (kg/da) 
Bakla 293.7 a 258.0 b 
Gübresiz 246.5 b 217.4 c 
Erken Fiğ 299.1 a 295.0 a 
Lüpen 282.9 ab 241.1 bc 
Fiğ 308.1 a 299.1 a 
Normal Gübreleme 309.1 a 293.8 a 
LSD 35.7 34.6 
 
Araştırmada; ticari gübre kullanılmadan fiğ ve erken fiğ ekimiyle pamuk tarımının yapılabileceği, verim 
yönünden herhangi bir eksilme olmadığı ortaya konulmuştur (Tablo 1).  
 
-Ege Bölgesi Pamuk Tarımında Fiğ Bitkisinin (Vicia sativa) Yeşil Gübre Değeri (Şahin ve Kıvılcım, 2000) 

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde Kubilay 82 fiğ çeşidi ön bitki olarak ekilmiştir. Deneme konuları 
Tablo 2’de görülmektedir. Organik tarım yönünden çalışmayı şöyle değerlendirebiliriz. Pamuk üreticileri 
12 kg/da saf azot kullanmaktadırlar. 12 kg azot kullanılan alandaki kütlü pamuk verimi 368.0 kg/da dır. 
Fiğin tamamının toprak altına alınması halinde dekara verim 345.4 kg olarak elde edilmiştir. Bu durumda 
verim eksikliği %6.7 olarak bulunmuştur. Hayvancılığa yem temini gibi düşünceyle C konusu dikkate 
alındığında verim 306.0 kg/da, verim eksikliği de %20.3 olarak tespit edilmiştir. 
 
Tablo 2:Pamukta Fiğ Uygulanmayan A konusuna Göre Verim Artış ve Eksilişi (1994-95 ort.) 

Konulara Göre Verim (kg/da)  
Azot Seviyesi A B C 
 345.4 306.0
N0 251.3 % 37.4 % 21.8
N12 368.0 % -6.7 % -20.3
A: Kontrol,  
B: Fiğin tamamının yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması 
C: Fiğin toprak üstü aksamının biçilerek ot olarak değerlendirilmesi 
 
-Melia azedarach L. Su Ekstraktının Bazı Zararlılara Etkisi (Başpınar ve ark., 2000) 

Pamuk ürününün yetiştirilmesinde hastalık ve zararlılarla mücadele zaman zaman önem kazanmaktadır. 
Organik pamuk tarımında kontrol ve sertifikasyon firmalarının müsaadesi dahilinde kimyasal savaşa en 
son çözüm olarak yaklaşmak ve seçici, düşük rezidülü pestisitleri kullanmak gerekmektedir. Son yıllarda 
özellikle zararlılarla mücadelede, çekici, kaçırtıcı, beslenme ve büyüme engelleyici organik sentetik 
maddeler gibi etki gösteren bitkisel pestisitler üzerinde durulmaktadır. Bitkisel kökenli maddelerden 
birçok başarılı sonucun alınmış olması, bitkisel pestisitlere olan ilgilinin daha da artmasına neden 
olmuştur. Melia azedarach (zamzalak veya tesbih ağacı) ve Azadirachta indica ülkemizde yaygın olarak 
estetik amaçla yetiştirilen bitkilerdir. Datura, tütün (Nicotiana tabacum) yaprağı ekstraktı, krizantemlerden 
elde edilen piretrum ekstraktı da zararlılarla mücadelede kullanılmaktadır.  
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Melia azedarach’ın yaprak biti, kırmızı örümcek ve yaprak galeri sineğine etkisi araştırılmıştır. Bitkinin 
tohumları öğütülmüş, 200 g tohum/1 lt suda 24 saat bekletilmiş ve süzülmüştür. Kontrollü laboratuvar 
şartlarında 1-2 mg ekstrakt/cm2 püskürtülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: 

Melia azedarach’tın yaprak bitkilerine toksik etkisinin düşük, üreme gücüne etkisi ise kontrole göre 
yüksek bulunmuştur. Toplam nimf sayısında etki %21.05, günlük bırakılan nimf sayısında ise %20.1 etki 
olmuştur . Bu sonuçlar M. Azedarach ekstraktının doğrudan toksik etkisi de düşünüldüğünde yaprak 
bitlerine karşı savaşımda oldukça ümitli olacağı anlaşılmaktadır (Başpınar ve ark., 2000). Yine Başpınar 
ve ark., (2000)’nın bildirdiklerine göre yapılan bir çalışmada, seralarda zarar veren yaprak bitlerine karşı 
azadirachtin maddesinin etkili bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır.  

Melia azedarach ekstraktı yaprak galeri sineğine (Liriomyza huidobrensis) karşı oldukça yüksek etki 
(%87.9) göstermiştir. Yaprak galeri sineğine karşı ruhsatlı sentetik abamectin’in ise etkisi % 90’dır 
(Başpınar ve ark., 2000).  

Melia azedarach ekstraktının kırmızı örümceklere (Tetranychus cinnbarinus) etkileri şu şekildedir. 
Zararlıya yumurta döneminde yapılan uygulamanın inkübasyon süresini iki gün uzattığı, yumurtanın 
açılmasını %26 azalttığı, sonuç olarak kontrole göre 11 kat daha az bireyin meydana geldiği görülmüştür 
(Başpınar ve ark., 2000). Aynı amaçla Azadirachta indica’nın da yapraklarından faydalanılmaktadır 
(Schumutterer, 1990; Ascher, 1993). 

  
-Organik Pamuk Yetiştiriciliğinin Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması (Sokat ve Ayvazoğlu, 2000) 

Bu çalışma; TARİŞ AR-GE tarafından Çırpı, Tire ve Aksakal yörelerinde Nazilli 143, Nazilli M-503 ve 
Nazilli 84S pamuk çeşitleri ile üç tekerrürlü olarak kimyasal (konvansiyonel) ve organik üretim şeklinde 
yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda organik yetiştirilen ürünle kimyasal girdilerin kullanıldığı üretimle elde 
edilen ürün arasında Nazili 84’te %17, Nazilli 143’te %22 ve Nazilli M 503’te %22’lik bir azalma tespit 
edilmiştir.  
 
-Organik Pamuk Tarımına Yeşil Gübrelerin Etkileri (Kaya, 2002) 

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde çakılı deneme olarak ilk iki sene geçiş dönemi, üç sene de organik 
tarım olarak beş yıllık çalışma planlanmıştır. Pamuk çeşidi olarak Nazilli 84 S alınmıştır. Çalışmaya; dört 
tekerrürlü olarak, 2001 yılı güz dönemindeki sürekli yağışlar nedeniyle, 05.02.2002 tarihinde ön ürünlerin 
ekilmesi ile başlanmıştır. Deneme varyantları; konvansiyonel üretim, ön ürünler; arpa, fiğ, fiğ+arpa, 
bezelye, bakla ve pamuğun son iki sulamasından önce fiğ ekimi (erken fiğ) dir.  

Bu çalışmada; gıda sanayiine hammadde temini maksadı ile bakla ve bezelyeden ürün alınması ön 
görülmüştür. Diğer ön bitkiler pamuk ekim sezonundan önce toprağa karıştırılacaktır.  
 
-Kahramanmaraş’ta Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması (Kısakürek, 2001) 

Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan bu çalışmada, bölgede ekimi yapılan Sayar 314, 
Erşan 92 ve Stonovilla 453 pamuk çeşitleri seçilmiştir. Üretim varyantları olarak, organik üretim, 
konvansiyonal üretim ve kontrol (ilaçsız ve gübresiz) dür. Bu çalışma dört tekerrürlü çakılı bir deneme 
olarak planlanmıştır. 
 
Türkiye’de Üretilen Organik Ürünlerin Tescili ve Değerlendirilmesi 

Son yıllarda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı organik üretime büyük önem vermiştir. Avrupa Birliği ile 
uyum yönetmeliklerini çıkarmış, strateji belirleme, denetleme organlarını tesis etmiştir. Ülkemizin genel 
konumu, kirlenmemiş yapısı ve iklim özellikleri organik ürünler yönüyle tüm bölgelerimizi birer kaynak 
haline getirmiştir. Oysa bugün; ülkemizde bir çok ürün kontrollü yetiştirilmediği ve sertifika almadığı için 
organik ürün olarak değerlendirilmemektedir. Halkımızın %50’ye yakın bir kısmının tarımla uğraşması 
organik tarımın yaygınlaşmasını sağlayan temel unsurlardandır. Ülkemizde yetiştirilen organik pamuk 
ürünlerinin borsa ve ihracatçı kurumlarda işlem gören miktar, cins ve ortalama fiyatları Tablo 3 ve Tablo 
4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3: 1998 ve 1999 Yılı Organik Pamuk Üretim Miktarları ve Ortalama Fiyatı 
Fiyatlar (TL/kg) Miktarı (Kg) Madde Adı 

1998 1999 1998 1999 
Çiğitli Pamuk 179,170 197,269 202,640 37,814
Beyaz Std. 1 461,611 170,862 200,478
Beyaz Std. 1 596,420 58,687 244,024
Beyaz Std. 2 434,322 494,403 10,754 3,112
Beyaz Std.1 Hatay 504,000 597,000 27,316 27,524
Hafif Benek 1 451,020 34,634 75,549
Hafif Benek 2 432,994 474,708 21,559 12,444
Hafif Benek 3 382,056 473,385 1,819 4,070
Hafif Benek 4 473,385  6,270
Toplam Elyaf 325,631 573,471
 TARİŞ Standart 1 FİYATI (TL/Kg) 
Kütlü 200,000 236,000   
Elyaf 500,000 590,000   
Kaynak: İzmir Ticaret Borsası Kayıtları ve TARİŞ Kayıtları 

 
Tablo 4: 2000 ve 2001 Yılı Organik Pamuk Üretim Miktarları ve Ortalama Fiyatı 

Fiyatlar (TL/kg) Miktarı (Kg) Madde Adı 
2000 2001 2000 2001 

Çiğitli Pamuk 510,663 755,790 77,372 10,033
Çiğitli Pamuk 507,393 - 3,435 -
Beyaz Std. 1 1,176,574 1,278,400 471,249 90,011
Beyaz Std. 2 - 1,479,546 - 49,526
Beyaz Std.1 Hatay 1,044,488 - 20,344 -
Hafif Benek 1 - 1,266398 - 80,101
Toplam Elyaf 491,593 147,538
 TARİŞ Standart 1 FİYATI (TL/Kg) 
Kütlü 400,000 692,000   
Elyaf 1,000,000 1,730,000   
Kaynak: İzmir Ticaret Borsası Kayıtları ve TARİŞ Kayıtları 

Tablo 4 incelendiğinde organik olarak üretilen kütlü pamuk ve elyaf fiyatı klasik yöntemle üretilen kütlü 
pamuk ve elyaf fiyatına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, 1998 yılındaki organik pamuğa 
verilen ücret daha düşük olmasına rağmen, üretim miktarında yaklaşık %76’lık bir artış yaşanmıştır. 
Üretimdeki bu artış çok sürmemiş 2000 (491,593 kg) ve 2001(147,538 kg) yıllarında azalışa geçmiştir. 
Özellikle 2001 yılında 1999 yılına (573,471 kg) oranla %75’lik bir azalış göstermiştir (Tablo 5). 2000 ve 
2001 yıllarında organik kütlü pamuk ve elyaf fiyatlarının klasik yöntemle yetiştirilen pamuk fiyatından 
daha yüksek olmasına rağmen üretimde belirgin bir düşüş görülmüştür. Bu da organik olarak yetiştirilen 
pamuğun veriminin düşük olması ve her iki yöntemle de yetiştirilen pamuğa yaklaşık aynı fiyatın 
verilmesi nedeniyle, üreticinin organik pamuktan uzaklaşmasına sebep olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

97

Tablo 5: İşlenmiş Organik Pamuk Ürünlerinin İhracat Miktar ve Değerleri  
 Miktar (kg) Değeri ($) Ortalama Fiyatı 

($/Kg) 
ÜRÜNLER                                                          1998 Yılı 
Elyaf 74,774 161,220 2.16
Pamuk İpliği 13,610 50,780 3.73
Pamuklu Giysi (Pantolon, Gömlek, 
Penye) 

108 3,447 31.92

1999 Yılı 
Elyaf 168,891 356,419 2.11
Pamuk İpliği - - -
Pamuklu Giysi (Pantolon, Gömlek, 
Penye) 

- - -

2000 Yılı 
Elyaf 175,543 299,049 1.70
Pamuk İpliği - - -
Pamuklu Giysi (Pantolon, Gömlek, 
Penye) 

2,156 126,354 58.61

Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği Kayıtları 

Tablo 5’den görüldüğü gibi, organik pamuk ihracatı büyük oranda elyaf olarak yapılmaktadır. Ege ticaret 
borsasında tescil edilen organik pamuğun yaklaşık %30’u ihraç edilmekte, kalan kısmının ise iç piyasada 
tüketildiği anlaşılmaktadır (Tablo 3, 4 ve 5). Üretilen organik ürünün çok az bir kısmı pamuklu giysi 
olarak satılmaktadır. 2000 yılı verileri incelendiğinde, organik pamuğun elyaf olarak değeri 1.70 $ iken, 
pamuklu giysi haline geldiğinde kg fiyatı 58.61 $’a yükselmiştir. Pamuklu giysi olarak satılması halinde 
yaklaşık 35 kat katma değer sağlanacağı Tablo 5’den görülmektedir. 
 
SONUÇ  

Organik ürünler son yıllarda önemini arttırmış, hukuki gerekli altyapı tamamlanmıştır. Teknik altyapısı da 
organik ürün üreticilerinin bilgi ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Halen yapılmakta olan çalışmalar da 
bu birikimleri destekler niteliktedir. Organik ürün yetiştiriciliğinde yeşil gübreleme, yapılmış olan 
çalışmaların da gösterdiği gibi, kaçınılmazdır. Bilindiği üzere Ege bölgesi iklim koşulları, Diyarbakır 
çevresi iklim koşulları ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle Diyarbakır şartlarında da yeşil 
gübrelemenin kolayca ve etkili bir şekilde yapılabileceği anlaşılmaktadır. Yeşil gübrelemenin organik 
tarımdaki kaçınılmaz faydasının yanında, 300,000 ton kaba yem açığı olan ülkemizde, yeşil gübreleme ile 
bu açığın kısmen de olsa giderilebileceği anlaşılmaktadır.  

Organik ürün yetiştiriciliğinde klasik yönteme göre %10-30 oranında kayıp olduğu bildirilmektedir (İlter, 
1993). Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşıldığı gibi, organik pamuk yetiştiriciliğinde verim, klasik 
yönteme kıyasla %7 ile %22 arasında daha az gerçekleşmektedir. Sanayiciler, verimdeki bu kaybı farklı 
fiyat uygulaması ile telafi etmeleri durumunda organik tarımın yayılması kolaylaşacaktır. 
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PAMUKTA KALİTE RİSKİNİN AZALTILMASI 
 

Sabahnur ERDEMLİ∗ 
 
Hepimiz bildiği gibi, bu yıl pamuk fiyatları yerlerde sürünüyor. Yakından takip edildiğinde, sadece 
bugünün değil, yarının fiyatlarıyla da top gibi oynandığını izliyoruz. 

Bu denli volatile ve kaygan bir zeminde yere sağlam basmanın yollarını mutlaka bulmak 
zorundayız.Pamuğumuzun mutlaka tercih edilir olmasını sağlamak en acil hedefimiz olmak zorunda.Bir 
yandan dünyada yeni pamuk üreticileri devreye giriyor, bir yandan stoklar artıyor, bir yandan, doğru haber 
alınmakta zorlanılıyor, bir yandan da pamuk kullanıcısı, giderek daha yoğun biçimde köşeye sıkıştırılıyor. 

İplik üreticisi, hem zamandan, hem maliyetten tasarruf etmek zorunda. Onun tedarikçisi olarak, bizlere 
düşen müşterimizi olabildiğince memnun etmek. Örneğin, iplikçiler artık ITMF tarafında hazırlanan 
“Pamuk kontrat rehberine” sadık kalarak pamuk satın almak istiyorlar. 

Bunu istemelerinin nedeni çok basit: kontrata uygun ürün verenin riski düşüktür, ÇÜNKÜ KALİTE 
KONTROLÜ EN BAŞTAN YAPILMAKTADIR. Satış sonrasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, 
alınan önlemlerle önceden giderilmektedir.  

Özü itibarıyle, pamukta dört dörtlük kalite garantisini sağlamak için “tek balya sistemini beklemek” 
zorunluluğu yoktur. Daha uzun yıllar alacağını hepimizin bildiği bu sistemin oturmasını beklemek, Türk 
pamuğunu yavaş yavaş ölmeye terk etmek anlamına gelmektedir. 

• Oysa o durumu beklemeksizin yapılabilecekler vardır: 
• Experliği kriter altına almak 
• Numune alımını, katı kurallara bağlamak 
• Yeterlilik belgesi olan laboratuarlar kurmak 
• Çırçırları düzenli olarak denetlemek  
• Uluslararası standartlarda depolar kurmak 
• Yüklemelerde experleri gözcü kılmak 
• Tohuma kadar giden bir bilgi envanteri çıkarmak 
• Hem çırçıra, hem depolara elektronik bilgi ağını sokmak 

İlk duyuşta ürkütücü gelebilecek bu sistem, aslında kurulabilecek kadar gerçekçidir. 

Çözümler üzerine eğilindiğinde bunun altından kalkılabildiği pekçok örnek vardır. 
Bu konuda, cesaret verici  bir örnek de Kotonline’dır. Kotonline yukarıda sayılan sistemin bir bölümünü 
uygulamasına karşın, pazardan son derece olumlu tepkiler almıştır , bu nedenle de yoluna güvenli 
adımlarla devam etmektedir. 

Sadece bir sistem kurma ve devam ettirme inadını gösteren üreticiler, bu yaklaşıma sahip çıktıkları ölcüde 
daha çok güven kazanacaklar dolayısıyla pamuklarının riski azalacağından daha karlı işletmelere sahip 
olabileceklerdir. 

Bu hedef uzak değildir. SADECE BİRAZ CESARET. 

                                                 
∗ Agro-Market Genel Müdürü 
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN KALİTESİNDEN  YÖNETİM KALİTESİNE GİDEN YOL 
 

Turan ATILGAN1 
 

Günümüzde dünyada siyasi ve sosyo-kültürel başarıların ekonomik başarıya bağlı olduğu gerçeği 
konusunda artık hiç kimsenin bir kuşkusu kalmamıştır. Ekonomik başarının bu önemine, bu bilincine 
ulaşmış olan ülkelerin ve toplumların, ekonomik gelişmeye ve kalkınmaya daha fazla önem vermelerine 
neden olmuştur. 1989 Kasımında doğu blokunun da yıkılmasıyla siyasi savaşlar yerini tamamiyle 
ekonomik savaşlara bırakmıştır. Siyasi rejimlerin de yeknesaklaşmaya başladığı günümüzde, ekonomik 
savaşın sınırlarını ise liberal ekonomik sistem çizmektedir. Liberal ekonomik sistemin vazgeçilmez unsuru 
ise aynı zamanda ekonomik savaşlarının da tam ortasında yer alan işletmelerdir.  

Bugün ve gelecek işletmelerimiz için bir takım fırsatlar yaratırken, ondan daha çok da belirsizlikler ve 
riskler taşımaktadır. Her geçen gün, işletmelerimiz için kazanılmasında daha çok mücadelelerin verilmesi 
gereken ticari savaşlar ortaya çıkmaktadır. İşletmelerimizin pek çoğu geçmiş alışkanlıklarından 
kurtulmakta zorlanmakta bu da savaşın yeni kurallarını anlamada ve başarılı olmada onları zaafa 
uğratabilmektedir 

Görülüyor ki, bir işletmenin en önemli rekabet gücü ve avantajı, sahip olduğu yönetim kadrosu ve onun 
kalitesidir. Çünkü yönetim, bir işletmenin sahip olduğu kaynaklar üzerindeki tek otoritedir. O kaynakların 
en verimli ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmama sorumluluğu yönetime aittir.  

Ülkemizin diğer ülkelerle kıyaslandığında en önemli rekabet üstünlüğüne sahip olan sektörü ise, 
1980’lerden sonra çok büyük bir gelişme gösteren tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. Tekstil sektörünüzün 
bu başarıyı kazanmasında girişimci ve risk alabilme becerisi ile ülke fırsatlarını en iyi şekilde 
değerlendirme niteliklerine sahip olan işletme yöneticilerimizin büyük katkıları olmuştur. Ancak dünün 
politika ve stratejileriyle gözü kara risk alma yetenekleriyle geleceğe hazırlanamayız. Nitekim siyasi 
otoritenin de danışmanlık görevini beklenilen şekilde yapmaması/yapamaması nedeniyle sektör 1996 
yılından itibaren ciddi bir duraklamaya girmiştir. 1997 dünya krizi bu duraklamanın şiddetini arttırmış ve 
bir gerileme sürecini başlatmıştır. Arkasından yaşanan Rusya krizi, Güney Amerika krizi ve nihayet 2001 
yılında ülkemizin yaşadığı ve cumhuriyet tarihimizin de en ağır krizi olarak ifade edilen şubat krizi 
sektörün  toparlanmasına yaralarını sarmasına fırsat vermeden bir krizden çıkıp bir başka krize girmesine 
neden olmuştur. Bütün bu krizler makro açıdan ülkedeki  mikro açıdan da işletmelerimizdeki yönetim 
kalitesinin yeniden sorgulanmasını daha belirgin bir şekilde ortaya çıkartmıştır. 

Tekstil sektörümüzdeki resesyonun ve gerilemenin temel nedeni, tekstil sektöründeki gelişme trendini 
yönetim kalitesinin yakalayamaması oluşturmaktadır. Sektör o kadar hızlı ve rasyonel olmayan şekilde 
gelişme göstermiştir ki, yönetimin bu ortamda işletmelerinin gelişmesi için özel bir çaba ve yetenek 
göstermesine ihtiyaç kalmamıştır. Ancak 1996 yılından itibaren gümrük birliğine girişle beraber artan 
globalleşmenin sağladığı rekabet ortamı, ortaya çıkan ve yukarıda ifade edilmeye çalışılan krizler ve 
teşvik sistemlerinin değişmesi, azalması yeniden yapılanması, sektörün yönetim kalitesi unsuruna daha 
fazla önem vermesi zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır.  

Dolayısıyla tekstil sektörünün varlığını geçmişteki hızıyla arttırabilmesi ve sürdürebilmesi yönetim 
kalitesine bağlı hale gelmiştir. Yönetimin artık bugüne kadar çok fazla üzerinde durmadığı -açıkçası çok 
fazla da ihtiyaç olmadığı için- çalışanın ve müşterinin tatminine yönelik politikalar, profesyonel yönetim 
kadrolarının oluşturulması, şirket vizyonunun işletmenin tüm kaynaklarını göz önünde bulunduracak 
şekilde açıkça belirlenmesi ve buna yönelik stratejilerinin oluşturulmasına, sadece en iyi ürünler değil aynı 
zamanda fark ve yenilik yaratan ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması konularına odaklanmaları 
gerekmektedir.  

Üretim kalitesi işletmeler için dar bir anlam ifade etmektedir. Günümüzün rekabet koşulları ve sosyo-
teknik yapı işletmelerin başarılı olabilmeleri için sadece ürün ve üretim kalitelerinin yeterli olmadığı, 
bunun yanı sıra işletmenin her düzeyindeki kaliteyi ifade eden yönetim kalitesine olan gereksinimi ortaya 
koymaktadır. İşletmelerimizde yönetim kalitesinin gelişebilmesi, olgunlaşabilmesi ve yaşayabilmesi için 
gerekli olan bazı temel ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler genel hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır. 
                                                 

1 Doç.Dr.   E.Ü.Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil İşletmeciliği Bilim Dalı 
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1. LİDERLİK YETENEĞİ VE VİZYON SAHİBİ OLABİLME 

Bugünkü gibi tüketici ihtiyaçlarının ve zevklerinin yönlendirmesinin temel olduğu globalleşen bir 
dünyada, her düzeyde hızlı karar alma yeteneğini geliştirmiş liderleri bulunmayan şirketler varlığını 
sürdüremez. Eğer liderler ağır düşünüp, hareket eder ya da verimsiz bir biçimde iş görürlerse yani temelde 
müşterilerine, çalışanlarına ve rakiplerine yönelmezlerse -sermaye piyasalarından gelen kârlı büyüme- gibi 
talepleri de karşılayamayacakları gibi, varlıklarını uzun süre sürdürebilmeleri de mümkün 
olamayabilecektir.  

Liderlik yeteneği ve vizyon sahibi olabilmek işletmeler için her zaman önde gelen bir rekabet avantajı 
oluşturmuştur. Ancak bu kavram sanıldığının aksine oldukça kompleks bir süreci ve unsurları ifade 
etmektedir. Bunu liderliğin bilimden çok sanatsal yönü ağır basan bir aktivite olması sağlamaktadır. 
Çünkü, liderlerin kişisel tarzları ve özellikleri farklıdır; bazıları analitik ve alçak gönüllü iken bazıları ise 
manifestolarını dağların zirvesinden ilan etmektedir. Yani farklı durumlar, farklı liderlik tarzlarını 
gerektirir ve ortaya çıkartır. Örneğin şirket birleşmelerinde iyi pazarlık yapan bir yönetici lider, şirket 
devirlerinde ise güçlü bir otoriter lider aranır.  

Başarılı bir liderde aranan pek çok unsur vardır. Japonlar bu unsurları 2’ye indirgemişlerdir. Bunlardan 
birincisi yüklendiği makamın insana ayrıcalık vermeyip sorumluluklar yüklediğini liderin kabul etmesi, 
ikincisi ise kuruluştaki liderlerin, yaptıkları ile söylediklerini, davranışları ile beyan ettikleri inançlar ve 
değerler arasındaki tutarlılığı, yani “namus-ahlak” dediğimiz şeyi bizzat kendilerinin yaşamayı kabul 
etmesidir . Ancak buradaki namus, ahlak veya iş ahlakı kavramı sadece sosyolojik bir olay değil, aynı 
zamanda o toplumun veya ülkenin demokratik yapısı ve adalet sistemiyle de yakından bağlantılı bir 
olaydır. Bunların yokluğu veya yetersizliği halinde ciddi bir ahlak bunalımı da yaşanmaya başlayacaktır.  

O zaman genel olarak değerlendirdiğimizde etkin liderliğin temeli işletmesinin misyonunu düşünmek, 
bunu tanımlamak, açık ve gözle görülür bir şekilde ortaya koymaktadır. Lider hedefleri, öncelikleri tespit 
eder, standartları belirler ve bozulmamasına rehberlik eder. Etkili lider aynı zamanda bir orkestra şefi gibi 
işletmesi içersindeki fiziksel ve insan kaynaklarını uzlaşmacı bir kimlikle yönlendirir. Aynı zamanda etkili 
bir lider, yapılan tüm işlerden dolayı sorumluluğu devretmeyip sorunu öncelikle kendisinde arayan kişidir.  

Liderliğin önemli unsurlarından birisi de işletmesine nitelikli elemanlar işe alması ve bunlardan 
çalışma/proje ekiplerini oluşturma becerisidir. Başarılı ekipler veya takımlar işletme içi dinamiğini ve 
verimliliği arttırırken, ekiplerin işletmenin amaçlarını iyi bir şekilde anlamalarına ve strateji oluşumuna 
katılmalarına da yardım edecektir. Ayrıca etkin ekipler firma kültürünün oluşmasında ve tüm çalışanlarca 
kabul görmesinde önemli bir aşama sağlayacaktır. Böylece çalışanların işletmesiyle bütünleşmesini 
sağlanacak ve sonuçta verimlilik düzeyi artacağı için işletme başarısı da buna paralel olarak artacaktır. 
Ekip çalışmasının diğer bir avantajı, çalışanların niteliklerinin ekip içersinde daha kolay belirlenmesi ile 
ekip içersinde etkin bir çalışma yapısı oluşturulduğunda çalışanların girişimciliğinden daha fazla 
yararlanılmasıdır. Günümüzde başarılı ekipler kadar başarısız ve hatta işletme bütünlüğünü tehdit eden 
ekiplerin varlığı da bilindiğine göre, burada liderin görevi ekibi oluşturmada ekip üyelerinin seçiminde, 
ekip çalışmalarının ve sonuçlarının denetlenmesinde göstereceği performanstır.  

Şimdi tüm bunların ışığında, tekstil işletmelerimizdeki yöneticilerimiz ve işletmelerin tepe noktalarındaki 
liderlerimizi değerlendirdiğimizde, karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Öncelikle liderlerimizin ve 
yöneticilerimizin işletmelerinin başarısız olduğu durumlarda sorumluluğu öncelikle ve genellikle kendi 
dışlarından hatta işletme dışından aradıkları görülmektedir. Onlar için birinci suçlu siyasi yapı ve aldıkları 
kararlar, ikincisi rakiplerin hatalı tutumları, üçüncüsü çalışanlar ve tedarikçilerdir.En son olarak da  
çoğunlukla sıralamaya konmamakla beraber kendi yönetim politikalarıdır. 

Bugün pekçok tekstil işletmelerimizin yöneticileri ve liderleri çalışanlarının kamuoyunun ve rakiplerinin 
ve hatta birbirlerinin güvenini yeterince kazanamamışlardır. Söyledikleri ve yaptıkları pek çok şeye 
taraftar ve inanan bulamamaktadır. Bu işletmelerimizin yöneticileri ve liderleri için başarılarını etkileyen 
ve engelleyen önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. Tekstil işletmelerimizin yöneticileri ve liderleri 
işletme içersindeki orta ve üst kademe yönetim kadrosuna güvenemedikleri ve gerekli yetkiyi 
devretmedikleri için, işletmenin tüm icra faaliyetlerini kendileri üstlenmektedir. Bu da kendilerinin liderlik 
yapacakları konularda yoğunlaşmalarını engellemektedir. Yani işletmelerinin vizyonunu oluşturma, 
personel seçimi, çalışanların motivasyonu, geleceğe yönelik politika ve stratejileri oluşturmak ve bunları 
çalışanlarıyla paylaşmak, işletmelerini dışarıda temsil etmek ve rakiplerin analiziyle yeni mal ve 
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hizmetlerin geliştirilmesindeki politikaları oluşturmaya odaklanmalıdırlar. Ancak tekstil işletmelerimizin 
son yıllarda kendilerine sunulan çevresel bir takım fırsatların (devlet teşvikleri, ucuz işgücü, rekabetin 
düşüklüğü, gelişmiş ülkelerin büyük oranlı ürün talepleri vs.) yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlaması ve 
bu sürecin hızlanması karşısında zorlandıkları görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 
liderlik gereklerinin ve vasıflarının yeterince oturmadığından kaynaklanmaktadır. İşletmelerimiz artan 
rekabet ortamında, müşterinin gittikçe seçici olduğu, kalitenin terminin üretim sonrası hizmetin öneminin 
gittikçe arttığı, taleple arz dengesinin arzın alehine gelişmeye başladığı, liberizasyonun ve globalleşmenin 
genişlediği bir ortamda liderliğin rolü ve önemi daha da artmaktadır. Dolayısıyla tekstil işletmelerimizin 
yöneticilerinin ve liderlerinin işletmelerinin karşılaştıkları sorunları aşmada bundan sonraki dönemlerde 
daha da yalnızlaşacağı bir konjoktürde, kendilerini ve ekibini iyi geliştirmeleri, profesyonel bir kadroya ve 
yönetime sahip olmaları ve ciddi vizyonlar oluşturmaları halinde başarılı olabileceklerdir.  
 
2. EĞİTİM ALT YAPISI 

Bir işletmenin hatta bir ülkenin rekabet avantajı nedir diye düşünüldüğünde akla pek çok nitelik gelir. 
Bazıları  bir işletmenin ve ülkenin rekabet avantajı ucuz ve bol ekmeğin bir fonksiyonu olarak 
değerlendirirler. Bazıları zengin doğal kaynaklar ve hammadde kaynaklarının rekabet avantajının en 
önemli öğesi olduğunu savunmaktadırlar. Hatta bazı görüşler rekabet avantajını daha makro nedenlere 
dayandırarak, yasal düzenlemelerden, hükümet politikalarından, teşvik sistemlerinden, faiz hadlerinden ve 
döviz kurlarından bahsetmektedirler.  

Ancak unutulmamalıdır ki, bir işletmenin ve bir ulusun gerçek rekabet avantajını verimlilik 
oluşturmaktadır. Yüksek verimlilik düzeyi yalnızca işletmenin daha fazla mal ve hizmet üretmesini değil, 
maliyetleri de minimum kılacağı için daha fazla gelir sağlamasını, çalışanlarına daha fazla ücret vermesini 
ve dolayısıyla sosyal adalet sisteminin gelişmesine, çalışma saatlerinin kısalmasına, yaratıcılığın ve 
girişimciliğin artmasına neden olur. Dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilir verimlilik artışı, işletmenin ve 
genel olarak da bir ulusun sürekli olarak kendi kalitesini artırmasını gerektirir.  

Verimlilik artışı ise pek çok faktöre bağlı olmakla beraber, tüm faktörleri de etkileyen en önemli unsur 
olan insan unsuruna bağlıdır. Bir işletme pazarda uzun süre kalmak, gelirini sürekli arttırmak istiyorsa 
daha verimli çalışmak zorundadır. Verimlilik artışı  insan unsuruna, insanların verimliliği ise onların 
kalitesine yani eğitim düzeyine bağlıdır. O zaman yukarıda anlatılanları tek bir cümleye indirgemek 
istediğimizde, bir işletmenin rekabet avantajı eğitilmiş insan gücü ile ulaşabileceği verimlilik düzeyine 
bağlıdır. 

Tekstil işletmelerimizin maalesef en fazla ihmal ettikleri unsur, eğitilmiş insan gücüne gereken önemi 
vermeyişleridir. Daha fazla başarılı olmanın yollarını çoğunlukla iyi eğitilmiş insan gücünden çok, ucuz 
insan gücü, yüksek teşvik uygulamaları, develüasyon politikaları vs. gibi unsurlarda aramaktadırlar. Bütün 
bunlar işletmelere hiçbir zaman uzun vadeli üstünlük sağlamamaktadır.  

Ancak işletmelerimiz şunu unutmamalıdırlar; bir bilgiyi, bir sistemi ve kalite bilincini bir işletmede 
yaymanın en hızlı ve en iyi yöntemi eğitimdir. Eğitim aynı zamanda bir organizasyonu (işletmeyi) 
değiştirmenin en etkili yolunu da oluşturmaktadır. 

İşletmede çalışanlara verilen eğitim sürekli olmalıdır ve bu eğitim temelde 2 konuda yoğulaşmalıdır. İlki 
teknik eğitim (işin niteliklerine ve yapısına yönelik uzmanlaşmayı ve kaliteyi arttırmaya yönelik eğitim). 
İkincisi ise çalışanlara işletmenin hedeflerini, vizyonunu, kültürünü ve politikaların anlatmayı onları 
bütünleştirmeyi hedefleyen sosyal eğitimdir. Bu iki eğitimden hiç biri birbirine tercih edilmez ve her ikisi 
de işletmelerde uygulanmalıdır.  

Yine bu noktada baktığımızda tekstil işletmelerimizde her iki eğitimin yeterince hatta büyük çoğunlukla 
yok denecek kadar az ve kısa süreli olmasına karşılık, teknik eğitime, sosyal eğitime kıyasla daha fazla 
önem verildiği görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bizim toplumumuzun ve toplumumuzun örnek 
aldığı batı medeniyetinin en önemli eksikliği takım ruhunun ortak çalışma bilincinin ve isteğinin yeterince 
gelişmemiş olmasıdır. Kapitalist sistem bireyciliği devamlı olarak ön plana çıkartmaktadır. Oysa işletme 
faaliyetleri takım çalışmasına grup dinamiğine bağlı bir aktivitedir. Dolayısıyla işletmelerimiz en az teknik 
eğitim kadar toplumsal katılımı ve grup dinamiğini arttırmayı hedefleyen sosyal eğitime de önem 
vermelidir. İşletmedeki tüm personele (en alttan en üste kadar) uygulanacak olan bu eğitim faaliyetlerinde 
devamlılığa ve eğitim sonuçlarının ölçülmesine de dikkat edilmeli ve sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.  
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Eğitim çalışmaları çoğunlukla işletme içinden verilirken zaman zaman  işletme dışındaki danışmanlık 
kuruluşlarından da destekler alınarak sürdürülmelidir. (Japonya’da işletme içi eğitim süreci ortalama 200 
saat/yıl’dır).  

Tüm bu eğitim çalışmaları sürdürülürken işletmelerimiz şunu unutmamalıdır ki, eğitimin başarıya 
ulaşması en azından ortalama kapasite ve üstündeki elemanların işletmeye alınmasıyla başlamaktadır. 
Tekstil işletmelerimiz genelde rekabet avantajlarının düşük maliyet ve bununda en önemli sağlayıcısı 
olarak ucuz işgücünü gördükleri için ucuza çalışacak elemanları işe almaktadırlar. Ancak ucuza çalışacak 
işgücü aslında işletmeye ayrıntılı düşünüldüğünde çok pahalıya gelmektedir. Dolayısıyla eleman seçimi 
işletmelerimiz için çok önemlidir. Yöneticilerimiz Microsoft’tan Bill Gates’in söylediği gibi “Eleman 
seçiminde tecrübeye gerektiğinden fazla önem vermediklerini ama zeka veya akla her şeyden, hatta bir 
çok durumda tecrübeden bile daha fazla önem verdiklerini, ve vermeleri gerektiğini” dikkate almalıdırlar.  

Gerçekten de ortalama zekanın üzerindeki elemanları yüksek ücretlerle de olsa bünyesine katan işletmeler, 
düşük ücretli ortalama kalite ve zekanın altındaki bireyleri çalıştıran işletmelerle kıyaslanamayacak oranda 
daha başarılı ve sürekli bir rekabet avantajına ve gelire sahiptirler. 

Tekstil işletmelerimiz çok hızlı gelişmenin etkisiyle gerekli eğitim kalitesine sahip olmayan, bir işgücüne 
sahip olmuştur. Bu olgu diğer işletmelerimiz içinde geçerli olmakla beraber 1980-1995 döneminde çok 
hızlı büyüyen sektör, ülkedeki eğitim düzeyinin var olan düşüklüğü ile de birleşince ortaya daha zor bir 
durum çıkmıştır. 

Tekstil işletmelerimizin genel personel yapısına dikkat edildiğinde en üstten en alta kadar, çoğunlukla 
gerekli eğitim düzeyine (teknik eğitim ve temel eğitim) sahip olmamış bir personel varlığı dikkati 
çekmektedir. Devletin de yanlış politikalarıyla işletmeciliği sadece teknik bir yatırım ve kısa vadeli para 
kazanma yolu olarak gören, çalışanların eğitim kalitesine çok fazla değer ve önem vermeyen geniş bir 
sanayici grubunu barındıran tekstil sektörü, yavaş yavaş eksikliğini anlamaya başlamış ve ayakta 
kalabilmenin teknik sermayeden çok sosyal sermayeye (insan faktörüne) bağlı olduğunu görmektedir.  

Gerçekten de gelişmiş ve gelişmekte olan uluslar ile başarılı işletmeleri başarısız işletmelerden ayıran en 
önemli hatta tek unsurun iyi bir eğitim düzeyine sahip nitelikli bir işgücünden kaynaklandığı artık 
kanıtlanmıştır. Teknolojik yapısı ne kadar iyi olursa olsun bir işletmenin sosyal sermayesi dediğimiz 
personeli gerekli eğitim düzeyine ve kalitesine sahip değilse o işletmenin sürdürülebilir bir rekabet 
avantajına sahip olması mümkün değildir.  

Sonuç olarak işletmelerimiz uzun vadeli stratejilere ve vizyonlara sahip olup rekabet avantajlarını artırmak 
ve sürdürmek istiyorlarsa,  verimli çalışmak zorundadırlar. Verimliliğe giden yol ise, iyi eğitilmiş 
insanların işletmeye alınması ve bu insanların sürekli ve düzenli bir işletme içi eğitime tutulmalarına 
bağlıdır. Unutulmamalıdır ki yüksek eğitim düzeyine sahip elemanlar yaratıcılığın girişimciliğin ve 
kurumsallaşmanın temel bileşenidirler.  
 
3. ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Motivasyon olgusu ve çalışanların motivasyonu bilimsel olarak 1926’lardan günümüze değin sürekli 
gündemde olmuş ve işletme başarısında etkinliği ve önemi sürekli artmış konulardan birisidir. Günümüzde 
bir işletmenin başarısını sağlayan 3 temel unsur vardır. Bunlar; liderlik, çalışana yönelik yaklaşımlar ve 
müşteri yönlü uygulamalardır. Bir işletme bu üç konuda başarılı ise o işletmenin genel başarısından da söz 
edilebilir. Bu faktörlerden birisindeki başarısızlık, genelinde başarısızlığa neden olur (sistem yaklaşımı). 
Bunların içersinden diğer ikisini de etkileyen en önemli unsur ise liderliktir.  

Global ticaret ve rekabet imkanlarının genişlemesi, işletmelerin farklılıklar, belirsizlikler ve karışıklıkları 
yönetmesini, onlardan öğrenmesini ve işbirliğini beraberinde getirdi. Liderlik bu işbirliğinde kritik bir role 
sahiptir. Bir işletmenin başarısının onun verimliliğiyle bağlantılı olduğunu daha önceki konularda 
belirtmiştik. Verimlilik ise çalışana dayalı bir faktördür. Çalışanların verimliliğini arttırmak ise 
motivasyon diye adlandırılan sürece bağlıdır. O zaman işletmelerin başarısı liderlerin çalışanlarını işletme 
amaçları doğrultusunda motive etmesine ve bu konudaki başarısına bağlıdır.  

İşte insan kaynaklarının ve işletme yönetiminin yeni rollerinden birisi çalışanları şirkete daha bağlı bir 
hale getirmek ve onların tam katkısının sağlanabileceği yolları açmak olmalıdır. Geçmiş de bu türden 
bağlılık genellikle ekonomik güdülendirme teknikleri ile sağlanmaya çalışılıyordu. Günümüzde de 
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etkinliğini sürdürmekle beraber, çalışanı merkeze alan bir yönetim tekniği de gittikçe artan bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikte çalışanı karar mekanizmasına belirli oranlarda katmak, onların 
işletmenin vizyonu, stratejisi ve politikalarının oluşumunda katkılarını sağlamak, ortak bir şirket kültürü 
oluşturmak onlara yönetimin güvendiğini ve ihtiyacı olduğunu hissettirmek, terfi, övgü ve sadece çalışana 
değil onun ailesine de yakın ilgi önemli olmaktadır. Bir işletme, bunlarda ne kadar başarılı olabilirse 
çalışanların verimliliğini o derece arttırır, müşterisini aynı derecede tatmin eder ve sonuçta da başarısını 
sürekli hale getirir.  

Bugün liderin veya yöneticinin ilk işi, şirketin nereye gittiğini ve bu noktaya nasıl ulaşacağını çalışanlar 
karşısında netleştirmektir. Bu yön duygusunu, belirlemede dört temel ilke vardır . Bunlar;  

1-İnsanlara verimliliklerine göre para kazanabileceklerini bildirmek, 
2-Çalışanlara bugün işlerini iyi yaparlarsa yarın da işlerinin başında olacağının güvencesini vermek, 
3-Çalışanlara eşit muamele göstermek ve bunu onlara hissettirmek, 
4-Eşit muamele gördüklerinde ve başarılı olduklarında önlerinde cazip bir yolun açılacağının güvencesini 
vermektir.  

Buna uygun hareket eden yönetim çalışanlarıyla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurar ve bu da başarıya 
giden önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Bunu sağlayabilmek için yöneticilerin her şeyden önce 
dinlemeyi, açık ve dürüst olmayı, bireye saygı göstermeyi, hassas davranmayı öğrenmesi gerekmektedir. 
Geleceğin iş gücünü yönetmek için gerekli olan kriterler bunlar olacaktır. 

Tekstil işletmelerimize baktığımızda, çalışana gereken önemin verilmediğini, motivasyon denince sadece 
paranın akla geldiği bir yapının hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek 
olması ve tekstil işletmelerimizin eleman seçiminde kriterlerden çok ücret üzerinde durması nedeniyle 
işletmelerimizde motivasyondan çok korkuya dayalı bir yönetim sistemi mevcuttur. Çalışanlar için en 
büyük motivasyon unsuru olarak ekonomik ödüllendirme ve iş güvenliği görülmektedir. Ülke koşulları ve 
ekonomik refah düzeyi de bunu zorunlu kılmaktadır. Ulusal piyasada geçerli olan ve işletmelerin 
hayatiyetlerini sürdürmede yeterli gözüken bu motivasyon faktörleri, globalleşen iç ve dış piyasalarda 
artık işletmelerimizi tatmin etmemekte onları düşük verim yüksek maliyet ve fire oranları ile rekabet 
yeteneklerini, yaratıcılıklarını olumsuz etkilemektedir.  

Tekstil işletmelerimizin ekonomik refah düzeyimizin de düşüklüğünü dikkate alarak uyguladıkları 
ekonomik (parasal) motivasyonlar, çalışanlarımızı kısa vadede daha verimli çalışmaya sevk ederken, uzun 
vadede onların bunu bir rüşvet olarak görmelerine neden olmakta ve sürekli olarak daha fazla çalışmak 
için daha yüksek parasal motivasyon istemekte ve para etkisini ve önemini giderek kaybetmektedir. Aynı 
şekilde çalışanları korkutarak ve cezalandırarak motive etme onları belki çalışmaya Türkiye koşullarında 
zorlayacaktır ancak daha fazla verim ve yaratıcılıklarını kullanmalarını öldürecektir. Korkunun pek çok 
yüzü vardır. Kendini güvende hissetmediği sürece kimse en iyi performansı ortaya koyamaz. Her yerde, 
her biçimdeki korkunun ortak noktası, sekteye uğramış performans ve şişirilmiş üretim miktarıdır . Çünkü 
cezalandırılan insan, istenilen biçimde davranmaya daha az eğilimlidir. En iyi koşulda, yalnızca cezadan 
nasıl kaçınılacağını öğrenecektir . 

Yöneticiler olayı değerlendirmeye hep şu noktadan başlamalıdırlar. Çalışanların, kendi çalışma 
ortamlarındaki sorunlardan uzak değilken, müşterilere kendi sorunlardan uzak hizmet vermelerini istemek 
doğru değildir. Başka bir ifade ile çalışanlarımız iş yaşamında (ortamında) mutlu değillerse, onlardan 
müşterilerimizi mutlu kılmalarını beklemek anlamsızdır . 

Tekstil işletmelerinde yönetim kalitesini belirleyen unsurlardan birisi de yönetimin, personel devir hızının 
yüksek olmasında önemli etkileri olan ücret seviyeleri iş zenginleştirme ve kariyer planlaması konusunda 
göstereceği aşamadır. Gerçekten de tekstil işletmelerimiz rekabet avantajı olarak genellikle düşük işgücü 
ücretlerini göstermekteydiler. Ancak bunun uzun vadeli bir avantaj olamayacağı artık bilinmektedir. 
Çünkü bizden çok daha düşük ücret düzeyine sahip ülkelerinde bulunduğu ve bu ülkelerinde tekstil 
konusunda yoğunlaştıkları dikkate alınırsa, düşük ücretlerin rekabet avantajı oluşturamayacağı daha iyi 
anlaşılır. Öte yandan işletmelerin personeline verdiği değerin en önemli göstergelerinden birisi onlara 
ödediği ücret düzeyidir.  

İş zenginleştirmede, tekstil işletmelerimiz için son derece önemli bir konudur. Aşırı uzmanlaşmanın 
çalışanlar üzerinde yarattığı işe yabancılaşma, bıkkınlık ve isteksizlik, hem verim düşüklüğüne ve hem de 
fire oranlarının yükselmesine neden olmaktadır. Başarılı yönetimler, uzmanlaşma ile iş rotasyonu 
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arasındaki dengeyi iyi bularak, çalışanların işe yabancılaşmalarını engelleyecek iş zenginleştirme 
yöntemlerini uygulamaktadır. İş zenginleştirme bir yandan çalışanın aynı işi çok uzun süre yapmasından 
dolayı ortaya çıkacak olan işe yabancılaşmayı ortadan kaldıracağı gibi, çalışanların işin bütününü daha iyi 
anlamasını sağlayarak bu da güdülemeyi getireceğinden sonuçta çalışanın verimliliği artacaktır.  

Tekstil işletmelerimizde görülen ve yönetim kalitesinin yeterince gelişemediğinin göstergelerinden birisi 
de kariyer planlamasının olmaması veya etkin çalıştırılmamasıdır. Gerçekten de nasıl bir çalışma 
gösterdiğinde, ne zaman, nereye geleceğini bilememesi yani o işletmedeki geleceğini görememesi ve 
işletme yönetiminin bu konuda geleceğini görememesi ve işletme yönetiminin bu konuda kendisini 
bilgilendirilmemesi, çalışanın motivasyonun olumsuz etkileyeceği için verimliliği düşecektir. Bu 
nedenledir ki tekstil işletmelerindeki personel devir hızları oldukça yüksek düzeylerdedir. Personel devir 
hızının yüksek olması işletmenin firma kültürünün oluşumunu, ürünlerinin kalitesini, ekip çalışmasını ve 
verimliliği olumsuz etkilememektedir.  

Bu nedenle tekstil işletmelerimizin yöneticileri, çalışanlarına yönelik kararları alırlarken onları işletmenin 
bir üretim faktörleri olarak değil de kendi ortakları gibi görmeli ve önlerindeki engelleri onları mutsuz 
kılan, işletmeden uzaklaştıran faktörleri ortadan kaldırmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki çalışanlar mutlu 
ve huzurlu ise daha çok iş ve yüksek verimlilik, en iyi kalite ve sonuçta maksimum müşteri tatmini, 
müşteri tatmininin yüksek olması ise gelir artışı, kurumsallaşma ve sürekli başarı ile işletme sahiplerine 
dönen gelir olacaktır. Görüldüğü gibi işletme sahiplerinin mutluluğu ve kârlılığı müşteri tatmininden, 
müşteri tatmini de çalışanın tatmininden kaynaklanmaktadır.  
  
4. STRATEJİ VE POLİTİKA OLUŞTURMA YETENEĞİ 

Hemen her yöneticinin ve işletme liderinin aklında şirketini ileri götürecek parlak bir strateji vardır. Bazen 
herkes bu stratejiyi teorik olarak destekler, ama yine de uygulama şansı bulamaz. Bazen de uygulanır ama 
yanlış bir biçim denenir. Her iki durumda da hikayenin sonu aynıdır. Düş kırıklığı, kaçan fırsatlar, 
dönemsel krizler ve sonunda karmaşa. Bu durumda pek çok yöneticinin merak ettiği şey, bu derece akla 
yatkın, önceden analiz edilmiş ve sonuçlandırılabilir gözüken stratejilerin nasıl olup da düşüncede kaldığı, 
gerçeğe dökülemediğidir.  

Sorunun yanıtı yöneticilerin kendisindedir. Daha doğrusu enerjilerini nasıl yönlendirdiklerindedir. 
Yönetsel enerji özellikle günümüz işletmelerindeki en önemli ve en az bulunan kaynaklardan birisidir. 
Yükselen yeni piyasalar, kalkan ticari sınırlar ve teknolojik sıçrayış, her geçen gün yeni fırsatlar 
yaratırken, yöneticilerin zamanı ve dikkatini de peşinden sürüklüyor. İşte bu durumda eğer yönetsel enerji 
yanlış yönlendirilirse veya pek çok fırsat arasında bölünüp kalırsa, en iyi stratejiler bile uygulanma ve 
değerlenme şansı bulamaz. Yani bir gün yöneticiler enerjilerini doğru proje ve stratejiler üzerinde 
yoğunlaştırdıklarından emin olmak zorundadırlar.  

Bulunduğu sanayiye, bölgeye ve büyüklüğe bakılmaksızın günümüz işletmelerinin, iş dünyasında beş 
temel meydan okumayla karşı karşıya kaldıklarını söylemek mümkündür. . Bunlardan ilki 
globalizasyondur. Artık şirketlerin kendi ülkelerinde ürettikleri ürünlerini gemilere yükleyip aynı şekilde 
başka ülkelere ihraç ettikleri dönemler gerilerde kalmaya başlamıştır. Global pazarların hızlı değişimi, 
yöneticileri global düşünmeye ancak yerel davranmaya yöneltmiştir. Böylece ürünler, insanlar, fikirler ve 
bilgiler dünyanın dört bir yanına yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sunulmaya başlandı. Bu sayede de 
strateji belirlenirken hazırlanan reçeteye pek çok yeni madde katıldı: politik istikrar, global ticari engeller, 
değişken döviz kurları, yabancı kültürler vb. Kısacası global ticaret ve rekabet imkanlarının genişlemesi, 
organizasyonların farklılıkları, belirsizlikler ve karışıklıkları yönetmesini, onlardan öğrenmesini ve 
işbirliğini de beraberinde getirdi.  

İkinci önemli stratejik olgu, işletmelerin büyürlerken kârlılıklarını koruyabilmektir. Geçtiğimiz dönem 
içersinde pek çok tekstil işletmemiz bunu istenilen düzeyde başaramamıştır. İşletmelerimiz ölçek olarak 
büyürlerken, satış hasılatı olarak büyürlerken, sermayelerinin kârlılık oranları büyümediği gibi, değerini 
de koruyamamış ve düşme eğilimine girmiştir. Bu da yüksek kârlılığa uzun yıllar alışmış olan Türk tekstil 
sektörünün yöneticilerini paniğe itmiştir. İşletmelerimiz iç ve dış piyasalardaki değişimleri iyi tespit edip, 
izleyemedikleri gibi, yanlış stratejilerle değişime kapılarını kapatmışlar daha önceki bölümlerde de 
belirttiğimiz gibi, müşteri yönlü, çalışan yönlü, kalite yönlü, pazar yönlü politika ve stratejileri büyük 
oranda takip etmemişlerdir. Bu ise pek çoğunun zor duruma düşmesine, rekabet avantajlarını 
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kaybetmelerine neden olmuştur. Kaptırdıkları bu rekabet avantajına yeniden sahip olabilmek için 
başvurdukları en önemli iki yolu kullanmaya başlamışlardır. Bunlardan ilki Toplam kalite ve ISO 9000 vb. 
uygulamalara geçmek, ancak kalite kültürü ve sorumluluğu uzun yıllar kapalı bir ekonomide (yüksek 
gümrük duvarlarıyla korunan iç pazarda) yüksek kârlarla çalışmaya alışmış olan ve girişimcilik kültürünün 
ve vizyon yeteneğinin oluşmadığı bir sektörde istenilen başarıya ulaşamamıştır. Çoğunlukla tepe 
yönetiminin şeklen desteklediği kalite uygulamaları ve belgeleri fikren ve ruhen kabullenilemediği için bir 
seramoniden öteye pek çok işletmemiz için geçememiştir. Yapılan kalite uygulamaları yanlış 
değerlendirilmiş, işletmede girişimciliği ve yaratıcılığı önlemiş, bürokrasinin artmasına neden olmuş ve iş 
akışı yavaşlamıştır. Sonuçta kalite belgelerine sahip işletmelerde ardı ardına zarar etmeye başlamışlardır.  

Bir ikinci olgu işletmelerimiz büyürlerken aşırı entegrasyona gitmişler ve o ürün için gerekli olan tüm 
girdileri kendileri üretmeye -bir görüşle tedarikçilere bağlılığı azaltarak hem tedarikten kaynaklanan 
sakıncaları ortadan kaldırmaya ve hem de tedarikçi kârını işletme bünyesine katmaya- başlamışlardır. 
Bunu da büyük bir prestij ve güç gösterisi haline getirmişlerdir. İplik-dokuma-terbiye-konfeksiyon ve 
pazarlama departmanlarını tek bir işletmenin çatısı altında toplamışlardır. Bu kapalı bir ekonomide 
uygulanabilecek olan, tedarik kaynaklarının sınırlı olduğu ve rekabetin bulunmadığı koşullardaki 
stratejilerden birisidir. Halbuki işletmelerimiz rekabetin gittikçe öldürücü boyutlara ulaştığı, kâr 
marjlarının iyice düştüğü, tüketicinin daha çok kaliteli ürünün yanı sıra ondan da önemli olan daha farklı, 
daha yaratıcı ürünler talep ettiği ve hızla tam liberalizasyona doğru gidildiği bir dönemde, 1970 lerin 
stratejileri ile ayakta kalmaya çalışmaları hatalıdır. Bugün işletmelerimiz artık pek çok alanda, bu tekstilin 
alt sektörlerinde olabileceği gibi tekstil dışı sektörlerde de yoğunlaşma ve odaklaşma stratejileri  
dediğimiz bir sektörde ve bir alanda en iyi olmanın yollarını aramalıdırlar. Yani bir tekstil işletmesi hem 
dokuma, hem iplik, hem terbiye, hem konfeksiyon ve hem de pazarlama alanında mükemmel olamaz.Bir 
işletme sadece bir  veya iki konuda mükemmel olabilir. Ayakta kalmak, kurumsallaşmak isteniyorsa 
mükemmel olmak zorundadır. Dolayısıyla tekstil işletmelerimiz neyi en iyi yaptığına yoğunlaşarak, 
yatırım yeteneklerini güçlendirebilir ve daha az iyi yaptığı işleri şirket dışında yaptırabilir (Outsourching). 
Sonuç, daha yüksek kâr ve daha fazla esneklik olacaktır. Dolayısıyla işletmelerimiz bırakın hem tekstil, 
finans, turizm, gıda vs.gibi. sektörlerde aynı anda en iyi olmayı tekstilin tüm dallarından de iyi olamaz. Bu 
nedenle tekstil işletmelerimiz uluslararası standartlara göre üretken olmayan varlıklarını satmalıdırlar.  

Bu konuda işletmelerimizin gündemine girmeye başlayan bir diğer nokta ise birleşmeler, satın almalar ve 
ortak yatırımların artması ve kaçınılmaz olmasıdır. İşletmelerimiz bu konuda çalışmalara şimdiden 
başlamalıdırlar. Bu globalleşen ekonomik düzende bir mecburiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirket 
birleşmeleri ve ortak yatırım antlaşmalarına artık sık sık rastlanmaktadır. Ancak bu konuda takip edilecek 
stratejiler çok önemlidir ve bazen işletmeye zarar bile verebilir. Genellikle yerli şirketler yabancı ortaklar 
bulurlar, bir bağ kurulur. Yabancı ortak genellikle teknoloji ve ürün tasarımları sağlar, bazen bir miktar 
sermaye sağlar, beraberinde uluslararası pazarlama ağını da getirebilir. Yerel şirketler bu anlamda Türk 
şirketleri de imalatçı, montajcı konumundadırlar. Bu çok tipik bir stratejidir. Tekstil setörümüzde de bu 
yönde gelişmeler başlamıştır. İşletmelerimiz yerli işletmelerle birleşmekten ve ortak yatırım yapmaktan 
çok, yabancı işletmeleri daha çok tercih etmektedirler. Bunun pek çok nedeni olmasına rağmen temelde 2 
nedenden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki ekonomik bir nedendir. Buna göre kendilerinden daha üstün 
teknolojiye, bilgi birikimine ve pazarlama yeteneğine sahip bir işletmeyle birleşmek ve ortak hareket 
etmek istemektedirler. Bu da genellikle  yabancı bir şirket olmaktadır. İkinci neden sosyolojiktir. Buna 
göre ise yerli işletmeler birbirlerine güvenmemektedirler ve birinci derece rakip olarak yerli işletmeleri 
görmektedirler. Yerli bir işletmeye bağlı olmaktansa yabancı bir partneri yeğlemektedirler.  

Yabancı şirketlerle birleşen veya ortak yatırım yapan işletmelerimiz çoğunlukla zayıf ortak konumunda 
kalıyorlar. Stratejik kararlara katılamıyorlar, bu onları tembelleştiriyor. Dolayısıyla çok hassas olan 
birleşmeler, satın almalar ve ortak yatırımlar konusunda tekstil işletmelerimiz partnerlerini iyi seçmeli, 
kendilerini ikinci plana itecek yanlış stratejilerden kaçınmalı, farklı işletmelerin sahip oldukları süreç ve 
kültürleri kaynaştıracak yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir.  

İşletmelerimiz için önemli olan üçüncü stratejik olgu, teknolojik sermayeden maksimum düzeyde 
yararlanmalarını sağlayacak stratejik düzenlemeler yapmaktır. Bugün artık evrimin dördüncü bir 
aşamasına, sermayenin, iletişimin,  ekonomik politikaların, ticaret politikalarının, insan kaynaklarının, 
pazarlamanın, reklamcılığın ve markaların globalizasyonuna geçiyoruz. Böyle bir ortamda şirketlerin “biz 
bölgesel veya ulusal bir şirket olmaya devam edebiliriz” deme hakları bulunmuyor. Bu ortamda ayakta 
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kalıp bir dünya şirketi olmalarının yollarından birisi de teknolojiye yapacakları yatırımdan geçiyor. 
Günümüzde artık daha fazla pazar, daha fazla mücadele eden rakipler, daha fazla yeni ve yaratıcı düşünce 
önümüze çıkıyor. Aynı anda da büyümemiz gerekiyor. Küçülerek, fabrika kapatarak ya da üretim 
hattımızı düşürerek para kazanamayız. Tam tersine yeni orijinal fark yaratan teknolojik üstünlüğe sahip 
ürünler üreterek para kazanabiliriz. Herkesin yaptığını yaparak, her işletmenin ürettiği ipliği kumaşı, 
terbiyeyi veya konfeksiyon ürününü üreterek rekabet avantajı yakalayamayız. Herkesten farklı yeni, değer 
yaratan detaylara yönelik düşüncelerle ve uygulamalarla rekabet avantajı yaratabiliriz. Bu ise teknolojiye 
yatırım yapmaktan geçiyor.Böylece tüm pazarlar için değil her bir pazarın ihtiyaçlarına uygun olarak 
biçimlenmiş ürünler üretebilir ve satabiliriz.  

İşletmelerimiz için önemli olan dördünü stratejik olgu; entellektüel sermayedir. Bilgi, özellikle fikir ve 
ilişki biçimleri satan işletmeler için doğrudan bir rekabet unsuru haline geldi. Sahip olunan bilgi hem 
üretim aşamasında ve hem de müşterilerine verdikleri hizmette yaratılan farklılıkla önemli bir rekabet 
avantajı haline gelmiştir. Artık başarılı şirketler, hem müşteriler ve hem de gelişen teknolojik imkanlar 
karşısında şirketi global bir işletme olmaya doğru iten bireyleri cezbeden, geliştiren ve koruyan kuruluşlar 
arasından çıkmaya başladı. 21. Yüzyılın bilgi çağı olacağı dikkate alındığında ve gerekli bilgiye sahip 
işletmelerin  rekabette her zaman bir adım önde olacağı bilindiğine göre, bilgi ve bilgiyle donatılmış 
elemanların işletmeler için önemi daha açık olmaktadır.  

İşletmelerimizin için önemli olan beşinci ve sonuncu stratejik olgu ise; değişime uyum sağlamaktadır. 
Hızlı ve sürekli öğrenmek, hiç durmadan yenilenmek, pazarı sürekli gözlem altında tutarak ona tam adapte 
olmak, daha hızlı ve kaliteli yeni stratejik şartları zorlamak ve buna uygun stratejik çözümler takip etmek 
değişimin birer parçasıdır. Sürekli değişim işletmenin durağanlıktan (statikodan) sağlıklı bir biçimde 
rahatsızlık duyması anlamına gelmeli, yeni gündeme gelen trendleri rakiplerinden daha hızlı kavramalı, 
hızlı kararlar almalı ve işleri yeni ve değişik şekilde yapabilme konusunda stratejiler geliştirmelidirler. 
Diğer bir ifade ile şirketler kendilerini sürekli bir transformasyon içinde değerlendirilmelidirler. 
Günümüzde işletmelerimiz her zaman yapmakta oldukları işleri daha fazla yaparak ideallerindeki şirket 
niteliğine bürünemezler. Daha iyi olmak artık yeterli değildir. Değişik olmalıyız. Bunun içinde değişime 
açık, yaratıcı stratejiler geliştirmek zorundayız.  

Tekstil işletmelerimizin rekabetçi bir ortamda avantaj sağlamada yanlış bir strateji daha uyguladıklarını 
görmekteyiz. Bu da işletmelerimizin rekabet avantajı sağlamada içsel ekonomilere yönelmeleri 
gerekirken, birtakım işletme dışı çevresel faktörleri kendi lehlerine çevirmeye çalışmalarından 
kaynaklanmaktadır.  

Tekstil işletmelerimizin, sektördeki ve genel ekonomik konjoktürdeki değişiklik sonucu oluşan, artan iç ve 
dış rekabet unsurları, müşteri tercihlerinin artması ve değişmesi, çalışanların beklentilerinin yükselmesi, 
kamuoyu baskısının artması gibi gelişmeler karşısında reaksiyonlar vermeleri gerekmektedir. Buradaki 
sorun, verilen ilk reaksiyonun yanlışlığından kaynaklanmaktadır.  

Bir diğer yanlış strateji yukarıda da değindiğimiz gibi işletmelerimizin artan rekabetten, daralan 
piyasalardan ve artan maliyetlerden duydukları rahatsızlığı ortadan kaldırmak için genellikle oyunun 
kurallarını değiştirmek istemelerinde yatmaktadır. İşletmelerimiz için oyunu durdurmak, bakana çıkmak, 
yardım aramak, politik bağlar nedeniyle lobi ve benzeri faaliyetlerle oyunu durdurmaya çalışmak kötü bir 
alışkanlık haline gelmiştir. Oysa işletmelerimiz rekabeti önlemeye çalışmak yerine hiç vakit kaybetmeden 
rekabete yönelmelidirler, aksi takdirde uzun dönemde başarılı ve kalıcı olamazlar. Zaten hükümete 
yönelmek demek “biz rekabet edemiyoruz, rekabet yeteneğimiz yok bize yardım edin” demektir. Bu ise 
günümüzde önemini gittikçe kaybeden olgulardan birisidir. Eğer zamanımızı hükümetle uğraşmakla, 
rekabeti önlemeye, geciktirmeye, yavaşlatmaya çalışmakla, kuralları değiştirmeye, işleri eskisi gibi idare 
etmemize imkan verecek bir ortam sağlamaya çalışmakla harcayacak olursak, öncelikle rekabet arttıkça 
daha az hazırlıklı olacağız. Hatta, bu sayede birbirimize ve çalışanlarımıza kötü mesajlar da göndermiş 
olacağız. Onlara “biz aslında rekabet etmek istemiyoruz. Daha fazla uğraşmamıza gerek yok, 
verimliliğimizi ispat etmemize gerek yok, yaratıcılığımızı, yeteneklerimizi geliştirmemize gerek yok, biz 
tüm sorunları çözmek için devlete, hükümete gidiyoruz, onlardan yardım isteyeceğiz” demektir.  

Ülkemizde işletmelerimiz sıkıştıkları, zora düştükleri rekabet yeteneğini ve kârlılıklarını yitirdikleri her 
durumda hükümete gitme eğilimine alışmışlardır. Bu alışkanlığa sahip işletmelerimiz, herhangi bir şirket 
veya herhangi bir ülke ile rekabet edemez. Yüksek refah düzeyine ulaşamaz, uluslararası alanda rekabet 
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edemez. Bu mentaliteyi kırmak zorundayız. Bir çoğumuz buna alışmış olabiliriz, ancak bundan sonra bu 
alışkanlıklarımızı yıkmalıyız. Eğer alışkanlıklarımızdan vazgeçmezsek, yeni rekabet ortamında ve 
globalleşen bir dünyada başarılı olamayız.  

Tüm bu nedenlerden ötürü şirketlerimizin liderleri ve yöneticileri stratejilerini oluştururlarken, yeni 
rekabet ortamının neye benzeyeceğini önceden kestirmek ve ona göre işletmelerin bu ortamdaki yerini, 
yönünü iyi seçmek zorundadırlar.  

Strateji çok farklı bir şeydir. Strateji diğer işletmelerin yaptığını yapmak ve gittikçe onlara benzemeyi 
hedeflemek üzerine kurulmamalıdır. Çünkü diğer işletmelerin yaptığını yaparak onlarla rekabet edemeyiz. 
Ancak günümüzde işletmelerimizin stratejilerinin gittikçe birbirlerine yakınlaştığını ve benzeştiğini 
görmekteyiz. Bu yöneticilerimizin strateji geliştirmede başarısız olduklarını göstermektedir.  

Strateji aynı şeyi daha iyi yapmak değil, daha farklı ve yaratıcı yapmaktır. Daha iyi olduğundan değil, o işi 
yapmanın en iyi yolu olduğundan değil daha farklı ve yenilikçi bir sonuç elde etmek istediğimizden 
kaynaklanmaktadır. Strateji, farklı bir sonuç elde etmek için işleri farklı şekillerde yapmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki strateji genellerden çok detaylarda yatmaktadır Bir işletmenin başarısı da detaylardaki 
yaratıcılığında ve farklılığındadır. Bu farklılığı ve yaratıcılığı yakalayamayan şirketlerimizin riski yaymak 
için sık sık faaliyet alanlarını değiştirdiklerini görmekteyiz. Bu pekçok gelişmekte olan ülkelerdeki 
şirketlerin uyguladığı fırsatçı bir girişimcilik yapısını yansıtmaktadır. Bu koşullar rekabetin olmadığı pek 
çok faaliyet alanında kârlılığın yüksek boyutlarda olduğu dışa kısmen veya tamamen kapalı ekonomilerin 
getirdiği bir sonuçtur.  

Ancak alan değiştiren ve tüm stratejilerini bunun üzerine inşa eden şirketler yeni girdikleri alanın yapısı ve 
niteliği değiştiğinde yine aynı bir döngüye girerler ve yeni alanlara yatırım yaparlar. Yani kısaca 
fırsatçıdırlar, hiçbir alanda iyi olamazlar ve bu nedenle de uzun ömürlü değillerdir. 

Türk tekstil işletmelerimiz yaratıcı olmak ve yaratıcılığı teşvik eden stratejiler geliştirmek zorundadırlar. 
Çünkü işletmelerimizin kaynakları ile hedefleri arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bazı 
işletmelerimizde kaynak sıkıntısının çok olmadığı ama ideal, hedef, yaratıcılık ve strateji belirleme ve 
uygulama sıkıntısının bulunduğunu görmekteyiz.  
 
5. MÜŞTERİYE  YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Bir işletmede yönetimin kalitesini belirleyen unsurlardan bir tanesi de, yönetimin müşterilerine karşı olan 
tutum ve davranışlardır. Son 15 yıl öncesine kadar müşteri konusunda işletmelerin çok ciddi problemleri 
yoktu. Çünkü arz sınırlı, talep arza göre daha fazla ve bunun sonucu olarak işletmeler arası ciddi rekabet 
sistemleri bulunmuyordu. Ayrıca dünyada hem yerel piyasalarda ve hem de uluslararası piyasalarda 
liberizasyon gelişmemiş, globalleşmeden bahsedilmiyordu. İç pazarlar dışarıya karşı yüksek gümrük 
duvarları ve hükümetlerin iç piyasalarını ve şirketlerini koruyucu ticaret kanunları ile korunmaktaydı. Dış 
piyasalarda da siyasi bir bloklaşmanın (Doğu-Batı) etkisi her alanda kendisini hissettiriyordu. Doğu bloku 
tamamen dışarıya kapalı bir ekonomi politikası izliyordu, batı aleminde ise çok uluslu dev şirketler 
piyasaları kendi aralarında paylaştıkları için rekabetin gücü hissedilmiyordu. Bu dönemde müşteri 
işletmeler için çok önemli değildi, çünkü güç kendilerindeydi. İç piyasalarda da durum böyleydi, dış 
piyasalarda da. Ancak 1980’li yıllarla ve özellikle de 1990’lı yıllarla beraber dünyada hem siyası ve hem 
de ekonomik alanda çok ciddi değişmeler oluşmaya başlandı. Öncelikle iletişimin gelişmesi arkasından 
elektronik ve bilgi işlemde meydana gelen hızlı gelişmeler, Güneydoğu Asyanın hızlı büyümesi ve 
piyasaları sarsması ve hepsinden de önemlisi Doğu blokunun yıkılması dünya ticaretinde çok büyük 
değişmelere neden olmuştur.  

İşte kısaca özetlemeye çalıştığımız bu yapı ve değişim süreci içersinde işletmelerde yeni strateji, politika 
ve vizyonlarını müşteriye odaklı hale getirmeye başlamışlardır. Bunu başaramayan işletmeler ekonomi 
dünyasından hızla silinmeye ve yerlerini rakiplerine bırakmaya başlamışlardır. Bu işletmeler için 
vazgeçilmez bir olgu haline gelmiştir. Hatta daha da ileri giderek işletmelerin gerçek sahiplerinin 
hissedarlar değil, müşteriler olduğu telakki edilmeye başlanmıştır. Çünkü; eğer müşteriler işletmenin 
ürününü tercih etmezse, onu kullanmazlarsa, o işletme ayakta kalmayacaktır. Yani bir işletmenin ayakta 
kalabilmesi, hissedarlarına bekledikleri temettüyü sağlayabilmesi ancak müşterilerinin o işletmeyi ve onun 
ürettiği mal ve hizmetleri sevmesine ve ona para bağlamasına bağlıdır. Bu bilinçle işletmelerin 
yöneticilerinin ve liderlerinin görevi bu yeni patronları olan müşterilerini mazmun etmenin yollarını 
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aramaya yöneltmiştir. Çünkü müşterileri eğer memnun olursa sonuçta bundan kendileri yarar 
sağlayacaklardır. 

Ancak bu değişim ve işletmelerin müşterilerine verdikleri değerdeki artış her ülkede ve her sektörde aynı 
oranda ilerleme kaydedememiştir. Türk tekstil sektörümüzde bu grupta yer almaktadır. Bu alanda pek çok 
işletmenin ciddi ve hatta örnek gösterildikçe ilerlemeler kaydetmişlerse de bu şu anda 30.000’e ulaşan 
Türk tekstil ve konfeksiyon işletmesi içinde bir pastanın kreması şeklinde kalmışlardır. Oldukça büyük bir 
işletme grubu hala eski alışkanlıklarından kurtulamamışlardır. Bunda sektörün hızlı büyümesi ve 
genişlemesi, işletme yönetici ve liderlerinin gerekli işletmecilik  bilgilerinden yoksun olması, rekabetin 
düşüklüğü ve müşterilerin bilinçsizliği önemli etkenlerdendir. Ancak artık koşullar çok farklılaşmıştır. O 
zamanın stratejileri ve politikalarıyla günümüzde mücadele edemeyiz, ayakta kalamayız. Kalitede, 
tasarımda, hizmette, üretim sürecindeki hızda ve maliyetteki rekabetin tüm sert yapısına rağmen, hala pek 
çok tekstil işletmemiz müşterilerini kaybetmeden ürün ve hizmet kalitesini ne kadar düşürebileceklerinin 
hesaplarını yapıyorlar. İşletmelerimiz hala şu noktayı çok iyi kavrayamadılar. Memnun bir müşterinin 
satışlara getirdiği katlanan artış etkisi, memnun olmayan bir müşterinin yaptığı tam tersine etkiden daha 
azdır. Memnun olan ve daha fazlası için gelen müşteri 10 olası müşteriye bedeldir. Reklam ya da ikna 
gerektirmeden gelir, gelirken de bir arkadaşını getirebilir. Memnun bir müşteri memnuniyetini 8 kişiye 
ifade ederken kızgın bir müşteri ortalama 16 kişiye memnuniyetsizliğini ifade etmektedir. Kaybedilen bir 
müşterinin tekrar kazanılması maliyeti yani müşteri kazanmanın ortalama 5 katıdır.  

Dolayısıyla artık kısa vadeli politikalarla ve müşteriyi dışlayan stratejilerle işletmelerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri mümkün değildir. İşletmeler performanslarını ve geleceklerini ve buna bağlı olarak 
stratejilerini geliştirmek istiyorlarsa piyasanın bunu zorla ve iş işten geçtikten sonra kendilerine 
öğretmesini beklememelidirler. Hemen ve zamanında değişiklikleri öğrenmenin yolu ise müşterinin 
yakından takip edilmesine ve müşteri feedback’inin iyi değerlendirilmesine bağlıdır. Yanı yalnızca 
müşterilerinin davranışlarını  ve ihtiyaçlarını tahmin edip ona göre hareket eden şirketlerin geleceği 
göreceği söylenebilir.  

Eğer işletmeler müşterilerine karşı bir sorumluluk duyarlarsa, hem üretim teknolojilerine ve hem de 
hizmet bilincine daha sıkı sıkıya bağlanırlar. Unutulmamalıdır ki müşteriye yönelik çalışmalar sonunda 
gelir arttırıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle işletmelerimiz her zaman en iyi müşterilerini yitirme 
korkusu ve endişesi içersinde müşterilerine sarılmalıdırlar. İşletmeler, müşterilerinin ürünlerinden ne 
kadar tatmin (memnun) olduklarından ziyade, müşterinin ürünlerini tekrar satın alıp almayacağını ve 
bunun nedenini bilmelidirler. Bu müşteri sadakatıyla ilgili bir olayı ortaya koyar. Çünkü birinci durum bir 
tatmindir ikincisi ise sadakattir. Tatmin bir davranıştır, sadakat ise müşterinizin sizinle  iş yapmaya devam 
edeceğini gösteren bir istektir . 

Bu nedenle, işletmelerin müşteriye yönelik olarak yapacakları hizmet, kalite ve güvenilirlik düzeyine 
ulaşabilmeleri ciddi bir harcamayı ve kararlı davranışlar silsilesini gerektirir. Aslında müşterinin isteğini 
anlayamamak ve onun isteklerine cevap vermemek, işletmenin yaptığı işi de iyi anlayamadığı anlamına 
gelmektedir.  

Şirket yöneticilerinin ciddi bir hatası, ürün çeşitlendirmesi sayesinde müşterinin tatmin edileceğini 
düşünmeleridir. Müşteriye hitap edebilmenin yolu, onun istediği ürünü tam olarak üretebilmektedir. 
Bunun için ürünü müşterinin istediği biçimde dizayn etmek gerekir. Müşteriyi merkeze almayan ürün-
merkezli işletmeler ise müşterinin bir dizi ürün arasından kendi ürününü seçmesi için dua ederler . 

Müşteriden öğrenmeye dayalı bir sistem geliştirmeye karar veren şirket, bunun araçlarını da 
geliştirmelidir. Müşteriden öğrenmeye dayalı bir sistemin dört bileşeni vardır; 

-Müşteriyle diyaloğu geliştirmek ve onun isteklerini öğrenmek için bilgi stratejisi kullanmak, 
-Müşteriden öğrenilenleri hayata geçirmek için bir üretim/teslimat stratejisi yaratmak, 
-Müşteri ihtiyaçları ile işleyişi uyumlaştıracak bir yönetsel strateji kurmak ve  
-Performansı ölçecek bir değerlendirme stratejisi yaratmaktır. 

Özellikle tekstil gibi tasarımın çok önemli olduğu bir sektörde, müşteri istekleri ve beklentileri daha 
önemli hale gelmektedir. Eğer tekstil işletmesi müşterisini iyi gözlemlerse müşterinin yaratıcılığı ile kendi 
yaratıcılıklarını birarada kullanmalarını sağlayacak bir sinerji oluşturur ve daha yüksek oranda yenilik 
üretirler. Müşteriyi yenilik sürecine çekebilmenin optimum stratejisi, müşterinin potansiyel tüm sorun ve 
ihtiyaçları üzerinde işletmenin kendisini yoğunlaştırmasıdır. Bu da müşteriyi dinlemekten ve 
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gözlemlemekten onlar hakkında ayrıntılı bilgiler toplamaktadan geçer. İşletme yönetimi, teknoloji ağırlılık 
işletmelerde bile ürün çizgisini nihai olarak belirleyenin müşteriler olduğunu unutmamalıdırlar. Yine aynı 
şekilde sanayi dalındaki yeniliklerden yarısından çoğunun müşterilerin rehberliğinde ulaşıldığı 
bilinmektedir . 

İşletme yöneticilerimiz müşterilerini dinlerken, kızgın ve sürekli sorun çıkaran müşterilerine karşı 
duyarsız olmayı yeğlerler. Bu çok yanlış bir politikadır. Unutulmamalıdır ki, kızgın müşteriler, bağlı 
müşterilerdir. Diğer tarafta yer alabilirler ama bizim şirketimizi umursarlar. Müşteri şikayetleri işletmeler 
için oldukça zengin bir bilgi kaynağıdır. Bunlara yeterince değer verip, hatalar düzeltilebilirse başarı 
yakalanabilir.  

Özellikle tekstil sektöründe işletmelerimiz, müşterilerini tüm arzularını karşılamaya çalışırlarken 
karşılarına ciddi bir sorun çıkıyor. Müşteriler işletmelerinin bu tutum ve davranışlarını pek iyi 
anlayamıyorlar. Çünkü müşteriler görünüşte diğer işletmelerden farklı olmayan bir sürü ürünün 
kendilerine sunulduğunu düşünüyorlar. Bu gerçekte doğru bir gözlem. Çünkü tekstil işletmelerimizde 
“bizim diğer benzer ürünleri üreten rakiplerimizden farkımız nedir?” sorusunun cevabını da iyi 
verememektedirler. Eğer işletmelerimiz kendilerinin farkını objektif olarak iyi belirleyemezlerse 
müşterilerinden bunu nasıl bekleyebilirler ki? Tasarımın ön planda olduğu tekstil sektöründe 
işletmelerimiz, diğer rakiplerinden ayrılmak istiyorlarsa, herkesin yaptığını yaparak (veya daha iyi 
yaparak) ayrılamazlar ancak yeni ve farklı ürünlerle, kaliteyle, hizmetle ayrılabilirler.  

Günümüzün rekabet ortamında, işletmelerimizin varlıklarını sürdürebilmeleri, hissedarlarına ve 
çalışanlarına en yüksek getiriyi verebilmeleri, kamu oyuna yararlı olabilmeleri, müşterilerine değer 
vermeleriyle mümkündür.  

İşletmelerimizin müşterilerine verdikleri değerin ölçüleri ise, onlara daha kaliteli ürün ve hizmet 
sunmaları, müşterilerin kendilerini o işletmenin ürünlerini kullanmaktan dolayı farklı ve özellikli 
olduğunu hissetmelerini sağlayacak yeni, değişik ve fark yaratan ürünler geliştirmeleri, müşterilerine karşı 
her zaman içten, güven veren dürüst bir tutum izlemeleriyle yakından ilgilidir. 
 
SONUÇ 

Tekstil ve Hazır Giyim sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, tekstil ve hazır giyim sektöründe 
yönetim kalitesindeki gelişmenin, sektörün gelişme hızına ulaşamadığı ve bundan kaynaklanan pek çok 
sorunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Edwards Deming’in ve Michael E.Porter’in ifadeleriyle bir ulusun 
ve işletmenin rekabet avantajının temelini yönetimin kalitesi belirler. Diğer hiçbir unsur, yönetim kalitesi 
kadar işletmeye veya ülkeye rekabet avantajı kazandıramaz. 

Işletmelerin tüm işlevlerinden ve faaliyetlerinden yönetim sorumlu olduğuna göre, bunların başarı yada 
başarısızlığın en büyük sahibi de yönetim olacaktır. Gittikçe liberalleşen ekonomik sistem içersinde 
işletmelerin rolü ve önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Ülkelerin gelişmesi, büyümesi, 
istihdamın artması, tasarrufların çoğalması ve değerlendirilmesi ve daha pek çok sosyo-ekonomik olayda 
işletmeler tek belirleyici güç olmaya doğru gitmektedirler. Bu nedenle bir ülkenin rekabet avantajını, o 
ülkenin işletmelerinin rekabet avantajına dayandırabiliriz. İşletmelerin rekabet avantajları ise 
yönetimlerinin kalitesine bağlı bir olgudur.  

Yönetimin kalitesi ise pek çok unsura bağlı olan ve birçok değişkeni içeren bir fonksiyondur.   Yönetim 
kalitesinin tek ve doğru bir yolunun bulunmaması, sorunun boyutlarını daha da arttırmaktadır. Bilindiği 
gibi yönetimde durumsallık yaklaşıma göre farklı durumlarda farklı yönetim  kararları  alınabilir ve her bir 
durumun kendisine özgü çözüm yolları bulunmaktadır. Yönetimin kalitesini zorlaştıran da işte bu farklı 
tutum ve davranışlardır. Bununla beraber yönetim kalitesini belirleyen ortak  
birtakım uygulamalarda vardır. Bunları ana başlıklar altında şöylece özetleyebiliriz; 

-  Değişimin gereğine inanılması, 

-  Tepe yönetimin ısrarlı liderliği, 

-  Müşteri hizmetlerine verilen önem, 

-  İnsan kaynaklarına verilen değer, 

-  Yetki devrine önem vermek, 
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-  Sıçrama ile sürekli gelişmenin birlikte işletmede yaşatılması, 

-  Bütünleşik yönetime geçebilme, 

- Takım ruhunun yaratılması ve geliştirilmesi, 
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KALİTENİN OTOMATİK İZLENMESİNDE VERİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE 
DEĞERLENDİRME ALGORİTMALARI 

 
Erhan KIRTAY∗ 

 

Son yıllarda veri yönetim sistemleri, modern tekstil laboratuarlarında gittikçe daha fazla kullanılır hale 
gelmiştir. Günümüzde test sonuçlarının daha güvenilir ve daha hızlı biçimde değerlendirilmesini sağlayan, 
entegre veri yönetim sistemini içeren modern laboratuar test aletlerine artan bir talep vardır. Ayrıca iplik 
düzgünsüzlüğünün sübjektif olarak değerlendirilmesini sağlayan konik levha metodu ve dokunmuş örme 
tekstil ürünlerinin simülasyonunu gerçekleştirmek için entegre yazılımları da içeren pek çok test aleti 
vardır. Acaba bu simülasyonlar modern veri iletişim çağında test aletlerinin çekiciliğini arttırmada bir 
aldatmaca mı yoksa proses optimizasyonu ve sistematik “elyaftan kumaşa” mühendislik için yararlı bir 
araç mı? 
 
1. GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİ 

İki yüz yıllık bir geçmişe sahip, dolayısı ile artık olgunlaşmış bir endüstri sayılan tekstil sektörü büyük bir 
yenilenme sürecinden geçmektedir. Özellikle iplik üretim tesislerinin tüm dünyada yeniden yapılanması 
ve iplik kalitesiyle ilgili olarak artan talepler, her geçen gün çok daha fazla iplik işletmesinin, bitmiş ürün 
çeşitliliğini ve kalite parametrelerini arttırma yolunu izlemelerine sebep olmaktadır. Bazı durumlarda 
sonraki üretim aşamaları için ek fayda sağlamasa da bu yaklaşımın ham madde ve üretim maliyetleri  
üzerinde çok fazla etkisi vardır. Maliyetler üzerine olan etkiyi bir ölçüde tesirsiz hale getirmek için, hem 
ham maddenin satın alımına ve hem de kalite limitleri ve kalite istekleri açıkça belirtilen iplik üretim 
prosesine etkileyecek bir girişimin yapılması gerekmektedir. Özellikle ham madde alımına özen 
gösterilmelidir. Çünkü  iplik işletmesinde ham madde, tüm üretim maliyetinin %50-%70 ile en büyük 
maliyet kalemini oluşturmaktadır. Öte yandan yüksek üretim hızları nedeniyle arızalı ve normal dışı 
ünitelerin zamanında saptanamaması kısa sürede büyük miktarlarda hatalı ürünün üretimine yol 
açmaktadır. Bu durumun üstesinden ancak, laboratuvar testleri ile eğirme prosesini optimize eden bir 
kalite yönetim sistemi ile gelinebilir. Ancak hemen belirtelim ki bu süreç zarfında tüm diğer hususların 
yanı sıra ipliğin sonraki kullanım alanlarını dikkate almak gerekir. Test sonuçlarının değerlendirilmesi, 
kalite parametrelerinin tekrarlanabilmesine ve belirgin biçimde dokümante edilmesine bağlıdır. Ancak bu 
çok çeşitli farklı test yöntemleri, üretim işlemini ve makinelerin kontrollü denetimini daha da zorlaştıran 
gittikçe artan bir bilgi akışı içermektedir.  

Bu nedenle tekstil sanayii bir süredir laboratuar verilerinin yönetimi ve analizinin otomasyonu için  
çalışmalar yapmaktadır. Veri yönetim sistemleri veya diğer bir deyişle “ Uzman Sistemler”, test 
ünitesinden elde edilen sonuçları ve ayrıca  çeşitli test ünitelerinden toplanan verileri  merkezi olarak 
değerlendirip sonuçlarını mantıksal olarak açıklayan bilgisayarla bütünleşik sistemlerdir. Bu sistemler, 
eğer aletlerine entegre edilecek olurlarsa sadece ölçüm verilerinin toplanması ve depolanması için 
kullanılmamalı aynı zamanda kalite problemlerini otomatik olarak yakalayabilmeli ve  üretim aşamasında 
hataların tespit edilmesini kolaylaştırabilmelidir. 

Ayrıca bu sistemler, bir tekstil ürünü veya ham maddesinin bazı kalite parametrelerini görüntüleyebilmeli 
ve optik olarak iplik ve bitmiş ürün kalitesinde olabilecek kayıpları gösterme olanağı sağlamalıdır. Daha 
gelişmiş sistemlere  gelince, modern bir laboratuar veri yönetiminin zaman alan hazırlık aşamasını, tüm 
ölçüm sonuçlarının toplanması ve belgelendirmesini basitleştirecek ve  kontrol edecek  şekilde 
tasarlanması gerektiğini de unutmamak gerekir. 

Son yıllarda bu problemlerin çeşitli çözümleri ortaya çıkmıştır ve günümüzde gittikçe artan oranda 
kullanılmaya başlanılan bu sistemlerin ilki, Zellweger Uster firması tarafından ITMA 1995`de Milano`da 
merkezi bir laboratuar veri sistemi olan USTER® LAB EXPERT  ismi ile sergilemiştir.  1997 yılında 
USTER® TESTER 4-SX`in geliştirilmesi sonucu bu aletten alınan test verilerinin değerlendirilmesinde 
kullanılan  bilgi esaslı yazılım programı ile veri yönetim sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.  

                                                 
∗ Prof.Dr. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 
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1.1. Tekstil İşletmelerinde Modern Laboratuar Veri Yönetimi  
 
Şekil1 bir laboratuar veya test birimi veri yönetim sistemini,  test aletleriyle sağlanan verileri toplayan ve 
depolayan merkezi bir birim olarak göstermektedir. Özel uygulamalı yazılım, teknisyenin  gerekli profile 
göre  verilerin analizlerini ve dokümantasyonunun gerçekleştirmesini sağlar.  
 
 

 

LU2 

LAB UNİTESİ 
LU1 

 

LU3 

LABORATUAR VERİLERİ 
 

YÖNETİM SİSTEMİ 

YÖNETİM DOKÜMANTASYON ANALİZ 

LAB PERSONELİ 
KULLANIM

VERİLER 

KONFİGÜRASYON 

 
Şekil 1: Veri akış diyagramı 
 
Böyle bir veri yönetimi ile kalite sapmalarının belirlemesi  için ölçüm sonuçlarının sistem bağlantılı olarak 
izlemesi gerektiği açıktır. “Sistem bağlantılı” demek , analizin, entegre edilmiş kalite verileri ve limitlerine 
veya istatistiksel ve hata bağlantılı  değerlendirme algoritmalarına göre yapılması demektir. Böylece 
sistem, kullanıcıyı analizde ve hatta kompleks problemlerin çözümünde destekleyecektir, fakat hiçbir 
zaman tamamen laboratuvar personelinin yerini alamayacaktır. 

Sonuç olarak modern laboratuar veri yönetim sistemlerinin amaçları aşağıda belirtildiği   gibi 
sıralayabiliriz: 

• Rutin işlerin azalması ve kullanımı kolay uygulama  

• Zamandan tasarruf 

• Kalite verilerinin analizi dokümante edilmesi depolanması ve yönetimi  

• Kalite ve hata raporlarının özel tasarımı ve çıktısı 

• Dah önceki kaydedilmiş verilere hızlı erişim 

• Belli bir süreç içerisinde alınan test sonuçlarına göre elde edilen kalitenin 
belgelendirilmesi  

• Bilgi esaslı sistemin gerçekleştirilmesi (temel amaç değil) 

• İstisnai durumları esas alarak İplik işletmesinin kontrolü 
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2.1. Laboratuar Veri Yönetimi Sistemine bir örnek: USTER® LAB EXPERT  

USTER® LAB EXPERT sistemi, farklı test ünitelerinin ölçüm sonuçlarını izleme, yazdırma ve  yönetme 
imkanını ve buna ilave olarak, periyodik kütle varyasyonlarının sebebini analiz etmek için kullanılan  
“bilgi esaslı” yazılım sistemi kinematik şema üzerinde arızalı makina parçaları ile ilgili bilgi vermektedir. 
Test edilen ipliğin görüntüsünü konik levha, süprem örgü veya önceden belirlenen dokuma desenine 
uygun biçimde görüntüleyen ikinci bir yazılım da vardır. 

Şekil 2’de (1) PC çalışma birimi, (2) dış bağlantılı renkli yazıcı ve (3) veri arabiriminden oluşan USTER® 
LAB EXPERT`in düzeneği verilmiştir.  
 

 
 
Şekil 2. USTER® LAB EXPERT düzeneği 
 
Veri yönetimi, test aletinden direkt olarak aktarılan veya operatör tarafından elle girilen parametrelerin ve 
test değerlerinin depolanması için kullanılır.Verilerin bant, fitil, ring iplik ve open end iplikleri gibi  farklı 
kategorilerde sınıflandırılması  ve saklanması ile planlı bir yönetim sağlar. Materyale özgü parametrelerin 
(numara, materyal, makine numarası gibi) bir filtre aracılığıyla girilmesi, kaydedilen örneklere yeniden 
hızlı ve kolay erişimi sağlanmaktadır. Ticari bir standart olan  USTER®İSTATİSTİKLERİNİN materyale 
ve prosese dayalı istatistiksel değerlerini içeren temel yazılım, ölçüm değerlerinin hızlı bir 
değerlendirmesini sağlamaktadır. Ayrıca, değerler, belirlenen  kalite parametrelerinin görüntülenmesi ve 
uyarı ve kontrol sınırlarının saptanması için kullanılabilir. Rapor editörü, kullanıcının raporları; tablolar, 
istatistiksel değerler, grafikler veya şekiller gibi istediği biçimde belirlemesini ve tasarlamasını sağlar. 
Ayrıca raporların, bir kalite sertifikası gibi çıktısı alınabilir. Belirlenen limitleri aşan değerlerin daha iyi 
fark edilebilmesi için renkli işaretlenir. Uzun terimli diyagramları ve raporları hazırlamak için özel bir 
yazılım mevcuttur.  

USTER® LAB EXPERT`e bağlı olan her bir laboratuar aleti, değerlerin otomatik transferi ve alete özgü 
diyagramlar için kendine ait yazılıma sahiptir. Bu gün için  sisteme;  

Düzgünsüzlük ölçeri   USTER® TESTER 3 ve 4 

Mukavemet ölçeri    USTER® TENSORAPID 1 ve 3 

Numara ölçeri    USTER® AUTOSORTER 3 ve 4 

Yüksek kapasiteli mukavemet ölçeri USTER® TENSOJET 

İleri elyaf Bilgi Sistemi   USTER® AFIS     

Tüylülük ölçeri    ZWEIGLE D302 
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 aletleri bağlanabilmektedir. 

Ayrıca, USTER® LAB EXPERT`e elle veri girişi olanağı da vardır. Özellikle  daha eski test aletlerinin 
sistemle bağlantılarının yapılamaması durumunda bu imkandan yararlanılabilme imkanı laboratuar veri 
yönetim sisteminin çok yönlülüğünü garanti etmektedir.  

Yukarıda söz edilen test aletleri USTER® LAB EXPERT`e bağlandığında, test verileri sistemin belleğinde 
toplanır ve daha önce belirlenen kategorilerde dosyalanır. Ölçüm sonuçları sistem yazıcısı aracılığıyla 
yazdırılabilir. Yazdırma işlemi isteğe bağlı olarak, sürekli veya önceden ayarlanan uyarı ve kontrol 
sınırları aşıldığı her an alınabilecek istisna raporlarının çıktısı biçiminde olabilmektedir.  

Şekil 3, USTER® LAB EXPERT yazılımının modüler tasarımını göstermektedir. Bu yazılım, USTER® 
İSTATİSTİKLERİ, rapor hazırlama ve uzun terimli rapor modülü ve  temel veritabanlarından 
oluşmaktadır. Ayrıca, kullanıcının standart USTER®LAB EXPERT laboratuar veri yönetimi siteminin 
kapsamını, otomatik spektrogram analizinin bilgiye dayalı özelliklerini, konik levha ve kumaşların 
modellenmesi ile genişletme olanağını veren iki yazılım paketi de vardır.  

 

 
Şekil 3:  USTER® LAB EXPERT` yazılımının kurulum şeması 
 

Manual 
veri 
girişi 

 
Konik 
levha 

 

USTER EXPERT Uzun Dönem Rapor 

USTER EXPERT

USTERİSTATİSTİKLER 

USTER EXPERT Veri 

BE-
sistem 
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2.1. USTER® TESTER 4-SX Veri Yönetim Sisteminin Tasarım Kavramı 

USTER® LAB EXPERT sisteminin tüm işlevselliğini oluşturan raporlar, rapor tasarımı, otomatik test 
verilerinin görüntülenmesi, USTER® İSTATİSTİKLERİ, uzun terimli raporların hazırlanması , konik 
levha ve kumaş simülasyonu standart bir paket olarak , USTER® TESTER 4-SX`de entegre edilmişlerdir. 
Bunun yanında, daha sonra test raporlarında yer alacak diğer test aletlerinin verilerini elle girme olanağı 
vardır. USTER® LAB EXPERT`de olduğu gibi  USTER® TESTER 4-SX`de de otomatik spektrogram 
analizi isteğe bağlı bir yazılımdır çünkü kullanıcıya özgü ayarlamalar gerekmektedir. Ancak bu alete diğer 
bir test aletinin bağlanması söz konusu değildir. Diğer bir deyişle Düzgünsüzlük ölçeri laboratuvar uzman 
sistemi olarak kullanılamaz.  
 
1.Bilgi Esaslı Bir Sistemle Otomatik Spektrogram Analizi 

Bilgi esaslı sistem, iplik hatalarının görüntülendiği spektrogramda periyodik ve çekim hatalarını 
yakalamak amacıyla tasarlanmıştır. Sistem, makinalardaki hatalı parçaları periyodik hataların dalga 
boyundan hesaplayan ve daha sonra bu parçaları kinematik şemada renkli olarak gösteren otomatik 
spektrogram analizinin yazılım modülü ile bağlantılı çalışmaktadır. Kinematik şema, konfigürasyon 
destekli bir program ile kullanıcının makina ayarlarına uyarlanmalıdır. Eğer ayarlar, ürün değişiminden 
sonra yapılacak olursa, makina ayarları da (numara, çekim vs.) buna göre yenilenmelidir. Bu konu aşağıda 
örneklerle açıklanmıştır.  
 
3.1 Cer makinasında ana çekim bölgesi çok geniş 

Şekil 4, RSB 951 birinci pasaj cerde çekime uğrayan bir lif bandının spektrogramını göstermektedir 
(%100 pamuk, 5ktex, 25mm lif uzunluğu, 3.65 mikroner lif inceliği) . Şekilde kırmızı olarak işaretlenen 
hata dalga boyu, aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 
 
λ = 2.7 * lif uzunluğu = 2.7 * 25mm = 67.15 mm (2.7= çekim dalga boyları için hesaplama faktörü) 
1 Spectrogram Mass

2 cm 5 10 20 50 1 m 2 5 10 20 50 100 200 500 1 km 2  
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 RSB951 ( 1)

CountIn (5000 
)

Doubling (6 
)

I_Draft (1.277 
)

TotDraft (6.017 
)

CountOut ( 4986 
)

DraftingWave ~67.50 mm
(25 mm*)

DelSpeed =650 
/

Production =194.4 
/

ControlLimit
0.0001 

 
Şekil 4 :Hatanın işaretlendiği spektrogram ve kinematik şema 
 
Çekim dalgaları, çok geniş olan ana çekim bölgesinde zayıf  elyaf kılavuzlanmasının bir sonucu olarak 
“yüzen elyaf” nedeniyle oluşmaktadır. Şekil 4`de ki kinematik şema, ana çekim bölgesinde hatanın 
uzunluğu hakkında bilgi veren kırmızı  işaretli ” çekim dalga boyu 67.5mm” ile sarı-kırmızı bir sinüs 
eğrisini göstermektedir. 
  
3.2 Rotor iplik makinesinin besleme silindirlerinde hatalı  dişli kayışı 

Şekil 5, Rieter R1` open end iplik makinasının (%100 pamuk, 46tex, 530 T/m) kinematik şemasını ve  
eğrilen ipliğin spektogramını göstermektedir.  besleme silindirinin dişli kayışında kasten bir hata 
oluşturulmuştur. Besleme silindirinin tahriki veya besleme silindirinin kendisinin sebep olduğu periyodik 
hatalar, sonraki kademelerdeki çekimler nedeniyle uzun periyotlu hatalara dönüşmektedir. Bu hataların ne 
dereceye kadar kumaş görünüşünü etkilediği, büyük ölçüde çekim miktarı ve hatanın yoğunluğuna veya 
kontaminasyona bağlıdır. 

Spektrogramda görülen ve önem arzeden dalga boyları testere dişlisine benzeyen  varyasyonlar için 
karakteristiktir. 9.3m - 10.7 m aralığında incelenen en belirgin dalga en yüksek genliği oluşturmaktadır.  
Konvansiyonel yolla bu hatanın hesaplanması için iki yol takip edilebilir: 

1. Çekim yardımıyla dalga boyunun hesaplanması 
 
Besleme silindiri çapı ∅ =  32 mm   Toplam çekim  =  100-kat 
 
λ = π ∗ d ∗ V = π ∗ 0.032 ∗ 100 = 10.05 m 

2. Dişli Planından  hız yardımıyla dalga boyunun hesaplanması  
            
N besleme = 110..4 dk-1 

 
                n besleme * W5 * 25     110.4 * 25 * 25 
nz59 =       =    =  13.92 dk-1 

                   84 * 59    84 * 59  
   
           vL       140 m . dk-1 
λ =    =        = 10.05 m 
         nz59             13.92 dk-1 
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13 Spectrogram Mass

2 cm 5 10 20 50 1 m 2 5 10 20 50 100 200 500 1 km 2  
Şekil 5 : Hataların işaretlendiği spektrogram 

 
Uzman sistemde ise bu hatalar otomatikman hesaplanmakta ve hata  kinematik şemada belirtilmektedir 
(Besleme silindirinin, testere dişli silindir ile aynı hızda çalışması nedeniyle besleme silindiri de mümkün 
olabilecek hata kaynağı olarak işaretlenmiştir). 
 

R1 ( 1)

CountIn (4900
)

TotDraft (100
)
E2_Pulley
(59 z)

CountOut (49.00
)

DelSpeed =140
/

Twist (530.9
T/ )
TwistRPM =74320
/
E1_FlutedRoller
(32

)
InProduction =0.412

/

 
Şekil 6 : Hataların işaretlendiği dişli planı 
 
3.3 Ring İplik Makinesinde Zarar Görmüş veya Eskimiş Baskı Silindirleri 

Materyaldeki hatalar ve iplik makinasındaki baskı  kadar lif materyalinin tipi ve üretim koşullarının da  
baskı silindirlerinin çalışma süresi üzerinde etkisi vardır. eğer baskı silindirlerinin manşonları hatalı 
taşlanırsa ya da kaplama çok yumuşak ise zarar görebilirler. Baskı silindirleri zamanında taşlanmazsa, 
kauçuk kaplamada zararlı  noktalar oluşur. Bu da iplikte rahatsız edici hatalarla sonuçlanır. Üst 
silindirlerdeki(baskı silindirlerinde) kısmi zararlar, makine duruşu sırasında destek silindiri üzerinde 
devam eden basınç nedeniyle oluşur. Alt silindirlerinin birbirlerine çarpması nedeniyle oluşan çentikler, 
kaplamanın sertlik derecesine bağlı olarak iplikte az ya da çok belirgin periyodik hatalara neden olurlar. 
Sarım pozisyonunun yer değiştirilmesi sırasında baskı silindirlerinin uygun olmayan bir biçimde tutulması 
nedeniyle silindir kaplamaları üzerinde oluşan yarıklar da benzer iplik hatalarına yol açabilir. Bu hatalar, 
spektrogramda düzgün olmayan , asimetrik hatalı şekillerin ve böylece de harmonik dalga boylarının  
oluşmasına neden olur. 

Hatalı bir üst silindir kullanılarak eğrilen ring ipliğinin(%100 karde pamuk,14.8 tex,1022 T/m, Z büküm) 
spektrogramı şekil 6`da ve kinematik şeması ise şekil 7`de gösterilmiştir. Hatalı baskı silindiri, 
spektrumda geniş genlikli belirgin uç noktaların oluşmasına neden olur. Spektrumda gösterilen esas dalga 
boyu, 84mm-110mm aralığındadır. Konvansiyonel yöntem ile hesaplandığında, dalga boyu, baskı 
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silindirinin çevresine karşılık gelen 88.9 mm olacaktır. Ancak ring ipliklerinde, iplik bükümüne bağlı olan 
ve ön silindirlerden çıkışta  iplik boyunun kısalması ile kolaylıkla görülebilen,  eğirme faktörünü (büküm 
efekti) hesaba katmak  gereklidir. Büküm, sadece ipliğin kütlesinde artışa ve birim zamanda üretilen iplik 
miktarında azalmaya sebep olmaz ayrıca bitmiş iplikte hata dalga boyunun kısalmasına sebep olur.  

Eğirme faktörü aşağıdaki USTER formülüne göre hesaplanır: 

Es = 1-(büküm(m-1))2 * iplik numarası (tex) * 3.24 * 10-9 

Şekil 7de gösterilen kusurlu üst silindirin hatasının belirtilmesi için, bilgi esaslı sistem yardımıyla 
hesaplanan ve eğirme faktörü ile ayarlanan dalga boyu: 

Ttex(A)  = nominal numara 
Ttex(B) = fitil numarası 
 

tex
tex

Vtop
T

T Etex
Atex 14

14.42
590)(

)( ===  

 
Es = 1 – (1022 [m-1])2 ∗ 14 [tex] ∗ 3.24 ∗ 10-9 = 0.953   =>   Es ≡ 4.73% büküm efekti 
 
λ = π ∗ d ∗ Es = π ∗ 28.3 mm ∗ 0.953 = 84.7 mm 
 
Kinematik şemada işaret edilen tüm diğer hatalar esas hatanın harmonikleri olup  λ/2 = 42 to 55 mm ve 
λ/3 = 28 to 37 mm de meydana gelmektedir. 
 
23 Spectrogram Mass

2 cm 5 10 20 50 1 m 2 5 10 20 50 100 200 500 1 km 2  
Şekil 6 : Hatanın işaretlendiği spektrogram 
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G5/2 ( 1)

CountIn (590
t )O_TopRoller_9

84 0O_RollerLap ~29.06-
33 34I_Draft (1.184 )
TotDraft (42.14 )
CountOut (14.70
t )Cops ~59.86-
R_Gear_4

89 44DelSpeed =14.92
/ iR_Gear_1
49 01Twist ( 1022

T/ )E
49 01TwistRPM =16000

/F
89 44Q_Pulley_4
49 88Production =0.0132
/D

49 88C
45 03B
4 03TotProduction =0

k /hQ_Gear_9
4 84Q_Clutch_10  

Şekil 7 : Olabilecek hatalı makine parçalarının işaretli olduğu kinematik şema 
 
4. KONİK LEVHALARIN VE KUMAŞLARIN MODELLENMESİ 

USTER DÜZGÜNSÜZLÜK ölçerinin kapasitif sensör prensibini esas alan USTER® LAB EXPERT, 
varyasyon katsayısı, sık rastlanan hata sayısı ve kütle spektrogramının analizi  yardımıyla, , orijinal iplik 
sinyallerinden düzgünsüzlük test sonuçlarına büyük ölçüde benzeyen iplik sinyallerini oluşturur. Bu işlem 
sırasında iplik numarası ve iplik tüylülüğü gibi faktörler hesaba katılmamaktadır. Hesaplanan iplik 
sinyallerinden, konik levha yazılımı, sinyal değerlerini daha sonra konik levha ve örgü veya dokuma 
kumaşların görüntüsünü grafik şeklinde düzenleyen renkli veya gri skala değerlerine dönüştüren  bir seri 
resim parçası üretir.  Başta da belirtildiği gibi USTER® TESTER 4-SX`de orijinal sinyaller, yeniden bir 
hesaplama yapmadan direkt olarak işlenir. 

Sarım uzunluklarında ve boyutlarında, konik levhanın simülasyonu, Toennissen iplik levhası olarak da 
bilinen ve yaygın olarak kullanılan  ve işletmelerde kontrast levha olarak bilinen iplik levhasına 
benzemektedir. Modellemesi yapılan örme kumaşlar, tek yataklı yuvarlak örgü makinesinde sağ/sol 
konstrüksiyonda (süprem) üretilir. Bu durum,  örgünün bir kenarının sadece sağ, diğer kenarının ise 
sadece sol ilmek sırası içerdiği anlamına gelmektedir. USTER® LAB EXPERT ve USTER® TESTER 4-
SX`in her ikisinin de simülasyonu her zaman sola dayalı örgü yapısındadır. Kumaş simülasyonları, kumaş 
yapısına bağlı olarak kumaş yüzey+i üst tarafta olacak şekilde görüntülenir. Bez ayağı, atkı dimi ve atkı 
saten gibi temel yapıların simülasyonunu da yapmak mümkündür.  

Şekil 8’de Kirli bir rotorda (pislik birikmiş) eğrilen Open end ipliğinin spektrogramını gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 8. Kirli bir rotorda eğrilen open end ipliğinin spektrogramı 
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Şekil 9 ve 10 konik levha ve saten kumaşı (atkı sateni:1/4) göstermektedir.  
 

 
Şekil 9: Kirli bir rotorda eğrilen open end ipliğinin konik  levha simulasyonu 
 

 
Şekil 10: Saten kumaş 
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Şekil 11 bölüm 3.3’te sözü geçen ring ipliğinin konik levhasını göstermektedir. Konik levhanın 
simülasyonu ve fotoğrafı, ring iplik makinasının zarar görmüş üst silindiri nedeniyle oluşan moiré efektini 
göstermektedir.  
 

 
Şekil 11: Zarar görmüş eğirme koşullarında eğrilen ipliğin konik levhası 
 
Şekil 12 ise aynı parti ring ipliği kullanılarak düzgün eğirme koşullarında eğrilen ipliğin simülasyonu 
yapılan konik levha simulasyonunu göstermektedir.  

 
Şekil 12: Düzgün eğirme koşullarında eğilen ipliğin konik levha simulasyonu 
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Şekil 13, iplik hatasının yol açtığı kalitede düşüşü açıkça sergileyen simülasyonu yapılmış örgü kumaşı 
göstermektedir. Örme makinesinin her dönüşünden sonra ilmeklerin dengesi, hatanın yoğunluğuna göre 
simülasyonda birbirine paralel diyagonal hatalar şeklinde görülen bir açı oluşturacak şekilde bozulur. 
Örme işleminde farklı iplik gerilimleri ve bitmiş örgü kumaşın büzülmesi  nedeniyle, orijinal örme 
kumaşta bu paralel şekiller tamamen paralel çizgili değildir. Fakat örgü çok az gerilirse bile , çizgiler 
belirgin bir şekilde görülebilir.  
 

 
Şekil 13: Hatalı iplikten örülen kumaş 
 

 
Şekil 14: Kusursuz iplikten örülen kumaş 
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5. SONUÇ 

Kalite parametrelerinin uluslararası kabulüyle birlikte, ham maddeden bitmiş ipliğe kadar olan tüm 
aşamalarda, bu parametrelere ait  spesifikasyonları , 20 yıl öncesine göre çok daha doğru olması 
gerekmektedir. Liflerin ve ipliklerin kalite parametreleri, ticari açıdan uygun mevcut aletler ile ölçülebilen 
çok sayıda değere bağlıdır. kullanılan laboratuar test aletlerinin çeşitliliği artan miktardaki kompleks 
laboratuar verilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu verilerin kontrolü ancak laboratuar 
personelinin büyük çabaları sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle tekstil sanayiinin önemli bir talebi, 
olabildiğince fazla test aletinde laboratuar verilerinin saklanması ve yönetilmesi olanağıdır. Böylece 
personelin zaman alıcı işleri azalacaktır (verilerin derlenmesi ve diğer günlük rutin işler). Bilgisayar 
destekli veri iletişim çağında, laboratuar yönetim sistemleri modern tekstil laboratuarları için standart 
donanım olmaya başlamıştır. Bu tebliğde modern bir veri yönetim sistemi tanıtımının yanı sıra verilen 
örnekler ile, test edilen iplik hakkında daha fazla ve detaylı bilgi sağlayan parçaların entegre edilme 
olasılığını açıklanmıştır. 

Sonuç olarak, günümüzde yaygın biçimde kullanılmaya başlanılan  uzman sistemler bir taraftan 1980 li 
yıllarda ütopik olarak görülen “İnsansız fabrikalar” ı gerçekleşmesine destek verirken diğer taraftan da 
klasik kalite kontrol işleminin  kalite yönetimine dönüşmesini sağlayacaktır. Böylece işletmelerin 
verimliliği ve dolası ile rekabet gücü artacaktır. 
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TEKSTİLDE YAŞANAN SORUNLAR“KONTAMİNASYON, ÖLÜ ELYAF, NEPS” PROJE 
GURUBU ÇALIŞMA RAPORU – 2001 

 
M. Nejat GÜNAYDIN∗ 

 
Tekstil sektörünün ülkemiz için yıllardan beri ana hammaddesi olan pamuktan mamule kadar; ekonomimize 
yaratmış olduğu katma değer, ihracat ve istihdam olarak  en önemli sektör olduğu bilinen bir gerçektir. Bu; 
bugün için de böyledir. Ancak; gelecekte, artan dünya rekabet koşulları altında bu durumu koruyabilmek hiçte 
kolay değildir. Bu nedenle; pamuktan mamule kadar her üretim safhasında asla rehavete girilmemeli; kalite ve 
verimliliği arttırmak için çalışmalar tüm titizliği ile sürdürülmeli; gelecekte bizi bekleyen tehlikeleri bugünden 
görüp gerekli önlemler alınıp, AR-GE çalışmalarına önem verilmelidir.  
Sektörün ülkemiz ekonomisine olan katkısı ve bugüne kadar yapılan yatırım ve bilgi birikimi de ayrıca dikkate 
alındığında tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sorunlarına kayıtsız kalınmasının mümkün olamayacağı ayrı bir 
gerçektir. 

Bu gerçeklerden hareket ederek EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİN’ce Mayıs 2001’den itibaren proje 
çalışmaları başlatılmıştır. Bitmiş konfeksiyon ürünlerinde yaşanan problemlerin doğru olarak saptanarak, 
kaynaklarında çözülmelerini veya en aza indirgenmelerini amaçlayan çalışmalarımızda; sorunlar 4 ana başlık 
altında toplanmış ve üyelerimizin konusunda uzman, sorunları fiilen yaşayan mühendislerin yanı sıra üniversite 
öğretim görevlilerinin de katkıları ile gönüllü çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Bu gruplardan “Kontaminasyon, Ölü elyaf ve Neps” ten dolayı yaşanan problemlerle ilgili olarak 
çalışmalarımız tamamlanmış ve aşağıdaki sonuç ve görüşler elde edilmiştir: 
 
• Kontaminasyon: 

İngilizce kökenli bir kelime olup tam Türkçe karşılığı kirlenmiş, pislenmiş demektir. Pamuklu tekstil ürünün 
içinde pamuk elyafının dışında yabancı elyafın bulunması, iplik eğirme esnasında ipliğin bünyesine girmesidir. 
Pamuklu tekstilde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisidir. Telafisi olmadığı gibi meydana getirdiği zararın 
miktarı da çok büyük olabilmektedir.  

Eğer bir işletmenin içinde pamuğun yanında suni-sentetik elyaftan da iplik üretiliyor ve bu işletmede gerekli 
önlemler alınamıyorsa; pamuklu üretime, bu yabancı elyafların karışması kaçınılmazdır. Bunun önlemleri 
alınabilir. En azından bu tür fabrikalardan iplik çok daha dikkatli satın alınır veya alınmaz.  

Ancak esas ciddi ve ulusal hatta tüm dünyanın başına bela olan sorun pamuğun tarladan toplanıp çırçır sonrası 
balyalanıncaya kadar geçirdiği safhalarda içine her türlü yabancı maddelerin girmesinin engellenememesidir.  
El aletleri, anahtar, çember parçası, tahta parçası, saat vs. gibi katı ve sert olan yabancı maddeler fark 
edilmediği takdirde -ki bugün çoğu işletmelerimiz modern ve otomatik makinelere sahip olduklarından, 
pamuğun makineye beslenmesinde hiçbir işçiye gerek duyulmamaktadır- harman-hallaç ve tarak makinelerinde 
tahribata hatta yangın çıkmasına sebep olmaktadırlar. 

Diğer taraftan pamuğun toplanması, tarladan çırçıra kadar nakliyesi ve çırçırlanması esnasında; çalışanların 
üzerindeki giysi parçalarının veya kullanıla ambalaj maddelerine ait ip, bez gibi parçaların pamuğun içine 
düşüp fark edilememesi ve iplik üretiminin başında da görülemediği takdirde ipliğin içine dağılıp girmesi 
işletmelerimizde sıkça rastlanan problemlerden birisidir. Ancak en önemli neden pamuğun tarladan toplanması 
ve çırçıra nakli esnasında halk arasında naylon denilen polypropilenden yapılmış çuvalların kullanılmasıdır. Bu 
çuvallar, kullanım ve pamuğun rahat boşaltılması ve fiyat bakımından tercih edilmektedir. Ancak birkaç kez 
kullanıldıktan sonra hamalların kancalarının beyaz olan bu çuvalları parçalaması nedeniyle çuvala ait naylon 
iplikler kütlü pamuğun içine girip iplikhaneye kadar gitmektedir. 

Bu konuda ciddi çalışan bazı iplik işletmeleri pamuk besleme makineleri otomatik olmasına rağmen sırf bu 
amaçla pamuğun başına bir veya birkaç işçi koyup kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar. Hatta bu işi 
harman hallaç dairesini karartıp ultra-viole ışık ile yabancı maddeleri -zor ve yorucu bir yöntem olmasına 
rağmen- işçiye ayıklatmaya çalışmaktadırlar. Yine bazı fabrikalar son çıkan yabancı elyaf ayırma makineleri 
satın alarak bu durumu önlemeye çalışmaktadırlar. 

                                                 
∗ Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
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Ancak sözü edilen çuvallar beyaz renkte olup, işçi tarafından kolay fark edilememekte; yabancı elyaf ayırma 
makineleri de renk esasına göre çalıştıklarından beyaz parçaları görememektedirler. Bu durumda beyaz 
polypropilen elyaf parçalarının ipliğin ve kumaşın içine girmesi kaçınılmazdır. Ürün; iplik veya ham kumaş 
olarak satıldığında, ve alıcı tarafından beyaz veya çok açık renklerin dışında boyandığında, bu yerler boya 
almayacağından veya farklı alacağından ortaya giderilmesi çok zor kalite hataları meydana gelmekte, 
karşılığında da çok büyük tazminatlar ödeme zorunluluğu çıkmaktadır. İç piyasaya satılan veya ihraç edilen 
değerli bir iplik veya ham bezin nakliye, finans ve boya maliyetleri ile iadesi, zaten sıkıntıda olan işletmelere 
büyük maddi ve manevi yükler getirmektedir. 

Ülkemizde son iki yıldır çırçırlanmış pamuğun kanaviçe bez yerine pamuktan dokunmuş bezle ambalajlanıp 
presleme uygulaması getirilmiştir. Ancak yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi bu; sadece jütten ileri gelen 
kontaminasyonu önlemek için yeterlidir. Diğer taraftan dikkatsiz veya eğitimsiz çırçır işletmelerinde bu bezin 
kısa kullanılması en kenardaki çemberin doğrudan pamuğa değmesine ve gereksiz yere çember pasının pamuğa 
girmesine neden olmaktadır. 

Bugün çırçır fabrikalarının kapısında “Naylon çuval içerisinde getirilen pamuk alınmayacaktır” levhaları 
vardır. Ne var ki naylon çuvalla gelip çırçırın içine girmeyen pamuk yoktur. Bu durum, yaptığımız teknik 
gezide fotoğraflarla tespit edilmiştir., 

 
• Neps: 

Gerek çırçırlama gerekse de iplik eğirme işlemleri sırasında liflerin makine elemanları tarafından 
hırpalanması veya hatalı makine ayarları nedeniyle ipliğin bünyesinde oluşan ve farklı boya alması 
nedeniyle görünümde rahatsızlık veren noktacıklardır. Neps ölçüm cihazları pamuktan yeteri kadar 
temizlenememiş çepel, yaprak ve çekirdek kırıklarını da neps olarak saymakta; bunlar da aynı şekilde 
rahatsızlık yaratmaktadır. 

Ülkemizde pamuk tarladan genelde elle toplanmakta olup; makineli hasat henüz fazla yaygınlaşmamıştır. 
Makineli toplamada elyafın hırpalanması söz konusu olduğundan, elle toplamanın neps oluşmasında 
makineliye göre avantajı vardır. 

Neps yönünden ülkemizin bir diğer avantajı da roller-gin çırçırlama teknolojisinin yaygın olarak 
kullanılmasıdır. Halbuki makineli hasat olsaydı zorunlu olarak diğer teknoloji olan saw-gin sistemi 
kullanılacak ve her iki nedenden dolayı pamuğun içinde neps artışı ve elyaf kırılmaları oluşacaktı.  

Bazı çırçır işletmelerinde pamuğa ağırlık kazandırıp fazladan para kazanma gayesiyle ne yazık ki işletme 
ortamına aşırı rutubet verilmekte; bu durumda çepel kırıntılarının pamuğa yapışmasına ve hallaç makinelerinde 
pamuktan zor dökülmesine sebep olmaktadır. 

Diğer taraftan iplik işletmelerinde harman hallaç, tarak ve cer makine ayarlarının doğru olarak yapılması; tarak 
tellerinin taşlama ve değiştirme bakımlarının zamanında ve gerektiği gibi yapılması, özellikle karde iplikte 
neps azalmasını etkileyen çok önemli faktörlerdir. Aynı durum penye iplikte penye makineleri için de 
geçerlidir. 

İplik veya ham bez kullanıcısının kontaminasyonla karşılaşmamak için çok fazla şansı olmadığı halde; neps 
için, kabul edilebilir sınır veya arzuladığı miktarları bildirerek istediği ürün kalitesini almak şansına sahiptir. 
Böylece iplikçi, işletmesinin daha düzenli ve disiplinli çalışmasını sağlayacak ve seçerek pamuk alabilecektir. 
 
• Ölü elyaf: 

Pamuk kozası içinde bulunan olgunlaşmamış liflerdir. Dikkatsizlik ve bilinçsizlik nedeniyle normal pamuk 
lifleriyle beraber tarladan toplanıp ipliğin içine kadar gitmesidir. Makineli hasatta, hasat zamanı doğru tespit 
edilmemişse pamuğun içine gitmesi engellenemez. Normal gelişmediği için ipliğin bu noktalarında mukavemet 
zayıftır ve boya almadığı için de kumaşa son derece kötü bir görünüm vererek değerinin düşmesine neden olur. 

Her ne kadar sezonun iklim koşullarına bağlı da olsa; bitkinin gelişmesi esnasında hatalı sulama ve ilaçlama; 
erken ve bilinçsiz toplama en önemli nedenlerdir. 

İyi penyeleme yoluyla yapılan penye ipliklerinde bu, kabul edilebilir sınırlara indirgenebilir; ancak karde 
iplikte bu şans fazla yoktur. 
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Proje konularıyla ilgili olarak çalışma ve tespitler, hataların nedenleri ve nasıl giderilebilecekleri yukarıda 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak proje konularının dışında, pamukla ilgili olarak; gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde önümüzdeki yıllarda biz tekstilcileri ciddi sıkıntılar beklemektedir. Son yıllarda yaşanılan tecrübelere 
dayanarak öne sürdüğümüz bu sıkıntı, pamukta kalitemizin gittikçe düşüşe doğru gitmesidir. Tarla 
verimlerinde, çırçır randımanı ve iplik kalite değerlerinde bu yıl elde edilen rakamlar çok iç açıcı değildir. 

Bilindiği üzere Ege Bölgesinde yıllardan beri Nazilli-84 tohumu ağırlıklı olarak ekilmekte ve birkaç yıl 
öncesine kadar bu tohumdan elde edilen pamuktan tarla verimi, çırçır randımanı ve iplik kalitesi olarak çok iyi 
sonuçlar alınmaktaydı. Daha önceleri tarladan 1 dekardan 500-550 kg.a kadar kütlü pamuk ve %43-44 çırçır 
randımanı alınırken; son yıllarda mevsim koşullarına da bağlı olarak 320-400 kg/de ve %40-42 randıman 
alınmaktadır. Diğer çarpıcı bir olumsuzluk ise ipliğin kalitesine doğrudan etkileyen elyaf inceliğinde 
yaşanmaktadır. Daha önceleri elyaf micronier 3,8-4,2 arasında iken, özellikle bu yıl 5,0’i geçen değerlere 
rastlanmaktadır. 

Buna karşılık son birkaç yıldır Ege Bölgesinde ithal tohum ekilmekte ve orta boy elyaf sınıfında Ege pamuğuna 
eşdeğer olması gereken bu tohumlardan daha iyi tarla verimi (500 kg üzeri), çırçır randımanı (%43-44) ve daha 
iyi pamuk ve iplik kalite değerleri alınmaktadır. 
Aşağıdaki tablolarda bu yıl bir fabrikamızda yapılan, karşılaştırmalı pamuk ve bu pamuklardan üretilen 
değişik Ne’lerde iplik kalite test değerleri görülmektedir. 
 
Pamuk Kalite Değerleri: 
Sezon Yöre SCI Mic. Str. Len. Unf. SFI Elon. T CSP CG Rd +b 
2000/01 Bergama 141 4,5 28,9 28,5 83,3 6,3 7,1 5,0 2140 31-4 75,3 8,8 
2001/02 Bergama 144 4,7 29,0 30,0 84,3 4,9 7,0 2,3 2252 31-2 77,7 7,7 
              
2000/01 Turgutlu 151 4,6 31,5 29,7 84,8 5,2 4,9 3,9 2222 31-1 77,2 8,6 
2001/02 Turgutlu 150 4,8 31,1 30,3 84,7 4,9 6,0 2,7 2269 31-1 77,8 8,1 
              
2000/01 Manisa 150 4,7 31,8 30,3 84,3 4,6 4,0 3,0 2227 31-1 77,3 9,3 
2001/02 Manisa 151 4,9 31,5 30,4 84,5 4,8 6,1 4,0 2271 31-2 77,3 8,1 
              
2000/01 İth. Toh. 169 4,7 38,0 30,6 84,8 4,3 4,2 3,0 2287 31-4 75,3 8,7 
 
Diğer taraftan son yapılan USTER 2001dünya kalite istatistiklerine göre 30 mm boyundaki pamuk kalite 
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
 %5 %25 %50 %75 %95 
Microner 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 
Unifor. Index (%) 87 85 84 82 80 
Mukav. (gr/tex) 34 32 30 28 26 
Rd 81 78 76 73 71 
+b 7,5 8,5 9,5 10 11 
 
Son yıllardaki pamuk kalite değerlerimiz bu tablodaki rakamlarla karşılaştırıldığında elyaf inceliğinde 
%95’lere girdiğimiz; homojenlik ve mukavemette %50 ile %75 arasında olduğumuz, renk ve parlaklıkta  
%25’ler civarında olduğumuz görülmektedir.  Bizim Ege pamuğumuzun olması gereken yeri burası 
olmamalıdır. 
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İplik Kalite Değerleri: 
Pamuk Ege İthal Tohum Ege İthal Tohum Ege İthal Tohum
Tipi Penye Dok. Penye Dok. Penye Triko Penye Dok. Karde Triko Karde Triko 
Ne 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 
Fiili Ne 40,3 39,5 30,0 29,5 30,1 29,7 
CV% Ne 1,0 1,2 1,2 1,6 1,2  1,1 
TPM 1040 1040 795 795 795 795 
U% 10,71 10,32 9,73 9,03 12,25 10,98 
İnce / km 6 2 1 0 13 3 
Kalın / km 27 18 9 4 178 60 
Neps / km 46 29 17 7 289 99 
Tüylülük 5,54 5,04 6,87 6,16 7,05 6,47 
Rkm 16,28 22,3 15,38 20,69 14,10 19,03 
CV% Rkm 9,25 9,37 9,16 8,48 10,29 9,10 
Elastikiyet 4,02 4,5 4,04 4,40 3,80 4,50 
CV% E%  10,10 7,90 8,93 6,50 10,33 6,73 
 
Yine, son yapılan USTER 2001dünya kalite istatistiklerine göre 28-30 mm boyundaki pamuktan üretilen Ne 
30/1 karde ve penye triko bükümlü ipliğin bobinden ölçüm kalite değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
                           30/1 karde triko                                        30/1 penye triko 
 %5 %25 %50 %75 %95 %5 %25 %50 %75 %95 
Uster 11,2 12,0 13,0 13,6 14,4 9,4 10,0 10,4 11,0 12,0 
İnce 5 11 17 30 50 0 2 3 5 10 
Kalın 100 150 250 400 600 16 22 32 60 130 
Neps 150 250 350 500 900 25 40 55 85 150 
Tüylülük 6,0 6,5 7,0 7,2 8,0 5,2 5,8 6,1 6,5 6,9 
Rkm 19,6 17,7 16,7 15,7 14,7 21,6 19,6 18,4 16,9 15,7 
E% 6,2 5,i8 5,6 5,2 4,9 5,6 5,3 5,1 4,8 4,2 
 
Karde ve penye her iki iplik tipimizi kalite değerlerleriyle dünya kalite istatistik değerleri incelendiğinde 
tüylülük, mukavemet  ve elastikiyette dünya ortalamalarının çok gerisinde olduğumuz; bu değerlerde ithal 
tohumdan üretilmiş pamuk ipliklerinin daha iyi olduğu; buna karşılık elle toplama ve rollergin çırçırlama 
sisteminin pamukta parlaklık, beyazlık; iplikte de nepste bariz bir avantaj getirdiği görülmektedir. 

Şu anda mevcut tohumla üretilen ipliğin kalite değerleri bugün için ihtiyaçlara cevap veriyor gibi gözükebilir. 
Ancak son yıllarda örgücülerimiz ring ipliklerde tüylülük, neps, elastikiyet değerleri bakımından; kaliteli ürün 
çalışan dokumacılarımız da yine ring iplikte özellikle mukavemet, neps, elastikiyet değerleri bakımından 
şikayetlerini çoğaltmaya başlamışlardır. Open-end iplikçilikte ise ince mikronerli pamuklardan daha iyi makine 
randımanı alındığı ve daha kaliteli iplik üretildiği bir gerçektir. İhraç edilen ipliğimizin sözü edilen bu kalite 
değerleri nedeniyle rekabet şansının; belki bugün ciddi boyutta değil ama, gelecekte darbe göreceği 
kaçınılmazdır. Nitekim çözüm olarak bazı iplik fabrikaları yerli pamuk ile yüksek kaliteli ithal pamuğu 
harmanlayarak veya daha değişik yöntemlerle çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. 

Yukarıda sözü edilen pamuk çeşitleri bu topraklarda, aynı iklim ve tarla bakımı koşulları altında yetiştirilmiştir. 
Demek ki iyi tohum olduğunda sahip olduğumuz olanaklarla çok daha kaliteli pamuk ve dolayısıyla iplik 
üretmemiz mümkün olabilecektir. Kullanılmakta olan Nazilli-84 tohumu, tarladan çırçıra gelen karışık 
tohumlar nedeniyle dejenere olmuştur, ömrünü tamamlamak üzeredir. 
 
SONUÇ  : 

1. Kontaminasyon ciddi ve önemli bir sorundur ve mutlaka tarladan itibaren önlenmesi gerekmektedir. Bu da 
ancak, pamuk hasat zamanı yaklaşırken Yerel Ziraat Odaları, Çiftçi Kuruluşları, Borsalar, Basın Yayın 
Kuruluşları tarafından verilecek eğitim ve propagandalar ile en aza indirgenebilir. Mutlaka planlı eğitimler 
verilmeli ve bu konunun milli bir sorun olduğu; zararın herkese dokunduğu anlatılmalıdır. 
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2. Çırçır işletmeleri kendilerine gelen kütlü pamuğun alımında daha dikkatli ve titiz davranmalı; çiftçiye 
pamuktan dokunmuş çuvallar dağıtmalıdırlar. 

3. Her ne kadar makineli hasat bu konu için iyi bir çözümse de, özellikle Ege Bölgesinde aile tipi 
ziraatçiliğin (küçük ekim alanları) yaygın olması; makineli hasatta gerekli olan stoklama, transport, seri 
çırçırlama gibi alt yapının henüz hazır olmaması; diğer taraftan elle toplanıp roller-gin çırçırlamanın 
getirdiği kalite avantajları nedeniyle bu kısa zamanda dikkate alınacak çözüm değildir. 

4. Çiftçi, özellikle Ege Bölgesinde geleneksel olarak eğitimlidir. Fakat bu yeterli değildir. Pamuk 
tarımcılığı eğitimi, ilgili kuruluşlar tarafından devamlı verilmeli; örneğin çiftçi; aşırı sulamanın bitkide 
gelişmeyi koza yerine gövdede sağlayacağını, pamuk tarlasının yanında domates tarlası olduğunda 
pamuğun sinekten zarar görebileceğini, yorulan toprağını dinlendirmesi veya ürün çeşidini değiştirmesi 
gerektiği, pamukta ballık (honeydew), şeker (sugar content) olmaması için (zaman zaman Şanlıurfa 
pamuklarında rastlanmaktadır) ne gibi tedbirler alması gerektiği gibi konularda bilinçlendirilmelidir. 

5. Tohum ıslah ve tohum çeşitlendirme çalışmaları sürekli olarak yapılmalı; ekim ve yağ için kullanılan 
tohum ve çekirdeklerin satış ve dağıtımları belli bir düzen ve kontrol altına alınmalıdır. Mutlaka iklim 
ve topraklarımıza; tarım koşullarımıza uygun tohum çeşitleri geliştirilmelidir. Ve hatta Amerika’da 
“Kaplama Sistemi” adı altında uygulanmakta olan belli bölgelere aynı ve tek tip dejenere olmamış 
tohum ekilmesi sağlanmalı ve bu titizlikle takip ve kontrol edilmelidir. 

6.  Bölgeler arası kütlü pamuk göçü mutlaka önlenmelidir. Bunun için çiftçiye verilecek en uygun “prim 
sistemi” düşünülmelidir.  

Madem ki tekstil endüstrisi bugün Türkiye’nin lokomotifi ve daha uzun yıllar vazgeçemeyeceği en önemli 
sektörlerin başında geliyor; madem bunca insana ve tesislere yatırım yapılmış; o halde onun ana hammaddesi 
olan pamuğu da -ki koşullarımız buna oldukça uygundur- gerekli önemi vermek hepimiz için milli bir görevdir. 
Eğer başka ülkelerde bu pamuk tohumu en kaliteli ve verimli olarak geliştirilebiliyorsa, bu bizim ülkemizde de 
neden olmasın? 
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KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER 

 
Turan ATILGAN∗ 

 
İşletme yöneticileri, ana görevleri olan planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim 
fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirebilmek için işletmenin ve çalışanlarının performanslarına 
ilişkin doğru ve somut  verileri zamanında almak zorundadır. Ellerinde işletmelerine ve işletmelerinin 
kaynaklarına ilişkin somut verileri bulunmayan yöneticilerin alacakları kararların ve uygulayacakları 
stratejilerin başarılı olmaları oldukça zor ve tasadüfi olacaktır. Performans ölçüm ve denetim sistemlerinin 
başarılı olabilmesi için bir takım zorunlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar, öncelikle tepe 
yönetimin bunun  gerekliliğine  inanması ve kullanması, bu ölçümün temel amacının işletmenin sürekli 
geliştirilmesi ve faaliyetlerin iyileştirilmesi olması ve performans ölçüm ve denetim sistemlerinin 
birbirleriyle tutarlı ve kapsamlı olması olarak sıralanabilir. Performans ölçümü ve denetlenmesi işletmenin 
tüm kaynaklarını ve süreçlerini kapsarken en çok ta o işletmenin personelini ilgilendirmektedir. Çünkü 
bilinmektedir ki işletmenin başarı veya başarısızlığının temelinde personelin kapasitesi ve performans 
düzeyi etken olmaktadır. Yöneticiler de işletmelerinin personel dışındaki diğer kaynaklarını da personeli 
vasıtasıyla yönetmektedirler. Bu nedenle işletmelerin gelecekteki başarısının büyük ölçüde personelinin 
performans ve denetim sistemlerini bugünden kurmasına bağlı olduğu görülmektedir.  

Günümüz koşullarında işletmeleri birbirlerinden ayıran, işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyan 
kriterlerin başında personeli ve personelinin performans düzeyi yatmaktadır. Çünkü işletmeler teknik 
olarak birbirleriyle aynı hatta benzer üretim sistemlerine ve iş akış süreçlerine sahip olmakla birlikte 
işletmelerin piyasa başarıları birbirlerinden çok farklı olabilmektedir. Bunun tek nedeni her bir işletmenin 
sahip olduğu personelin kalitesi ve işletmede gösterdiği performans düzeyidir.  Bu nedenle performans 
ölçüm ve denetim sistemleri sadece personele özgü olmamakla beraber ama niteliği itibariyle başta 
personel olmak üzere tüm işletme süreçlerini ve faaliyetlerini kapsamakta ve  işletme yönetiminde büyük 
önem taşımaktadır. Ülkemiz ekonomisi içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan konfeksiyon 
işletmelerimizin hem yurt içinde ve hem de uluslar arası piyasalardaki başarısı tamamı ile performans 
ölçüm ve denetim sistemlerini işletmelerinde kurmaları ve etkin bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. 
Performans ölçüm ve denetim sistemlerinin, konfeksiyon işletmelerimizin şiddetli rekabet ortamında 
yaşamlarını sürdürmeleri ve büyümeleri ile ilgili sorunlarını bulmada ve çözmede yol gösterici katkıları 
yadsınmamalıdır.  

Bu tebliğde, işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında ve sürekli yaşam amaçlarına ulaşmada  çok 
büyük katkılar sağlayacak olan performans ölçüm ve denetim sistemleri incelenmiştir. İşletmelerin 
verimliliklerinin ve etkinliklerinin artırılmasında çok önemli bir süreç olan performans ölçüm ve denetim 
sistemleri incelenirken konfeksiyon işletmelerinin öncelikle personele dayalı ölçümler olmak üzere  tüm 
süreçleri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır.  
 
PERFORMANS KAVRAMI 

Performans değerlendirmesi nedir? Son yıllarda neden bu kadar önem kazanmıştır? Bir kurum için 
amaçları neler olabilir? Değerlendirmeyi kim yapmalıdır? Sonuçları nasıl değerlendirilmelidir? Neden 
gereklidir? 

Bunları ve benzeri birçok soru günümüzde yöneticilerin sorunudur. Bu soruların cevapları şirketin 
profilini oluşturmakta ve çağın rekabet kuralı olan ‘verimliliği’ saptamaktadır. 

Performans değerlendirmesi genel bir tanımla, işletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gösterilen 
tüm çabaların değerlendirilmesidir veya bir yöneticinin önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve 
ölçme yoluyla çalışanların işteki başarı ve başarısızlık durumlarının değerlendirilmesidir. 

 

                                                 
∗ Ege Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü Tekstil İşletmeciliği B.D. 
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Örgütsel Performans 

Verimliliğin ölçülmesi ve arttırılmasında kullanılacak ölçüm ve denetim sistemleridir. Yönetim bu 
sistemleri rekabet ve büyüme için kullanır. 

Performans Değerlendirmesinin Önemi  

Bu konuyu iki başlık altında incelemek faydalı olacaktır. 

1-İşletme Açısından: İş görenlerle ilgili etkili ve objektif kararlar alabilmek,onların başarı ve 
başarısızlıklarını yakından izleyebilmek ve yeteneklerini geliştirici,düzeltici değiştirici önlemleri 
zamanında alabilmek için performanslarının değerlendirilmesi gereklidir. 

İşletme içerisinde yönetim kademelerinde karalar alacak olan yöneticilerin doğru karalar alabilmeleri ve 
bunun sonucunda başarı oranını yükseltip,işletmeyi amaçlarına ulaşma yolunda daha avantajlı bir konuma 
getirebilmeleri açısından performans değerlendirmesinin yapılması çok önemlidir. Aksi takdirde hatalı 
veriler sonucu hatalı uygulamalar gerçekleşecek ve bundan sadece yönetici değil,işletme de zararlı 
çıkacaktır. 

2-İşgören Açısından: İşgören özellikle başarılı işgören yapmış olduğu başarılı çalışmanın karşılığını 
görmek isteyecektir. İyi niyetini ve çalışma gücünü ortaya koyarak çalışan bir iş gören, huzursuzluk yaratan 
ve işe karşı ilgisiz olan işgörenle aynı kefeye konduğunu görürse,morali bozulur ve isteksizlik başlar;bu 
yüzden değerlendirmeler işgöreni işe yöneltme ve güdüleme aracı olarak kullanılır. Değerlendirme sonunda 
işgören eksiklerini öğrenme ve bunları giderme imkanına sahip olacaktır ki bu da işletme verimliliğini 
arttırır. Ekonomik ve psikolojik ödüllendirmelerle,işe özendirme ve iş görenin işletmeye olan güveninin 
artması sağlanır. 

Performans Değerlendirilmesinin Amaçları 

Performans değerlendirilmesi,işgörenden belli bir performans elde etmede,üstlerin iş göreni daha iyi tanıyıp 
anlamasında, dengeli bir ücret sisteminin uygulanmasında, işgörenin yükseltilmesinde, iş değişikliği, eğitim 
gereğinin saptanmasında, işgörenin seçim ve atanmasında kullanılır. 

Performans değerlendirme çalışmalarının amaçlarını dört başlık altında toplayabiliriz: 

1-Yönetsel Amaçlar: Değerlendirme sonucunda edinilen bilgiler iş gören hakkında yönetsel kararlar 
alınırken kullanılır. Kurumsallaşmış organizasyonlarda bu bilgiler olmadan karar verilemez. Değerlendirme 
sonucu üst yönetim, terfiler, ücret artışları, gereksinim duyulabilecek transferler veya işten çıkarma gibi 
yönetsel konularda alınır.  

2-Çalışanları Geliştirme Amaçları:Değerlendirme sonuçları çalışanlara bildirildiğinde,iş tanımlarında ve 
analizlerinde saptanan standartlara ne ölçüde uyduğuna ilişkin geri bildirim sağlar. Bu sayede yeni 
çalışanların görev ve performans beklentilerini ve standartlarını anlamaları sağlanır. İş görenlerin eksiklerini 
ortaya koyarak onlara yol gösterme amacına gidilebilir. Bunun yanında çalışanların mesleki eğitimle 
desteklenmeleri gerekliliği ortaya çıkabilir. Sonuçlar yardımıyla şimdiki görevlerinde başarı gösteremeyen 
dolayısıyla görevlerini değiştirilmesi gereken iş görenlerin,başarılı çalışmalarından dolayı daha fazla fayda 
elde edebilecekleri görevlere seçilmeleri sağlanır.  

3-Kontrol ve Değerlendirme Araçları: İşgörenlerin yaptıklarının kalitesi,  izlenmesi, denetlenmesi ve 
değerlendirilmesi de bu amaçlardandır. Çalışma standartları korunamıyorsa işler basitleştirilebilir, 
çalışanlar eğitilebilir, motivasyonları sağlanabilir veya işlerine son verilebilir. 

4-Özgün Amaçlar: Genel amaçların dışında birtakım spesifik amaçlar da olabilir. Örneğin performans 
değerlendirme, araştırma amacına da hizmet edebilir. Taraf tutmayı da önler. Terfilerde,ücret artışlarında 
taraf tutulduğu izlenimine varan personelin daha verimli ve yüksek moralle çalışması beklenemez.  

Performans Değerlendirmenin Sağladığı Faydalar 

♦ Performansın geliştirilmesi 

♦ Ücret düzenlemesinin yapılması 

♦ Atama kararlarının alınması 

♦ Eğitim ve geliştirme gereksinimlerinin anlaşılması 
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♦ Kariyer planlaması ve yetiştirme kararlarının alınması 

♦ Personel yerleştirmedeki hataların görülmesi 

♦ Bilgisel hataların ortaya çıkması 

♦ Fırsat eşitliğinin sağlanması 
 
Performans Değerlendirmesi Hangi Aralıklarla Yapılmalıdır? 

Bu değerlendirme belli bir zamanla ve yerle sınırlanmayıp her zaman devam etmeli yani sürekli olmalıdır.  
Performansı gözden geçirmenin üç ana tipi vardır: 

1-Geri Besleme:Yöneticinin personelle biçimsel veya biçimsel olmayan şekilde ilişki içinde olmasıdır. 
Sürekli olmalı,bir çizelgeye bağlanmamalıdır. 

2-Yetiştirme:Yönetici verimli uygulamaları teşvik eder. Sorun çıktığında çözümü için elemanlarla 
konuşur,işleri kolaylaştırır. 

3-Karşılıklı Görüşmeler:Organizasyon yapısına bağlı olarak üç ayda,altı ayda veya yılda bir yapılan 
biçimsel değerlendirmelerdir. Burada;önceki değerlendirmede saptanan amaç ve hedeflerin ne ölçüde 
gerçekleştiği gözden geçirilerek yeni karalar alınır. 

Değerlendirmenin hangi aralıklarla yapılacağı,işin yapısına bağlıdır. Kısa süreli projelerde ya da iş 
temposu yüksek bir sektörde elemanlar kısa aralıklarla değerlendirilmelidir. Örneğin bilgisayar sektörü ve 
hazır giyim sektörü gibi hızlı çalışmayı gerektiren,sık sık değişiklik meydana gelen 
sektörde,değerlendirmeler bir kaç ayda bir yapılmalıdır;ama eğitim sektörü gibi uzun vadeli sektörlerde 
yılda bir yapılması idealdir. Yönetici kendi personelinin ihtiyaçlarından her zaman haberdar olmalıdır. 

Performans Boyutları 

1.Şimdi neredeyiz? Burada amaç örgütün mevcut durumunu,mevcut kaynaklarını ve örgüt düzeni içinde 
inceleyerek performansı irdelemektir. Bu soruya gerçekçi yanıt vermek için önce işletme işi ve amacının 
iyi bilinmesi gerekir. Sonra bu sonuçlara ulaşırken kaynakların doğru kullanıp kullanılmadığına bakılır. 
Bulunan yanıt,yapılan işin temel amaca katkısını arttırır. 

2.Daha ne kadar iyi olabilirdik? Bu soru ile mevcut koşullardaki potansiyel gücünden yaralanma 
düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanır. Yanıtlarla ürün yöntemleri geliştirilir, personel ve örgüt 
iyileştirilir. 

3.Nerede olmalıyız? Bu soru uzun dönemli is potansiyeline sorulur. Amaç iç ve dış kısıtlamaların kalktığı 
varsayılarak ideal potansiyeli bulmaktır. Böylece buna nasıl ve ne düzeyde ulaşılabileceği saptanır. 

♦ Etkinlik:Örgütlerin tanımlanmış amaçlarına ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri 
etkinliklerin amacına ulaşma derecesini belirler. Amaçların gerçekleşme düzeyini çıktıyla yani sonuçla 
ilgilendirir ve bir işletmede sonuçlar yöneticilerin ve çalışanların davranış ve becerilerinden kullanılan 
teknolojiye kadar uzanan geniş bir çabanın ürünüdür. Etkinliğin konusu uzun dönemleri kapsar. Etkinliği 
tanımlamak için amaç, sonuç, çıktı, görev ile etkinlik arasındaki bağıntıya bakarsak; amaçlara ulaşmak 
için kullanılan araçlar etkinliği oluşturur. Etkinliğin sonucu çıktı ürün ya da hizmettir. Çıktının nitel ve 
nicel ifadesiyse sonucu verir,ve sonuç işletmelerde çıktıdan farklı bir anlam taşır. 

♦ Verim ve Girdilerden Yararlanma: Bir işletmenin ürün ya da hizmet üretme sürecinde üretim 
kaynaklarından ne düzeyde yararlandığını ya da üretim kaynaklarını nasıl kullandığını gösteren bir boyuttur. 
’Şimdi biz neredeyiz?’ve ‘Daha iyi nasıl olabiliriz?’sorularına yanıt verirler. 

♦ Verimlilik:En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek bütün üretim kaynakları arasındaki denge 
olarak tanımlanabilir. İşletme performansının odak noktası olan verimliliğin önemi şu amaçlarda 
toplanabilir: 

1-Stratejik amaç:Performansı ölçmek ve rakiplerle kıyaslamak 

2-Taktik amaç:Performansı işletme düzeyinde ölçme ve geliştirme 

3-Planlama amacı:Çeşitli girdilerin ya da aynı girdinin değişik oranlarda kullanımıyla göreceli    
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yararın karşılaştırılması 

4-İç yönetim amaçları: İşçi-işveren ilişkilerini düzenleme, çalışma hayatını düzenleme. 

Verimlilik kavramının en etkin olduğu bir alan olan iç yönetimde ana unsur insandır İnsan çalışmak, etkin 
olmak isteyen bir varlıktır. Yöneticinin görevi bu bağlamda elemanlarına üretken bir çalışma ortamı 
oluşturmaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve yönetim arasında psikolojik bir sözleşmenin varlığı düşünülebilir. 
Bu varsayılan anlaşma bağlamında karşılıklı güven söz konusudur. Ve çalışan yaptığı iş karşılığında 
bilgi,güç,başarı yönünden kazancı olduğunu görmelidir.Verimlilik boyutunun önemi, artışlarının yönetim, 
çalışanlar ve ulusal çıkarlar açısından faydaları görülünce daha da artmıştır. 

♦ Kalite: Kalite kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan ,ürün ve hizmetlere kullanım 
uygunluğu kazandıran ,müşteri gereksinimlerine uygun üretim anlayışını egemen kılan bir boyuttur. Kalite 
boyutlarıysa şöyledir: 

1-Performans                   

2- Uygunluk 

3-Güvenilirlik 

4-Dayanıklılık 

5-Hizmet görürlük 

6-Estetik 

Kalite kavramı bu kadar geniş olmasına rağmen yalnızca ürün ve üretimle sınırlandırılmaktadır. Oysa kalite 
anlayışı örgütün tüm alanlarına yayılmalı ve işletmelerde bir performans boyutu olarak ölçüp 
denetlenmelidir. 

♦ Yenilik:Yönetim işletmede var olan kaynakları yönetmek ve onlardan en yüksek düzey 
yarar sağlamaktan sorumludur. Yarının işletmesi bugünde saklı olan gereksinimlerden yola çıkarak 
oluşturulacaktır. Bunun içinde gerekli olan yeniliktir. İşletmelerde yeniliği sadece ürün ve hizmetlerle 
sınırlamamak gerekir. Tüm işletmeye yayılması gereken bir kavramdır. 

♦ Çalışma Yaşamının Kalitesi: Performansın bu boyutu örgüt çalışanlarının ücret, fiziksel 
çalışma koşulları, örgüt kültürü, liderlik, işbirliği ortamı, iletişim, bağımsızlık, bilgi ve beceri geliştirme, işle 
bütünleşme, tanınma takdir ve planlama gibi çok çeşitli sistem olgularına karşı oluşan davranış biçimlerini 
açıklar. Genel başlıklar altında çalışma yaşamının kalitesini belirleyen örgüt içi davranış ve uygulamalar 
şunlardır: 

1-Hakça ücret sistemi 

2-Parasal veya parasal olmayan özendirici sistemler 

3-Parasal güvence,uygun ve modern çalışma koşulları 

4-Mesleki eğitim,geliştirme eğitimi,yükselme olanakları 

5-Amaçlara göre grup çalışması 

6-Öneri sistemleri ve kalite kontrol sistemleri 

♦ Karlılık ve Bütçeye Uygunluk: Kar ve karlılık işletmede toplam gelirler ve toplam   
  maliyetler arasında kurulan bir sonuç ilişkisidir. Kar işletmede bir amaç olarak değil de bir sonuç olarak    
  gözlendiği sürece bir performans boyutudur. Çünkü kar ve karlılık işletme için olduğu kadar toplum içinde  
  önemlidir. Toplumun ekonomik doyumunu, sağlıktan savunmaya , eğitimden sanata kadar toplam hizmetleri  
  ödeyen bir kavramdır. 

Performans Değerlendirmesinden Kimler Yararlanır? 

Bu sorunun cevabı bir bakıma değerlendirmenin amacına bağlıdır. Terfi işlerinde karar verecekler  için bu 
bilgiler açık tutulmalıdır. Ya da bu bilgiler eğitime temel alınacaksa eğitim programını saptayanlara 
verilmelidir. İş görenlerin çeşitli istekleriyle ilgili görüşmelerde kullanılacaksa o zaman  ilgili danışmanların 
bilgilerden yaralanması gerekir. En çok kullanılan uygulamada, değerlendirme sonuçları değerlendirilen 
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kişinin bir üstüne verilir. Değerlendiren kişiden, değerlendirmeyi gözden geçirip düşüncelerini belirtmesi 
istenebilir. 

Değerlendirmeye Etki Eden Faktörler   

Değerlendirmeye etki eden en önemli faktörler şunlardır: 

♦ İşin türü 
♦ Asgari ücretlerin saptanması 
♦ Yıllık ücret artışının belirlenmesi 
♦ Toplu sözleşme düzenleri 
♦ Çalışanların tutum ve tercihleri 
♦ Yönetim biçimi 

Kullanılan değerlendirme yöntemi,işin türüne göre seçilmezse,değerlendirmeden yanlış sonuçlar elde 
edilebilir.Çalışmayı bir amaç olarak gören kişiler için performans değerlendirmesi çok önemlidir. Kişilere 
fırsat verildiğinde moral ve verimlilik artar.Çalışmayı araç olarak gören kişiler sorumluluklarından kaçtıkları 
için terfi etmek bile istemezler.Yöneticilerde çeşitli yöntemlerle çalışanları küstürebilir ya da motive 
edebilirler. 

Performans değerlendirme hatalarını en aza indirmek için alınacak önlemler 

1- Bu yöntemde seçilen ölçütler bir grup farklı çalışma davranışını içermelidir. 

2- Değerlendirilecek kişinin işini nasıl yaptığını sadece değerlendirme anında  

    değil,düzenli olarak izlenmelidir. 

3- Değerlendirme sistemi kendisinden beklenen amaca ve değerlendirilecek kişilere  

    uygun ve özendirici olmalıdır. 

4- Değerlendiriciler bilgileri düzenli ve eksiksiz bir biçimde toplamalıdır. 

5- Seçilen ve kullanılan ölçütler anlamlı,açık biçimde ifade edilmiş ve önemli olmalıdır. 

6- Değerlendirilecek kişiler eğitime tabi tutulmalıdır. 
 
Performans Değerlendirme Yöntemleri 

Kullanılan yöntemler örgütten örgüte değişiklik gösterir.Tek bir sistem yoktur.Bir örgütte etkin görülen 
yöntem diğer bir örgütte etkin olmayabilir.Yöntemleri Glueck şu şekilde sınıflandırmıştır: 

1) İş görenin tek başına değerlendirildiği yöntemler 

2) Kıyaslamalı değerlendirme yöntemleri 
 

1. İş görenin tek başına değerlendirildiği yöntemler 

1.1. Grafik cetveller yöntemi 

En eski yöntemlerden biridir.Değerlendirmeyi yapacak kişiye değerlendireceği her ast için birer form 
verilir.Formlarda çeşitli öllçütler vardır.Bunlara göre puanlama yapılır. 

 
(a)Kalite 
 

Yüksek                   Düşük 
 

(b)Kalite 
 

Yüksek 1 2 3 4 5    Düşük 
 

(c)Kalite 
 

5 4 3 2 1 
 

(d)Kalite 
 

1-4 Zayıf  5-8 Orta  9-12 İyi 13-16 Çok İyi 

Şekil1:Grafik Cetvellere Örnek Çizelge 
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1.2.Zorunlu Seçim Yöntemi 

Ölçütler personel uzmanı tarafından geliştirilmekte,yöneticiler ve diğer uzmanlarda bunları kontrol 
etmektedir.Puanlama işini personel bölümü uzmanları yapmaktadır.Yüksek puan verme eğilimini önlemek 
amacıyla bir dizi ifadeler verilmektedir. 
 
İFADELER 
 

YAPABİLME 
 

ARZU EDİLİRLİK ÖZELLİĞİ

A.1.Verilen görevi zamanında yerine getirmektedir.              4,21                                             4,75  

A.2.Her durumda son derece  rahat davranmaktadır.              0,82                                             4,72  

B.1.İşine zamanında gelir. 
 

             3,69                                             3,27  

B.2.Başkalarıyla kolay arkadaşlık kurar.              0,91                                             3,30  

Şekil 2:Zorunlu seçim yönteminde kullanılan çizelge örneği 
 

1.3.Tanımlayıcı-Metin Tipi Değerlendirme Yöntemi 

Değerlendirmeyi yapacak kişi,iş görenin başarılı ve başarısız yönlerini yazarak ifade eder. Eski bir yöntemdir. 
Bazen bu yöntem öznel olabilir ve kıyaslama imkanı doğmayabilir. 

1.4.Kritik Boyutlar Yöntemi 

Üç aşamadan oluşur: 

1) Yönetici ve personel uzmanları çalışanın başarılı – başarısız yönlerini hazırlar.(Kritik Boyutlar) 

2) Bu ifadeler toplanır. 

3) Bunlar değerlendirme yapacak kişiye verilir ve bu kişi uygun olanı seçer. 

 
2.Kıyaslamalı Değerlendirme Yöntemleri 

2.1.Sıralama Yöntemi 

Bu yöntemde çalışanlar işletmenim performans ölçütlerine göre sıralanır. Sonunda en iyi ve en kötü olan 
seçilir.Ama burada çok sayıda çalışanı değerlendirmek olanaksızdır. 
 
2.2.Alternatif Sıralama Yöntemi 

Uzman kişi çalışanları en başarılı ve en başarısız daha sonra ikinci en başarılı ve en başarısız olmak üzere 
sıralar. 
 
2.3.Adam Adama Kıyaslama Yöntemi  

İyi niteliklere sahip olan iş gören seçilir ve diğerleri bu kişiye göre sıralanır. 
 
2.4.Zorunlu Dağılım Yöntemi 

Değerlendirmeyi yapacak kişi iş görenleri belirli dağılımlar içinde değerlendirmeye zorlanır.(en iyi%10,en 
kötü%10,orta%40 gibi) 

Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Niteliklerine Göre Sınıflandırılması 

A-Klasik Yöntemler 

Ugulamada çok fazla kullanılan bu yöntemler,olup bitmiş dolayısıyla bir dereceye kadar ölçülebilir 
performansla uğraşır.Kolay bir yöntem olmasına karşın geçmiş performansı düzeltmek mümkün 
değildir.Geri bildirim açısından faydalıdırlar.Sakıncaları: 

1) Yöneticilerin yetkilerini tarafsız ve doğru kullanıp kullanamayacakları şüphelidir. 
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2) Geçmiş performansa bakarak geleceğe yönelik kararların alınması sakıncalıdır 

3) Kullanılan ‘Gizlilik İlkesi’yanlıştır.İş görenin kendi değerlendirmesini bilmesi işletme başarısı için çok 
önemlidir. 
 
B-Modern Yöntemler 

Bu yöntemler geleceğe yöneliktir.İş görenin potansiyeli ve hedefler belirlenir. Modern değerlendirme 
yöntemleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

• ‘Amaçlara göre yönetim’modeline göre değerlendirme 

• İş planlanması 

• Başarı değerlendirmesinde geliştirici yaklaşım 

• Kendi kendine değerlendirme 

• Psikolojik değerlendirmeler 

• Değerlendirme merkezleri 

Sonuç olarak işletmelerde özellikle büyük ölçekli işletmelerde performans değerlendirmesi son derece 
önemlidir ve bunun için ayrı bir departman olmalıdır. 
 
HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE VERİMLİLİĞİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Ülkemizde hazır giyim sanayi özellikle 1970’lerden sonra hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Son yıllarda 
beklenilenin üzerindeki gelişme hızı ve ihracat gücü ile kendisinden söz ettirir hale gelmiştir.Emek yoğun 
bir sanayi olması,yarattığı katma değer,istihdam imkanı ve döviz geliri bakımından ülkelerin 
ekonomilerinde sürükleyici bir rol oynaması ve yatırım maliyetlerinin diğer sanayi dallarına nazaran daha 
düşük olması nedeniyle konfeksiyon yatırımlarında yoğun bir artış gözlenmiştir. 

Bu gelişmeler ışığı altında yeterince değer verilmeyenperformans ve verimlilik kavramlarının da yerine 
oturması ile sektörün daha iyi durumlara geleceği şüphesizdir. 

Performans boyutunun ilişkisi: Geleneksel anlamda bir işletmenin performansını gösteren en önemli 
gösterge verimliliktir. İşletmede neyin ne kadar üretildiğini fiziksel ya da parasal ölçütlerde bir oran olan 
verimlilik,üretim sürecinden çıkanlarla üretim sürecine girenler arasındakı ilişki olarak da 
tanımlanabilir.Amaç edilen verimlilik artışı girdi birim başına üretimdeki artış demektir.Konfeksiyon 
işletmelerinde de verimlilik ölçümünde bu kriter kullanılır.Aynı zamanda bir ürünü en az masrafla daha az 
girdi kullanarak üretmeyi de kapsar.Verimliliğin artmasının anlamlı olabilmesi için hem üretim artmalı 
hem de masraflar azalmalıdır.Verimlilik göstergeleri işlerin ne derece doğru yapıldığını ya da 
yapılmadığını gösteren araçlardır.Verimlilikte mutlak amaç mevcut kaynaklardan en yüksek düzeyde 
yararlanmaktır. 

Verimlilik 

Verimlilik çeşitli mal ve hizmetlerin üretimdeki kaynaklarının (emek.sermaye.arazi muamele.enerji.bilgi 
vb.)etken kullanımıdır.Ayrıca bir sonuç elde etmek için harcanan zaman olarak da tanımlanabilir.Bazen 
verimlilik makine ve emek gibi kaynakların daha yoğun kullanımı olarak görülür. Bu kavram her gün artan 
bir biçimde kaliteye bağlanmaktadır.Kilit önemde bir öğe de işgücünün,yönetimin ve çalışma koşullarının 
kalitesidir.Verimlilik artışının temel göstergesi girdinin,sabit ya da geliştirilmiş kalitedeki çıktıya oranındaki 
düşmedir. 

Verimliliğin ölçülme nedenleri: 

a) Üretimdeki gerçek gelişmeyi sağlama 

b) Ekonomik gelişme ile işletmenin arsındaki ilişki 

c) Ücretlerle verimlilik arasındaki ilşki 

d) İşletmeler ve milletlerarası kıyaslamalar 
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Verimliliği arttırma yolları 

Verimlilik artışı için değişik uygulamalar söz konusudur: 

1.Çalışma hızının arttırılması 

2.Teknolojinin geliştirilmesi 

3.Yönetim metot ve tekniklerinin geliştirilmesi 

Verimlilik artışı genelde işletme yöntemi, işletme yapısı, pazarlama, malzemeler, teknoloji, tesisin yapısı ve 
eğitim düzeyi gibi akıla ve bilimsel çalışmalara bağlıdır. 
 
Verimlilik arttırıcı teknikler                                                                                    Etkisi(%) 
 
Çalışanların işbaşı eğitimi                                                                                                       15       
Mühendislik uygulamaları                                                                                                       14              
İşgücü planlaması                                                                                                                    12 
Kalite kontrolü                                                                                                                         11     
Yenileme yatırımları                                                                                                                10 
Teşvik sistemleri                                                                                                                      10      
Direk ve indirek işçilik standartlarının gelişmesi ve kontrolü                                                   8 
Çalışma koşullarını iyileştirilmesi                                                                                             7       
Envanter kontrolü ve yöntemlerinin geliştirilmesi                                                                    5  

Yönetim metot ve teknikleri, iş etüdü, yöneylem araştırmaları, organizasyon gibi çeşitli konuları 
kapsar.Teknolojik yenilikler ise temelde bir kaynak sorunu olup işletmelerin ihtiyacına göre kısa ya da uzun 
dönem yatırımlarına göre gerçekleştirilebilir.İşletme yönetimleri uygulamadan önce, üretim azalışına yol açan 
faktörleri incelemesi gerekir.Türkiye’de verimlilik araştırmalarını genelde büyük ve orta ölçekli işletmeler 
yapmaktadır.Küçük ölçekli işletmelerimiz bu konuya yeterince önem vermemektedir. 

Türkiye için yapılan bir araştırmada verimi düşüren faktörler ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

Faktörler                                                                                                                     Verimi düşürme(%) 
1.Girdilerin kalitesi                                                                                                                   14,4 
2.Kalifiye işgücü noksanlığı                                                                                                     14 
3.Tesis içi teknolojik sorunlar                                                                                                   13,7 
4.Ücret ve teşvik sist. yetersizliği                                                                                             12,6 
5.İşgücü planlamasının iyi olmaması                                                                                        10    
6.Enerji yetersizliliği                                                                                                                 10,6 
7.Malzeme akış sistemlerindeki aksaklıklar                                                                              10,3  
8.Bakım,onarım,yedek parça sorunları                                                                                      8,6 
9.Diğerleri                                                                                                                                  4,8 

 
KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK   

Verimlilik bir zaman periyodunda kişi başına yapılan üretim miktarıdır. 

Verimlilik=(Üretim miktarı/Vardiya)/(İşçi sayısı/Vardiya) şeklinde formüle edilir. 

Yüksek verim her devirde,her yerde,her üreticinin tabi konfeksiyoncuların esas amacı olmuştur.Malzeme 
ve ürün kalitesini düşürmeden.işçiyi aşırı zorlamadan.işletme vasıtalarını hasara sokmadan ve maliyeti 
arttırmadan verimliliği yükseltmek büyük bir maharet ister.Konfeksiyoncular bilirler ki,verimlilik çok 
çeşitli faktörlere bağlı olarak artar veya azalır. 

Bu faktörlerden en önemlileri şunlardır: 

• İşçi ve yönetici personelin(patron dahil)kalifiyelik derecesi 

• Makina ve teçhizatın yaşı,durumu ve otomatizasyon derecesi 

• Çalışma metotları 
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• İş akışı organizasyonu 

• Ücret sistemi 

• Ürün modeli 

• Makina ve teçhizatta aksaklık önleme bakımı 

• İşçi devamsızlığı ve işçi sirkülasyonu 

• Hammadde ve aksesuar tedariki 

• İthalat,ihracat ve teşvikle ilgili bürokrasi 

1. Yönetimin Rolü 

Örgütsel verimliliğin arttırılması öncelikle yöneticilerin sorumluluğundadır. Yöneticilerin tutumlarına, 
politikalarına ve en önemlisi uygulamalı çalışmalarına bağlı olarak verimlilik programları başarılı olur 
veya olmaz. 

Yöneticinin rolü iki alanı içerir: 

-İş ve bu işin örgütleme ve uygulama biçimi 

-İşçiler ve çalıştıkları ortam; diğer bir deyişle üretken bir çalışma, fırsatların sağlanması 

Önderlerin kişisel özellikleri, astların davranışları, gereksinimleri ve diğer kişisel özellikleri, örgütün 
amaçları, yapısı, yapılacak görevlerin nitelikleri, toplumsal, ekonomik ve siyasal ortam değişkendir. 

Yöneticinin yaptığı işler 

Yöneticiler sınırlı zamanda pekçok işi yapmak durumundadır.Bazı işler yaşamsal önemde, bazıları da 
ertelenebilir önemdedir.Yöneticinin temel sorunu önemsiz ve zaman öğüten işlerden sıyrılarak önemli işler 
üzerinde yoğunlaşabilmeleridir.İşleri beş grupta toplamak mümkündür: 

1-Kritik işler 

2-Ajanda işleri 

3-Planlaması gereken işler 

4-Günlük işler 

5-Özel işler 

Zamanı etkili kullanma yöntemleri 

Zamanı etkili kullanmak için yöneticilerin; 

- Özellikle Kendini Yönetmeyi Bilmesi 

- Planlamaya Önem Vermesi 

- Öncelikleri Belirlemesi 

- Kendini Örgütlemesi 

- Kesintileri Ortadan Kaldırması 

- Yetki Devrini Gerçekleştirmesi 

- Zamanı Programlaması 

- Astların Zamanını Yönetmesi 

- İşte Yoğunlaşması 

- Başlanılan İşi Bitirmesi  

- Sekreterini Etkili Kılması ,gereklidir. 
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2. İletişim 

İletişim bilgi ve anlayışın bir bireyden diğerine geçirilmesi süreci olarak tanımlanır.Temel olarak insanlar 
arasında bir anlam köprüsüdür.Yöneticiler gönderdikleri mesajlarla iletişim sağladıklarını sanırlar.Oysa 
bu, iletişimin başlangıcıdır. Alıcı mesajı alıp okumadıkça iletişim gerçekleşmez. 

Yöneticiler arası iletişim 

Yönetim grubu içindeki iletişimeyönetim iletişimi denir.Bu olay işçilerle iletişim için bir ön 
gereksinimdir.Ayrıca doğru karar verebilmek için bu şarttır.Yöneticilerin etki alanı işçilerinkinden daha 
geniştir.Yönetici iletişimi işçileri bilgilendirmekten çok kendi amaçları için gereklidir. 
 
3. Pazarın Tanımlanması 
Bir pazarlamacı için pazar ihtiyaçlarını gidermek isteyen, harcamak için parası olan ve parasını harcamaya 
istekli olan kişi veya kuruluşlar topluluğudur. Pazarlama araştırmalarının uygulama alanları şöyle 
sıralanır: 

*Reklam Araştırması 
*Mamul Araştırması 
*Satış ve Pazar Araştırması 
*İşletme Politikaları Araştırmaları 

Satış 

Tekstil ve konfeksiyonda satış genel anlamda iki şekilde gerçekleşmektedir. 

Şahsi Satış:Bir veya daha fazla müşteri ile karşılıklı konuşma yaparak malı tanıtma ve ikna etme yoluyla 
yapılan satıştır.(Perakendeci mağaza,butik,tuhafiyeci vb.) 

Şahsi Olmayan Satış:Reklam araçları,kataloglar,listeler yoluyla yapılan satıştır.Satıcı malı iyi ve 
müşteriyi iyi tanımalıdır.  

Pazarlama Araştırması  

Kısaca pazarlama araştırması, işletme yöneticileri ile piyasa arasındaki haberleşmeyi tamamlamakta ve karar 
almaya yardımcı olmaktadır.Bu araştırma pazarlama faaliyetlerine ilişkin verileri sistematik ve objektif olarak 
toplamak ve analiz etmektir. 

Yönetim bakımından önemi ve yararları: 

1) Alınacak kararlar için gerekli verileri temin etmek suretiyle riskleri azaltır ve kararlarda rasyonellik    

    sağlar. 

2) Tüketicilerin arzı ve ihtiyaçlarına uygun bir üretim politikasını saptar. 

3) Yeni piyasaların bulunmasına yardım eder. 

4) Satış faaliyetlerini denetler ve düzenler. 

5) Tüketici tercihlerine dayalı teknik araştırmaları tayin eder. 

6) Etkin ve tasarruflu pazarlama yöntemlerini seçer. 

7) Pazar değişiklikleri ve bunlara uyum yolları saptanır.Bu husus konfeksiyon gibi hızlı değişklik gösteren   

    sektörlerde daha büyük önem taşır.Modayı yakından izleyerek,üretim buna göre yapılmalıdır. 
 
4. Mühendislik Faktörleri 

2000’li yıllarda konfeksiyon sanayiinde teknolojik gelişmeler hızla devam etmektedir.Hedef, koleksiyonları 
en kısa zamanda,en iyi kalitede ve en cazip fiyatlarla alıcıya sunmak olmuş ve rakabet günden güne artmıştır. 
Konfeksiyon işletmelerinde işçilerin %80’i dikimhanede,%20’si ise diğer bölümlerde çalışmaktadır.Bu 
durumda dikimhane işçisinin durması veya zaman kaybetmesi, işçi maliyetleri göz önüne alındığında 
makinanın durmasından daha pahalı olacaktır. Maliyetler ancak işçiliği kolaylaştırıcı yani işçilik verimliliğini 
arttırıcı, birim üretim süresini ve malzeme giderlerini düşürücü önlemlerle azaltılabilir. Ülkemizde ihracat 
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ürünlerini bir sıraya koyduğumuzda konfeksiyon ürünleri ilk sırayı almaktadır.Yoğun el emeğinden ve beceri 
yükünden kurtulamamış olan bu üretim, bazı otomatların kullanımıyla biraz olsun kolaylaşmıştır. 
Otomasyonun verimliliğe etkisinin önemi kaçınılmazdır. Otomatların karlılığın yanında standart kaliteyi 
üretimi sağlamaları önemlidir.Yeni bir teknolojinin üretim kapsamına girmesiyle üretim miktarında artış, aynı 
zamanda hammadde miktarı ve işgücü azalması sağlanır.Ayrıca aynı maliyetle üretilen ürünlerin kaliteleri de 
artmış olur.Makinalar verimliliğe şu kriterler doğrultusunda etki eder: 

- Kalite Özellikleri 
- Kullanım Alanı 
- Yer İhtiyacı 
- İşçinin Eğitimi 
- Tamir ve Bakım 
- Uygulanabilirliliği 

Teknik Açıdan Ar-Ge Çalışmaları 

Otomasyon, üretimde makineleşmeye gitme, makinaların kendi kendini kontrolü (kapalı devre geri 
bildirim) ve elektronik bilgi işlem makinalarını kullanma demektir.İnsan gücüne duyulan ihtiyaç gün 
geçtikçe azalmaktadır. Konfeksiyonda tam otomasyon için henüz çok erkendir. Ama otomasyon tasarruf 
sağlarken yüksek sermaye yatırımı da gerektirmektedir. 

Planlama 

Planlamayı etkileyen koşullar 

1) Insan unsuru  
2) İşletme büyüklüğü 
3) Yetki ve sorumluluk düzeni ve Örgütleme içinde planlamanın yeri 

Hedef Olarak Ele Alınacak Konuların ve Ana Hedeflerin Seçimi 

İşletmenin başarıya ulaşması için, karlılık, verimlilik, piyasa durumu, satışlar, yenilik, kaynaklar, işçi 
başarısı, halka karşı sorumluluk, yönetıcı tutumu vb. gibi konuları incelemesi gereklidir.İşletme 
hedeflerini buna göre seçmelidir. Ancak hedef sayısının az olmasına dikkat edilmelidir. 

Üretim Miktarlarının Planlanması 

Satış planlamasından sonra ,bu satışların yapılmasını sağlayacak olan üretimin planlanması gereklidir. 
Burada üretmenin terisine satın almak seçeneği incelenmelidir. Değerlendirmede şu hususlarda durulur: 

- Satın alma ve üretimin mal oluş farkı var mı? 
- Satın alınacak ve üretilecek ürünler arasında kalite farkı var mı? 
- Üretim yapmak için yararlanılabilir kapasite var mı? 
- Satın alma kaynağı sürekli mi? 
- Yeni yatırıma gerekli mi? 
- Teknolojik gelişmelerin etkisi nedir? 

Satın alma yerine üretime karar verildikten sonra üretim planlamasına geçilir. 
(Konfeksiyon sanayideki satın almadan kasıt fason yaptırmaktır.) 

Üretim Kapasitesi Planlaması 

Bu planlamada makine ve insan gücü kapasitesi ele alınır.Emek yoğun kuruluşlarda insan gücü ön plana 
çıkar. Çağdaş üretim tekniğinde ikisi de büyük önem taşır. 

İnsan Kaynaklarının Planlanması 

Bu faaliyet, işletme işlerini görmek için gerektiği zaman ve yerde ne kadar ve ne tür personel bulunacağını 
sağlamak için yapılır. Bunun için iş analizleri, iş tanımları, iş şartnameleri, iş yükü analizi ve işgücü 
analizi kullanılır. 
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Makine Kapasitelerinin Planlanması 

a) Ürün kompozisyonunun belirlenmesi:Makinaların çoğu birden fazla ürün yapımında kullanılır.Her 
üründen ne miktarda üretileceğinin belirlenmesi ve bu ürün kompozisyonu ile makine kapasitelerinin 
uyumlu olması gerekir. 

b) Darboğazların belirlenmesi ve giderilmesi:Makinalar arası kapasite farklılığı yokedilmelidir.Bu durum 
üretim akışını engeller. 

c) İşe yaramaz duruma gelen makinaların belirlenmesi ve değiştirilmesi:Sağlıklı bir üretim planlaması 
için,üretimden önce ekonomik ve teknik ömürleri biten makinalar saptanmalıdır. 

Tedarik Planlaması 

1.Tedarik ve Stok Planlamasının Birlikte Yapılması Gereği 

              -Tedarik ve stok konularının ayrı ayrı ele alınması tüketimi güçleştirir. 

2.Tedarik Planlamasının Aşamaları 

-Tedariki yapılacak  ham ve yardımcı maddelerinin kalitelerinin belirlenmesi 
-Bunların satın alma miktarının belirlenmesi 
-Tedarik kaynaklarının seçimi 
-En uygun kaynağın saptanarak planın buna göre yapılması 

3.Tedarik Planlamasının Yapılması 

- Kısa süreli planlama:Her mal ayrı ayrı ele alınır.Uygulama yönü fazladır. 
-Uzun süerli planlama:Burada uzun sürede tedarik kaynaklarına bağımlılık belirlenir, varlık 

verileri ve sermeye verileri saptanır. 

Ürün Stoklarının Planlanması 

Sipariş üzerine çalışan küçük işletmelerde, stok için plan yapılmasına gerek yoktur. Bu kuruluşlarda da 
stok vardır ama ürün stoklarına giriş ve çıkış kayıtları yapılmalıdır. 

Üretilen malın stoklanmasında üç grup etken vardır: 

-Üretime dönük etkenler 

-Ürün özelliğine ve stoklama olanaklarına bağlı etkenler 

-Satışa dönük etkenler 

Kontrol 

Kontrol mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının 
saptanmasıdır. Kontrolün temeli ,mevcut faaliyetlerden elde edilen sonuçların,planlama sürecinde 
belirlenen amaçlara karşı denetlenmesinde yarar. Planlama ve kontrol birbirinden ayrılmaz. 

Örgütlerde Kullanılan Kontrol Türleri 

1.Ön Kontroller(Feedforward): Örgütsel amacın başarılması için kullanılacak araçların örgüte girişini   

   denetler. 

2.Süreç Sırası Kontrol: Hizmetin ya da ürünün elde edilmesi sırasında yapılan kontroldür. 

3.Son Kontroller(Feedback): Ürün elde edildikten sonra standartlarla karşılaştırılmasıdır. 

Etkili Bir Kontrol Sistemi İçin Gerekli Koşullar 

1.Anlaşılabilirlik 

2.Örgütsel yapıya uygunluk 

3.Sapmaların derhal bildirilmesi 

4.Duruma uygunluk ve yeterlilik 

5.Esneklik 
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6.Ekonomiklik 

7.Düzeltici eylemi göstermesi 

Teknik Donanım Faktörleri 

İnsanın varlığını sürdürebilmesi için tüketmesi, tüketebilmek için de çevresindeki değişik ve çeşitli 
maddeyi tüketebilir hale getirecek üretim faaliyetlerinde bulunması gereklidir.Bu alanda üretim,insanını 
bizzat katıldığı çevresindeki hammadeleri tüketebilir hale getirme faaliyetidir. 

Makina ve Donanım Seçimini Etkileyen Diğer Faktörler 

Gerekli mamullerin istenilen miktarda ve ekonomik olrak üretilmesini sağlayacak donanım seçilmelidir. 
Doğru karar için şu konularala ilgili bilgi edinilmelidir: 

-Makinanın sağlayacağı şimdiki ve gelecekteki üretim miktarı 

-Fabrikanın faaliyette bulunacağı iş 

-Faaliyette bulunulacak iş haftası uzunluğu ve vardiya sayısı 

-Tesislerin yeri,makinaya ne ölçüde uyum sağlayabileceği 

Fabrika Yerleşimini Etkileyen Faktörler 

1-Mamul:Mamul mü üretim araçlarına gidecek.yoksa üretim araçları mı mamule gidecek ,karara 
bağlanmalıdır. 

2-Üretim Hacmi:İşletme büyüklüğü ve üretim şekli etkendir. 

3-Kalite:İyi yerleşim kaliteyi arttırır. 

4-Üretim Şekli:Üretimin sürekli veya kesikli olması etkilidir. 

5-Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi 

İş Yeri Düzen Sistemleri 

Giysi üretiminde bulunan hazır giyim işletmeleri,iş gücü,malzeme,makina ve paranın sevk ve idaresi 
sonucu bu üretimi başarabilirler.En çok kullanılan düzen şekilleri: 

Ürüne göre yerleşim:Hazır giyim için uygun değildir.Çünkü bu düzende ürün için gerekliv tüm teçhizat 
bir bölümde toplanır. 

Sürece göre yerleşim:Bu tip yerleşimde malzeme sistem içinde dolaşır.Sürece göre ayrılmış 
bölümlerin,malzemenin gideceği yolu en aza indirecek şekilde sıralanması gerekir.Aynı karakterdeki 
makinaların aynı yerde toplanması üretimi esnekleştirir.Uzmanlaşma üst düzeyde olduğundan ürün 
çeşitliliği arttırılabilir.Hangi tür işlemin,hangi bölümde yapıldığı belli olduğundan kontrol kolaydır.Hazır 
giyim için en uygun düzen budur. 

Sabit Konumlu Yerleşim:Hazır giyim için uygun değildir.Çünkü bu düzende ürünün ana parçası ve 
malzeme sabittir. 

Girdi Çıktı Faktörleri, Girdi Kalitesi ve Standartı 

Konfeksiyon işletmelerinde girdi kalitesi doğal olarak çıktı kalitesini etkiler.Tekstil sektöründe çok çeşitli 
girdiler bulunur.Bunlar hammadde.yardımcı madde ve aksesuarlar olarak üç grupta incelenir.Kumaş 
hammaddeyi,astar,tela vs. yardımcı madde grubunu oluşturur. Aksesuar olarak düğme,fermuar 
sayılabilir.Bunlardan başka baskı,nakış,yıkama da girdi grubuna girer. 

İşletmelerde verimliliği arttırmanın amaçlarından biri her türlü proseste tasarruf olduğu için girdi 
kalitesinin istenilen düzeyde kalması,bunun kontrolü,söz konusu düzeyin fabrika çalışma sistemine olan 
olumlu etkisi tasarruf sağlayacağı yönde etki yapar.Tüm bu sebeplerden dolayı tekstil-konfeksiyon 
işletmelerinde girdi kalite ve standartı önemli boyutlara ulaşmıştır. 
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Girdilerin Temini 

Tekstil sektöründe bir malı satabilmek için imalatçılar,o malın üretiminde kullanılacak hammadde ve 
yardımcı maddeleri satın almak,toptancı ve perakendeciler ise satacakları tekstil mamullerini satın almak 
zorundadırlar.Satın alma işlemi için şunlar gerçekleştirilmelidir: 

1)Satın alınacak mal cinsinin kalitesinin ve miktarının belirlenmesi 
2)İhtiyacı karşılayacak malın temin edileceği arz kaynaklarının seçimi 
3)Piyasa ile ilgili haberlerin tespiti 
4)Satıcı ile malın fiyatının ve satış koşullarının tespiti 
5)Malın mülkiyetinin devri 

Malzeme Kontrolü 

Verimlilik araştırması yaparken kontrol iki yönlü yapılmalıdır: 

a)Üretim malzemesindeki hata sıklığının tespiti:Malzeme hataları zaman kaybına,dolayısıyla verim 
kaybına neden olur.Bunu çnlemek için malzemenin sıkı bir kontrolden geçmesi gerekir. 

b)Malzemeden yararlanma derecesinin tespiti:Malzeme konrolünün amacı,tüm kullanılan malzemenin 
hesabı, kullanılmayan malzemenin hesabı ve döküntülerin değerlendirilmesidir. Kontrolde ilk aşama 
ihtiyacın belirlenmesidir. Daha sonra tüketim kontrolü yapılmalıdır. Konfeksiyon fabrikalarında kumaş 
metre ile girip, adet ile çıkmaktadır. Bu yüzden yapılması gereken kesimden kaç metre çıktığı, dikime kaç 
metre girdiği ve dikimden kaç adet mamul çıktığı kontrol edilmelidir. Mal çıkışı mutlaka işlenmelidir. 

Tekstilde Standardizasyon 

Standardizasyon üretilen ve pazarlanan mallarda istenilen normların, aranılan özelliklerin ve uyulması 
zorunlu olan ölçütlerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Standartlaşma nitelikte beraberliği, pazarlamada 
kolaylığı ve değer birliğini sağlar.Amaç üretimi kolaylaştırmak, kalite eşitliğini sağlamak ve verimi 
yükseltmektir. 

Standartlaştırma üretimde örnek oluşu dolayısıyla maliyeti düşürme etkisi yanında pazarlama yönündende 
talep oluşturma fonksiyonudur.Bir markada kullanılan parça diğerine uymazsa her tekstil fabrikası kendini 
göre norm uygulamaya kalkarsa, piyasa ihtiyaçlarına cevap vermede zorluk çekebilir.Özellikle tekstil 
terbiyesi ve teknolojisinde çok faydalar sağlayan standartlaştırma konfeksiyonda modanın etkisi ve 
değişkenliği ile belli sınırlardadır. 

Özellikle işletmeciler arasındaki mal alışverişinde herhangi bir mal grubunun standart adı ve numarasının 
söylenmesi bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırır. 
 
5. İşgücü Verimliliğine Etkileyen Faktörler 

5.1.Sosyolojik Faktörler 

Önemli bir yere sahip olan faktörler şunlardır. 
 
5.1.1.Organizasyon 

Organizasyon yapısında işletmelerdeki birimlerin ve belirlenmiş amaçlar doğrultusunda görev yapan 
işgücünü oluşturan birimlerin görev ve iş tanımlarının doğru belirlenmesi gerekir.Nitelikli işgücünün 
verimlilik potansiyeli yüksektir;fakat bu işgücünün iyi bir organizasyon yapısı için de değerlenmesi 
gerekir. 
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FAKTÖRLER 1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 

Makina Verimliliği 5,56 7,40 55,56 29,63 

İşçi Verimliliği 20,38 64,81 12,96 1,85 

Malzeme Verimliliği - 7,40 25,93 46,30 

Organizasyon Verimliliği 81,48 14,81 7,40 - 

 
Konfeksiyon Sanayiinde Verimliliği Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki 

1997 yılında küçük,orta büyüklükte ve büyük konfeksiyon işletmelerine uygulanan bir araştırmanın 
sonucu olan bu tablodan da görüleceği gibi birinci derecede verimliliği etkileyen faktörler içinde en büyük 
pay organizasyondur. 
 
5.1.2.Eğitim 

İnsan ancak yeterli bir eğitim sonrasında değerli bir verimlilik etmeni olur.İşletmelerde uygulanacak iş 
başında eğitim,hizmet içi eğitim ve işgücünün yeniden eğitiminin amacı işgücü veriminin arttırılması 
maddi manevi tatmin,kişiye kullanabileceği bilgiler vererek bu bilgileri kullanmasının sağlamak,kaliteli 
üretim,iş uyumsuzluklarını en aza indirmek ve kişilere iş ahlakı kazandırmaktır.Eğitim faaliyetlerinden 
sağlanan yaralar şöyle sıralanabilir: 

-Verimlilik artışı 

-Moral yükselmesi 

-Gözetimin azaltılması 

-İş kazalarının azaltılması 

-İşletme organizasyonunda süreklilik ve uyumluluğun sağlanması 
 
5.1.3.Ücret 

İşetmenin kara ve zararına bağlı olmayan ve işletmeci tarafından emek sahibine,üretilen malın satışı 
beklenmeksizin ödenen,miktarı önceden belirlenmiş gelirdir.Günümüzde verimliliğe verilen önemin 
göstergelerinden biri verim ücret sistemlerinin kullanılmasıdır.Verim ücret sistemi akord ve primli ücret 
olmak üzere iki kısımda incelenir.Akord ücret yapılan iş miktarına ödenen paradır.Primli ücret sisteminde 
ise çalışana normal ücretine ilaveten üretimdeki artıştan prim vererek ek kazanç sağlanır.Ücret artışlarının 
verimlilikle ilişkilendirilmesi işletmedeki işçilerin bir amaç birleşmesini sağladığı gibi işletme içersinde 
maliyetlerin düşmesiyle kazançların arttırılmasını ve dolayısıyla istihdam hacminde bir artışın olmasını 
sağlar.Verimlilik ücret artışı ilişkisi işçiler açısından nitelik kazanmalarının yanında daha güvenli ve 
huzurlu bir iş ortamı sağlar.İşverenler ise kapasiteden tam yararlanma,kaynakları rasyonel kullanım,daha 
az grev,maliyet düşüşü ve ihracat imkanlarının artması açısından ilişkinin olumlu yönlerini görürler. 
 
5.1.4. Çalışma Süresi 

Çalışma süresi işçinin yapmakla yükümlü olduğu işi yerine getirmesi için gerekli olan süredir.İşletmelerde 
tek tip çalışma saati programları uygulanmaz.İşveren politikaları,işin özellikleri,pazar imkanları,teknoloji 
ve insan gücüne bağlı olarak farklı birimlerde farklı programlar uygulanabilir. 

Çalışma süresi içinde değerlendirilen önemli bir konuda devamsızlıktır. Devamsızlık özürlü veya özürsüz 
olarak, hastalık,kaza veya herhangi neden sonucu ortaya çıktığına bakılmaksızın işyerinde 
bulunmamadır.İşletmelerde devamsızlığın artması maliyetlerin artması şeklinde gözlenir. Bu durumda 
satış fiyatını yükseltmek mümkün değilse işveren karını sabit tutmak için artan maliyeti işçi ücretlerine 
yansıtır.Bu durumda devamsızlık ,verimlilik ve ücretler arasında etkileşimler oluşur. Sonuç olarak 
devamsızlık artışı verimliliği düşürür. 
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5.1.5. Yönetimle İlişkiler 

Yöneticiler ve işçiler arasındaki ilişkinin niteliğinin,işçilerin karlılığının derecesi ve niteliği üzerinde güçlü 
bir etkisi vardır.Bu karlılık duruma göre kalite ve verimlilik gibi ölçülebilir faktörlerde yada çatışma ve 
grev gibi faktörlerde kendini gösterir.Yöneticiler çalışanı makine gibi görmemelidirler.Yöneticilerin 
işçilerle ilgilenmesi onlara değer verdiğini göstermesi gerekir.Belirli zamanlarda işletmede yapılan işler ve 
sorunlar hakkında çalışanların görüşleri alınmalıdır.Yönetim işletmede ilerleme gösterenlere yükselme 
imkanı tanırken devamlı hata yapanları da cezalandırarak kendileriyle ilgilenildiğini göstermelidir. 
 
5.1.6. Arkadaşlarıyla İlişkiler 

Konfeksiyon sektörü yoğun işçi çalıştıran bir sektördür.Dolayısıyla çalışanların birbirine olan saygısı 
sevgisi, uyumlu çalışmaları, onların verimlerini arttıran önemli bir etkendir.Uyumsu çalışan kişi kendine 
zarar verdiği gibi çevresin ede zarar verir ve böyle birisinin varlığında verimlilik beklenemez. 
 
5.1.7. Sosyal İmkanlar 

Yönetimin çalışanlara iyi bir iş yaşamı kalitesi sunması gereklidir.İş yaşamının kalitesi,iş yerinin 
insanileştirilmesi,işyeri demokrasisi,iş dizaynı,işin yeniden yapılandırılması ve işçinin katılımı ile 
sağlanabilir.Gününün büyük bir kısmını işyerinde geçiren işçiler yemek ve dinlenme molalarında 
yorgunluklarını atmaktadırlar.Çalışılan ortamın temiz,bakımlı olması ,molalarda verilen süreleri sportif 
faaliyetlerle geçirecek imkanların varlığı işçileri motive eder.Bu motivasyonda verimlilik artışını 
doğrudan etkiler. 
 
5.1.8.İşgücünün Güdülenmesi(Motivasyon) 

Güdülenme çalışanın insan olarak fiziksel ,ruhsal,toplumsal,örgüt üyesi olarak örgütsel,yönetsel,işlevsel 
ihtiyaçlarının,işletmenin tüm amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda her birine özgü araç ve yöntemlerle 
karşılanarak ,belli politikalar yardımıyla davranışlarına bu yol da biçim veya yön vermesi 
sürecidir.İşçilerin işbirliğini garanti edecek tek yol ,verimlilik sonucunda elde edilen ve parasal olan veya 
olmayan her şeyi onlarla paylaşmaktır.Takdir ve ortaya koyma veya başarı duygusu parasal 
ödüllendirmeyi tamamlar.Bununla beraber tek başlarına ikisi yeterli değildir.Bu uygulama ancak kişisel 
veya ortak kazançlar ile verimlilik artışı arasında algılanabilir,doğrudan bir olması  durumunda işe 
yarar.İşçiler çabalarının kendilerine maddi kazanç sağladığını görmek isterler. 

Bazı Asya ülkelerinde yapılan bir araştırma küçük ve orta boy işletmelerde verimliliğin,işçilerin uygun 
biçimde güdülenmesi ile kolayca % 90’lara kadar yükseltilebileceğini göstermiştir.(Dolenga 1985) 
 
5.1.9. İşten Tatminsizlik Monotonluk 

Yapılan işin monoton,basit,tekrarlı ve sıkıcı hale dönüşmesi çalışanlarda iş tatminsizliği ,ruhsal ve fiziksel 
yorgunluk ,stres,iş ve çevrelerinde yabancılaşma gibi sorunlar yaratabilmektedir.İnsanların çalışma 
hayatında karşılaştıkları bu tür sorunlar ,işletme içinde devamsızlık , işgücü devri, üretiminin kalite ve 
miktarında düşüşler , verimlilikte düşüşler , kişiler arası ilişkilerde bozulmalara neden 
olabilmektedir.Yapılan işin içeriğinin önemli olması ,çalışanlara yaptıkları işi daha fazla sevdirebilme 
çabalarını ve iş rotasyonu,işin zenginleştirilmesi şeklinde programlar uygulamaya konulmuştur. 
 
5.1.10. Teknolojik Yenilikler 

Teknolojik yenilikler yüksek verimliliğin önemli bir kaynağıdır.Mal ve hizmet miktarında artış ,kalite 
geliştirme,yeni pazarlama yöntemleri,artan otomasyon ve bilgi teknolojisiyle elde edilebilir.Son yıllarda 
otomasyona geçişle önemli verimlilik artışları olduğu bilinmektedir. 
 
5.1.11. Sendikalar 

Sendikalar özellikle toplu sözleşme yoluyla işgücü verimliliğine doğrudan etki etmektedir.Sendikaların 
işgücü verimliliği üzerindeki bu etkileri ücret siyaseti yoluyla ortaya çıkmaktadır.Çalışanlar tek başlarına 
karşılayamadıkları ihtiyaçlarını sendikalar aracılığıyla karşılanabileceği düşüncesindedirler.Bunun 
yanında iş ilişkilerinde kişiliğe önem verilmeme ,haksız işlemler karşısında sesini duyuramama 
durumlarında da hakların korunması sendikalar vasıtasıyla sağlanabilir.Çalışanlar sendikaya üye olarak 
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tek başlarına çözemedikleri sorunları sendika aracılığıyla işletmenin üst kademelerine kadar 
duyurabilirler. 
 
5.2. Psikolojik Faktörler 

İnsan duygu ve düşünceleri ,istekleri olan bir varlıktır.Çalışma ve ev hayatında çeşitli sorunlarla karşılaşan 
insan bunları çözüme ulaştırana kadar olumsuz faktörlerin etkisi altında kalır ve temposu düşer.İşgücünü 
etkileyen başlıca psikolojik faktörler şunlardır: 
 
5.2.1. Stres(Gerilim) 

Özellikle son yıllarda evrensel ilgi odağı haline gelen stres çalışma ya da özel yaşamdan kaynaklanmakta 
ve yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.Stres biyolojik bir sistemde çevreden gelen bir isteğe karşı 
oluşturulan tüm değişkenleri kapsayan özel bir belirtiyle ortaya çıkan bir durumdur. 

Stres ve verimlilik ilişkisi:Bu ilişkiyi  ilk kez ele alanların adıyla anılan Yerkes-Dodson yasasına 
göre;düşük stres düşük verimlilik düzeyine yol açmaktadır.Çünkü elde edilecek olan sonuç çok çaba 
göstermeye değmemektedir.Bununla birlikte yüksek düzeyde stres de dikkatin azalmasına ,hatalı yargı ve 
kararlara varma açısından verimliliği düşürdüğü bilinmektedir. 

Stresin çalışma hayatında belirtileri işe devamsızlık,geç gelme ,düşük verimlilik,olumsuz hareketler,işle 
zıtlaşmalar ,zamanı iyi kullanamama,bilgiyi engelleme şeklinde görülmektedir. 

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre stresin maliyeti kaza ve hastalıklar sebebiyle işten ayrılma 
sonucu 300 milyon işgücü kaybına yol açmıştır.İngiltere’de The Economist gazetesi bir sayısında stres 
sebebi ile işgücü kaybını grev sebebi ile olanla karşılaştırmış ve stres kaynaklı kaybın diğerinin on katı 
olduğunu belirtmiştir. 
 
5.2.2.Moral 

Çalışanların işletme içinde ya da dışında karşılaştıkları olaylar onların morallerini etkiler.Çalışanın işe iyi 
moralle başlaması çalışma azmini ve isteğini arttırırken daha çok çıktı elde edilmesini ve verimin 
yükselmesini sağlar.Moralsiz başlanan iş ise dikkat ve ilginin toplanmaması,kişinin kendini işe 
verememesi şeklinde gözlemlenir. 
 
5.3. Fizyolojik Faktörler 

Verimliliği etkileyen fizyolojik faktörler çalışanın sağlık ve güvenlik konularını kapsar.Başlıca verimliliği 
etkileyen fizyolojik faktörler şunlardır: 
 
5.3.1.Yorgunluk 

Yorgunluk belli bir işi yapan insanın fizyolojik nedenlerle işi daha fazla devam ettiremeyeceği bir 
psikomatik tükenme noktasına gelmesidir.Yorulan insanın işgücü ve verimliliği düşer.Yorgunluk 
psikolojik ve fizyolojik olarak iki aşamadadır.Fizyolojik olanı gözlemlenebilir ve de genelde aynı yada 
benzer tepkilerle kendini gösterirken psikolojik olanı ölçümlenemez ve kişiden kişiye değişebilen 
tepkilere sahiptir.En önemli nokta psikolojik yorgunluğun fizyolojik gibi işgücü kayıplarına neden 
olmasıdır. 
 
5.3.2. İş Kazaları 

Kazalar ortam koşullarından,tasarım hataları ve sistem aksaklığından ,insan faktörüne ait 
yetersizlikten,eğitim ve denetim eksikliğinden ya da tüm bu faktörlerin etkileşmesinden 
kaynaklanır.Ayrıca işçilerin dikkatsiz davranmaları ,hatalar yapmaları ,kaza etkenlerini göz ardı etmeleri 
ve iş ortamında olan stres de kazalara neden olabilir. 

İnsana ait olan ya da bağımsız olan hatalardan kaynaklanan kazalar verimlilik kayıplarına neden 
olurlar.İnsanlar yaralanır,sakat kalabilir,ölebilir,araç gereçler makine zarar görür,önemli ölçüde mal ve 
malzeme kayıpları oluşabilir.Sadece iş kazalarına bağlı işlem zaman kayıpları da önemli ekonomik 
boyutlara ulaşabilir.Bu nedenle iş kazalarını önleyebilmek için önlemler almak ve insan-makine-çevre 
üçlüsünün girişimlerinde güvenlik için araştırmalar yapmak insan faktörü yaklaşımlarında önemlidir. 
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5.3.3. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) sağlığı şöyle tanımlamaktadır:Sağlık yalnız sakatlık veya hastalığın 
olmaması değil ,fiziksel ,ruhsal ve sosyal yönden tam iyi olma halidir. İş güvenliği ise iş yerlerinde işin 
yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan özel tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek koşullardan korunmak 
amacıyla yapılan çalışmalardır. Uygulama aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki çalışmalar 
beraber yürütülmektedir.İşyerinde yapılan iyileştirmeler büyük ölçüde çalışanın sağlığına ve güvenliğine 
yönelik olmaktadır.Burada amaç çalışanın fiziksel ve ruhsal dengesinin korunması yolu ile işgücü 
verimliliğinin artmasıdır. 

İşyerlerindeki kötü çalışma ortamı ve sağlık güvenlik önlemlerinin alınmaması iş kazalarına ve meslek 
hastalıklarına yol açmaktadır.Bunun sonucunda da birtakım psikolojik, sosyolojik, fizyolojik ve ekonomik 
sorunlar ortaya çıkmaktadır.Bu sorunlar ve önemi üç açıdan ele alınabilir: 

-İşçi açısından:İş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçi iş ortamından uzaklaşır veya hayatını 
kaybeder.Bu durum işçi ve ailesini psikolojik ve ekonomik açıdan zarara uğratır ve verimlilik düşer. 

-İşveren açısından:İş kazası sonunda üretim faktörleri olan işçi ve makinelerin zarar görmesi işvereni zor 
duruma sokar. 

-Ülke ekonomisi açısından:Meydana gelen işgücü  ve işgünü kayıpları,işletmenin gördüğü maddi zararlar 
ve onların giderleri ,işçilere ödenen tazminatlar,tıbbi müdahale ve hastane masrafları ,üretimin kısmen 
veya tamamen durması sonucu oluşan üretim kayıpları ,yeni işçi yetiştirmek için harcanan zaman ve 
eğitim giderleri ekonomi üzerinde olumsuz etki yapar. 

İşçi sağlığı ve güvenliği için yapılacak olan çalışmalarda sorumluluklar paylaşılmalıdır.Bu konuda işçi ve 
işçi kuruluşlarına,işveren ve işveren kuruluşlarına ve devlete birtakım sorumluluklar düşmektedir. 
 
5.4. Çalışma Koşulları 

Verimlilik konusu içinde çevre faktörlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.İşyerinde çevre koşulları, 
aydınlatma, sıcaklık-soğukluk, nem, gürültü, titreşim, havalandırma, temizlik-düzen, hijyen, zararlı gazlar 
ve buharlar tozlar konularını kapsamaktadır. 
 
5.4.1. Aydınlatma 

İnsan faaliyetlerinin % 80’ni gözle kontrol edildiği ,gözünde yorulabildiği, zorlandığı takdirde hatalara 
düşebileceği ve kaza tehlikesinin artacağı düşünüldüğünde işletmelerde aydınlatmanın ne kadar önemli 
olduğu anlaşılır. 

Aydınlatmanın performans üzerinde %14-40 oranında etkisi olduğu araştırmalar sonunda 
bulunmuştur.Yapılacak işlere göre aydınlatma düzeyi seçilmelidir. 
 
5.4.2. İklim 

Çalışma ortamının sıcaklığı ve soğukluğu çalışanı etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir.Vücutta 
ısı dengesi konfor ve sağlık bakımından fizyolojik bir sorundur.Bu denge sıcaktan veya soğuktan 
bozulduğu zaman insanlar dengeyi ve konforu sağlayacak korucu önlemlere başvururlar.Konforsuz ortam 
ve istenmeyen çalışma koşulları üretim kaybı,devamsızlık ve verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. 

İşyerlerini iyi ısıtmak verimlilik,sağlık ve psikolojik ortam gibi nedenlerden dolayı çok önemlidir.Normal 
ortam ısısı koşullarında havanın nemlilik derecesinin önemli bir etkisi olmamaktadır.Ancak bu koşullarda 
dahi aşırı nemden kaçınılmalıdır. 

İklim etkilerinden korunma ,fizyolojik korunma önlemleriyle (bol sıvı madde alma,beslenmeye dikkat 
etme),kişisel koruyucu önlemlerle (koruyucu giysiler),işyerinde alınacak önlemlerle(gerekli yerlerin 
yalıtılması) kısmen dengelenebilir. 
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5.4.3. Gürültü 

Çeşitli seslerden ,insan üzerine bedensel ya da ruhsal yönden olumsuz etkileri olanlar gürültü olarak 
adlandırılırlar.Endüstride gürültü üç nedenden dolayı önemlidir: çalışanların gürültüden rahatsız olması, 
işitme kayıplarına neden olması ve iş verimliliğini üzerinde olumsuz etkiler yaratmasıdır. 

Çalışanları rahatsız edecek gürültü koşullarında insan hatalarına bağlı gecikmeler , aşırı malzeme 
kayıpları, çalışanın uyarılara geç cevap vermesi , makine hatalarını fark etmede yavaşlık ve iş kazaları 
olasılığının artması durumları otaya çıkmaktadır. 

Belli ölçü ve süreyi aştığında verimi olumsuz yönde etkilemesinin ötesinde sağlığa da zarar veren 
gürültüye karşı alınacak tedbirler şunlardır: 

-Gürültü kaynağında alınacak tasarım önlemleriyle gürültünün giderilmesi  

-Ses yalıtımı ile yayılmasının engellenmesi 

-Ses enerjisini başka enerjilere dönüştürerek gürültü düzeyinin düşürülmesi 

-İş değişimi ile gürültünün bireyler üzerindeki etkilerinin azaltılması 

-Kulaklara koruyucu takılması 
 
5.4.4.Titreşim 

Kullanılan makinelerin güçleri arttıkça titreşimleri de artmaktadır.Yüksek frekanslı titreşimler çalışanın 
fizyolojik sağlığını etkilediği gibi zihni faaliyetleri de etkiler.Titreşimin azaltılması ya da ortadan 
kaldırılması için iletilme ve yayılmalarının engellenmesi gerekir. 
 
5.4.5. Zararlı Gazlar, Buhar ve Tozlar 

Zehirli gazlar ,buhar ve tozlar çalışan üzerinde şu etkileri gösterir: 

-İmalat düzeni,hammadde     ve mamullerin gazının toksik etkisiyle zehirlenmeler, organik zedelenmeler,   

 gizli sağlık ve zihinsel uyanıklık kayıpları 

-Genel sağlık sorunları 

-Uyuşturucu etkisi alışkanlıklar 

-Solunum fonksiyonu kayıpları 

-İşgücü ve iş kapasitesinin giderek daralması 

-Bu zararların azaltılması için alınabilecek önlemler: 

-Teknolojide kapalı sistemlerin kullanılması 

-Zararlı maddelerin kaynağı olan havanın emdirilerek uzaklaştırılması 

-Solunum yollarını koruyucu giysilerin kullanılması 
 

5.4.6. Temizlik-Düzen, Hijyen 
 
Çalışılan ortamın temiz ve düzenli olması  çalışan üzerinde göz ardı edilemeyecek olumlu etkileri 
vardır.Çalışan etrafın  temiz ve düzenli olmasını kendine gösterilen saygı olarak yorumlayıp kendisi de 
mümkün olduğu kadar bu temizliğe katkıda bulunmaya çalışacaktır.Bu durum onun çalışma hevesini 
yükselmesine ,yöneticilere karşı saygılarının artmasına ,yaptığı işe saygı duymasına yol açacaktır. 
 
5.5. Antropometrik Faktörler 

Antropometri insan vücudunu ölçülerini saptama  ve uygulama bilimidir. İnsanların makine ve araçları 
kolay kullanabilmeleri için bunların insanın anatomik ,fizyolojik ve psikolojik özellik ve kapasitelerine 
uygun olarak tasarlanmaları gerekir. Örneğin  göstergenin rahatça okunabilmesi için belli büyüklükte, belli 
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uzaklıkta, belli düzende olması ,uyarıyı alan çalışanın denetimi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesi için 
kumanda araçlarının belli uzaklık ve düzende olması  gereklidir. 

Bu nedenle günümüz endüstriyel tasarımcısının ,yapımcısının, üretim sorumlusunun, mimarının ya da 
ergonomi ile uğraşan uzmanın çabası üretilen makine araç ya da gereçlerin mevcut çalışma koşullarında 
insanın verimlilik yeteneğine bedensel ve zihinsel olarak uygun olmalıdır.Böylece insanın aşırı 
yüklenmesi ve zorlanmasının yanı sıra çalışma koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle insan 
sağlığının tehlikeye düşmesi engellenir. 

En ideal çalışma biçimi işçinin bazen oturarak bazen ayakta kalarak çalışmasıdır.İşin niteliği buna elverişli 
ise böyle değişmeli çalışma idealdir.Buna uygun değilse ya sürekli oturarak olan ya da sürekli ayakta 
kalarak olan tercih edilmelidir.Fakat sürekli oturma sindirim bozukluklarına yol açtığı için işçi aralarda 
gezinmelidir. 

Bir kişiyi yerleştirirken kişinin harcayacağı beden gücü dikkate alınmalıdır.Bu sebeple işleri fiziksel 
yönden ağır ve hafif işler olarak ayırmalı ve ona uygun yerleştirme yapılmalıdır. 

Endüstriyel ürün tasarımcısının elinde yeni bir ürün geliştirme sürecinde ürünü kullanacak kitleye ilişkin 
ergonomik veriler bulunmalıdır.Bunun için önceden yapılmış araştırmalar varsa onlar kullanılmalı ,eğer 
yoksa işletme kendi bünyesinde kuracağı araştırma geliştirme birimi aracılığıyla araştırma uygulama 
arasındaki kopuklukları ortadan kaldırmalıdır.Küçük ve orta işletmeler bu olanağı bu konuda hizmet veren 
enstitü veya üniversiteler ile yakın işbirliği kurmakla da elde edebilirler.Uluslararası  Mekanik Üretim 
Teknikleri Araştırma Birliği kısa adı ile CIRR bu amaçla kurulmuştur.Kurum çalışma ortamında çalışma 
fizyolojisinin gelişmeleri konusunda araştırma yapmaktadır.  
 
SONUÇ 

Ülkemiz son yıllarda hızlı bir kalkınma çabası içine girmiş bulunmaktadır.Uluslar arası arenada yerini 
almak isteyen bir Türkiye vardır günümüzde.Gümrük birliğine giriş ve Avrupa Birliği’ne giriş için 
gösterilen çabaların arkasında bu neden mevcuttur.Dışarıda gerçekleştirilen  bu türlü politik başarılar 
içeride de sanayiciyi,devletin  ekonomi üzerindeki hükümet politikalarını ve çalışanları fert bazında 
etkilemelidir. 

Bu aşamada sanayici ,devlet ve çalışana düşen görev verimlilik artışının toplumsal ve ekonomik 
kalkınmadaki önemi konusunda genel bir bilincin oluşmasını ve ,toplumun tüm birimlerinde bir verimlilik 
kültürünün oluşmasını sağlamaktır. Ülke çapında verimlilik eğitiminin örgütlenmesi gibi önemli bir 
görevden sorumlu bir kurum olmalıdır.Bu türden eğitim sürekli olarak verilmeli ,kampanyalar 
düzenlenmelidir. 

Verimlilik kavramından ve geliştirilmesinden anlaşılacak olan işletmenin ve dolaylı olarak bir devletin 
ekonomik gücünün performansını arttırmaktır.Geçtiğimiz yıllarda uluslararası piyasalarda meydana gelen 
ve birçok işletmeyi kapatılma sonucuna götüren krizin nedenlerine bakıldığında ,krize hazırlıksızlık 
olduğu görülür.Buradan çıkarılacak sonuç mevcut işletmelerin büyük düşünemediği ve gününü kurtarma 
çabasında olduğudur.Yani işletme çapında bir performans değerlendirmesine gidilmemekte ,bugünün 
dünden iyi olan yanları ve yarından eksik olan yanları dikkate alınmamaktadır. 

Bu türlü zamana ve uluslar arası piyasalarda meydana gelen değişimlere göre bir tasnif bir değerlendirme 
yapılmadığı için işletmeler , yarının işletmesi olmaya aday işletmelerin devamlı olarak kendilerine 
sordukları, ‘Şimdi neredeyiz?’, ‘Nerede olmalıyız?’ ve ‘Mevcut koşullarda en iyi nerede 
olabiliriz?’sorularına cevap vermemektedirler. Performansın ve verimliliğin gidişatı dikkate alınmamakta 
ve bu durumda işletmelere beklenmeyen zamanlarda   beklenmeyen sonuçlar çıkarmaktadır. 

Ülkemizde kriz sonrasında en çok zarar gören ve kapatılma sonucunu yaşayan şirketlerin oranlarına  
bakıldığı  zaman ,konfeksiyon ve hazır giyim işletmelerinin başı çektiğini görülür.Bunun başlıca sebebi 
,gününü kurtarma çabasının işletmeye hakim olmasıdır.Bugün iyi satışlar ,ihracatlar gerçekleştiren işletme 
yarınından da emin olmakta ve bu durumun sürekliliğini sağlayacak şartlar açısından sadece finansmanı 
dikkate almaktadır.Gümrük birliği sonrasında konfeksiyon ve hazır giyim işletmelerinin, bankalardan 
devasa miktarlarda krediler almalarının nedeni budur.İşletme performans değerlendirmesi yapmadığı , 
nerede olduğunu,olması  gerektiğini ve olabileceğini bilmediği için eksik olan yanlarını görememekte ve 
çoğunluğun yaptığını o da yapmaktadır. 
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Halbuki performans değerlendirmesi olan işletmelere bakılırsa kriz dönemini atlattıkları ve yollarına 
devam ettikleri görülür.Bu işletmeler yarını ön görümleyebildikleri için meydana gelen olumsuz 
gelişmelerden kendilerine uygun orijinal çözüm yollarıyla kurtulmuşlardır.Kriz döneminde birçok işletme 
bankalardan ödeme garantisi veremediği için kredi alamazken bu işletmelere bankalardan kredi teklifleri 
gelmiştir., 

Performans değerlendirmesini yapamayan işletmenin yaşam grafiği dengesizdir ve devamlı surette dış 
etkenlere bağlıdır.Beklenmedik sonuçlar piyasa şartlarına göre her an kapıdadır.Bu işletmelerde gözlenen 
bir diğer husus da kendilerine özgü bir ilerleyiş yöntemlerinin yoksunluğudur.Bu durumun en açık örneği 
de en son gerçekleştirilen ITMA fuarında ülkemiz işletmeleri tarafından yapılan devasa alımlardır., 

Günümüz piyasasında etkin olmak isteyen,yarının işletmesi olmaya aday işletmelerde mutlaka performans 
değerlendirilmesi yapılmalı,eksik olan  yönler merceğe alınmalı ve herhangi bir kriz anında, kriz 
dayanmadan krize ve olumsuz değişimlere karşı hazır olunmalıdır.Ülke ihracatında önemli bir pay sahibi 
olan konfeksiyon sektörü de kendi önem ve büyüklüğüne uygun olacak bir değerlendirmeye,işletmeler 
bazında derhal gitmelidir.  Sektörün gelişmesi,dış şartların olumsuz etkilerinden kendini kurtarabilip 
devamlılığını sağlaması buna bağlıdır.        
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TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ 
 

Dilşad KOŞAR1 
 
Bugün Türkiye’de 40.000 firmanın tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyette bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Bu işletmelerin %90’ından fazlasını KOBİ’ler oluşturmakta ve bu firmalar fason üretimde 
bulunmaktadır. Konfeksiyon sektöründeki işletmelerin tamamına yakınını KOBİ’ler oluştururken tekstil 
sektörü ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmaların elinde bulunmaktadır. Faaliyette bulunan 40.000 firmanın 
¼’ü aktif ihracatçı olup sektör, genel ihracatımızın %37’sini oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki iplik makinelerinin bölgeler itibariyle dağılımına bakıldığında makinelerin GAP ve Marmara 
bölgelerine yoğunlaştığı görülmektedir. GAP Bölgesi, gerek ring gerek open-end iplikte en fazla kapasiteye 
sahip yöredir. Ring’de iğlerin %26’sı, open-end’de rotorların %55’i GAP yöresinde bulunmaktadır. GAP 
yöresini sırasıyla Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesi izlemektedir. Toplam iplik kapasitesi içinde 
(ton X ne cinsinden) open-end ipliğin payı GAP yöresinde %54, Ege Bölgesi’nde %27, Marmara Bölgesi’nde 
%25, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde %21’dir. Toplamda ton X ne cinsinden kapasitenin %38’i GAP, 
%23’ü Marmara, %15’i Akdeniz, %12’si İç Anadolu, %10’u ise Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 1 

2000 yılı itibariyle pamuk ipliği sektöründe faaliyette bulunan en büyük 15 firma, toplam iplik kapasitesinin 
¼’ünü oluşturmaktadır. Bu 15 firmanın 5 tanesi GAP yöresinde, 3’er tanesi Marmara ve İç Anadolu 
Bölgelerinde, 2 tanesi Akdeniz Bölgesinde, 1’er tanesi de Karadeniz ve Ege Bölgelerinde bulunmaktadır. 

Türkiye’de 1990 yılında pamuk ipliği sektöründe gerçekleşen üretim 530.000 ton/yıl, kurulu kapasite 
665.000/yıl ton ve kapasite kullanım oranı %79,7 iken 2000 yılında üretim 1.005.000 ton/yıl’a, kapasite 
1.422.000 ton/yıl’a yükselirken kapasite kullanım oranı %70,6’ya gerilemiştir. Bunun temel nedeni olarak 
yatırımların üretimin çok üzerinde artması ve özellikle son yıllarda iç ve dış piyasalarda yaşanan talep 
daralması gösterilebilir. 2000 yılında gerçekleşen iplik üretiminin %40,6’sı GAP yöresine aittir. 

Pamuklu tekstil sektörünün ikinci ana aşamasını oluşturan pamuklu dokuma incelendiğinde, 1996 yılında 
tarihinde rekor seviyesine ulaşan dokuma yatırımları 1999 yılına kadar gerileyerek söz konusu yılda durma 
noktasına gelmiş, 2000 yılında yaşanan ekonomik canlanma ile tekrar artmaya başlamıştır. Pamuklu dokuma 
sektöründe son yıllarda fabrika niteliğindeki işletmeler makine parkını yenilemiş, modern makine parkına 
sahip küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sayısı hızla artmıştır. 1993 – 1997 yılları arası dokuma 
tezgahlarına yatırımlar ağırlıklı olarak KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken 1997 ve 1998 yıllarında büyük 
firma yatırımları ağırlık kazanmıştır. Bu durum, kısmen tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
entegrasyon ve ürün çeşitlemesine gitmek istemelerinden kaynaklanmıştır. 

1990 yılında pamuklu dokuma sektöründe gerçekleşen üretim 314.000 ton/yıl, kurulu kapasite 353.000 ton/yıl 
ve kapasite kullanım oranı %89 iken 2000 yılında üretim 480.000 ton/yıl’a, kapasite 590.000 ton/yıl’a 
yükselmiş, kapasite kullanım oranı ise %81,4’e gerilemiştir. 

 
TÜRKİYE’NİN PAMUKLU TEKSTİL SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

- Teknoloji Düzeyi: Ülkelerin dış pazarlarda belli bir sektörde rekabet gücünü belirleyen ve etkileyen 
kriterlerden biri ülkenin o sektörde sahip olduğu teknoloji düzeyidir. Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün rekabet gücünü belirlerken öncelikle sektörün sahip olduğu kapasite düzeyi tespit edilip diğer 
ülkelerle karşılaştırması yapılmıştır. 

1999 yılında dünyada ring iplik kurulu kapasite toplamı 155.680.500 adet/iğ’dir. Dünya ülkeleri içinde en 
büyük kapasiteye sahip ülke 36.910.000 adet/ iğ ile Hindistan’dır. Hindistan, bu kurulu kapasitesi ile 
dünya kapasitesinin %23’ünü elinde bulundurmaktadır. Hindistan’ı 33.826.000 adet/iğ ile dünya 
kapasitesinin %21’ine sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti takip etmektedir. 
Türkiye, 5.465.000 adet/iğ kurulu kapasitesiyle ringde dünya kapasitesinin %3,5’ine sahip olup dünya 
sıralamasında Brezilya’dan sonra 6. sırada gelmektedir. Türkiye’nin ring iplik kurulu kapasitesi, dünya 

                                                 
1 Uzman ,Kalkınma Bankası AŞ. 
1 TSKB, Pamuklu Tekstil Sektör Raporu, 2001. 
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birincisi Hindistan’ın kapasitesinden 7 kat, dünya ikincisi Çin Halk Cumhuriyeti’nden ise 6 kat daha 
küçüktür. Türkiye’nin önemli pazarı olan ABD’ye bakıldığında ise Türkiye’deki kurulu kapasitenin 
ABD’nin kapasitesinden büyük olduğu görülmektedir. 

1999 yılında dünyada open-end iplik kapasitesi toplamı 7.420.200 adet/ rotor’dur. Rusya, 1.684.900 
adet/rotor kurulu kapasite ile dünya kapasitesinin %22,7’sine sahiptir ancak Rusya’daki makinelerin 
%81,2’si faal değildir. Rusya’dan sonra dünyada en büyük kapasiteye sahip ülke 895.000 adet/rotor ve 
%12,1’lik dünya payı ile ABD’dir. ABD’den sonra 3. sırada 593.600 adet/rotor ile Çin Halk Cumhuriyeti 
gelmektedir. Türkiye, 414.900 adet/rotor kapasitesiyle dünya kapasitesinin %5,6’sını elinde 
bulundurmaktadır ve Hindistan’dan sonra dünyada 5. sırada yer almaktadır. ABD ile karşılaştırıldığında, 
ABD’nin kapasitesinin Türkiye’nin sahip olduğu kapasitenin 2 katı kadar olduğu görülmektedir. 

Ülkelerin mevcut makine parklarının kapasiteleri kadar önemli olan bir başka konu da yeni yatırımların 
rekabet avantajlarını koruyacak düzeyde yapılıp yapılmadığıdır. Bu amaçla 2000 yılında ülkelerce satın 
alınan ring ve open-end sistem üretim makinelerine ilişkin sayısal veriler değerlendirilmiştir. 

2000 yılında toplam 3.940.627 adet/ iğ sevkıyatı yapılmıştır. En fazla ring iplik makinesi alan ülke 
921.732 adet/iğ ile Hindistan olmuştur. Söz konusu makine sevkıyatı ile Hindistan, dünya sevkıyatının 
%23,4’ünü gerçekleştirmiştir. İkinci sırada 842.272 adet/iğ alımı ve %21,4’lük dünya payı ile Çin Halk 
Cumhuriyeti gelmektedir. Türkiye, 2000 yılında gerçekleştirdiği 225.552 adet/iğ ring iplik makinesi alımı 
ve dünya makine sevkıyatı içinde %5,7’lik pay ile 5. sırada yer almıştır. 2000 yılında Hindistan ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği ring iplik makinesi sevkıyatı, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
sevkıyatın yaklaşık 4 katıdır. Bu durum, yatırım miktarı ve dolayısıyla rekabet gücü açısından Türkiye’nin 
dünya pazarında en büyük rakipleri olarak kabul edilebilecek Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
gerisinde kaldığını ifade etmektedir. Buna karşılık Türkiye, 2000 yılında AB ülkeleri ve ABD’den daha 
fazla ring iplik makinesi almıştır.    

2000 yılında dünya ülkeleri toplam 207.168 adet/rotorluk makine sevkıyatı yapmıştır. En fazla open-end 
iplik makinesi satın alan ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Çin Halk Cumhuriyeti, 65.944 adet/rotor 
makine sevkıyatı ile dünya toplam sevkıyatının %31,8’ini gerçekleştirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
%16,7’lik dünya payı ve 34.608 adet/rotor sevkiyatı ile Türkiye takip etmiştir. Bu rakam yüksek gibi 
görünse de Türkiye ile sektörde en büyük rakiplerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti karşılaştırıldığında 
Çin’in yapmış olduğu yatırım miktarının Türkiye’nin yaklaşık 2 katı kadar olduğu görülmektedir. 

Ülkelerin iplik sektörünün rekabet gücünü değerlendirebilmek için yatırım miktarları yanında 2000 yılında 
yaptıkları sevkıyatlar, bir önceki yıl kurulu kapasitelerine oranlanmış ve böylece ülkelerin gerçekleştirmiş 
oldukları yatırım artış oranları hesaplanmıştır. 

2000 yılında yatırım artış oranının yüksek olduğu ülkelerin ilk 6’sı Asya ve Okyanusya kıtalarında 
bulunmaktadır. Türkiye, 1999 yılında 414.900 adet/rotor kurulu open-end iplik makine parkına %8,3’lük 
ilave ile (34.608 adet/rotor) 2000 yılında 449.508 adet/rotor kapasitesine ulaşmıştır. Bu artış oranı ile 
Türkiye, dünyada Kore’nin ardından 7. sırada yer almıştır.Türkiye, yatırım artış oranı ile Asya ve 
Okyanusya ülkelerinin gerisinde kalsa da 2000 yılında ulaşılan kapasite miktarları açısından 
değerlendirildiğinde söz konusu bölgede Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’ın ardından 3. sıraya 
yükselmiştir. Ulaşılan kapasite miktarı ile Türkiye, Avrupa’da birinciliğini korurken 908.176 adet/rotor 
kapasiteye sahip ABD’nin kapasitesinin yarısı düzeyine ulaşabilmiştir. 

1999 yılında dünyada kurulu bulunan pamuklu dokuma kapasiteleri incelendiğinde mekiksiz tezgahların 
648.912 tezgah/adet,mekikli tezgahların 1.494.734 tezgah/adet olduğu görülmektedir. Faal olan mekiksiz 
dokuma tezgahları dikkate alındığında Çin Halk Cumhuriyeti 58.700 tezgah/adet kurulu kapasitesi ile 
birinci sırada yer almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’ni 53.702 tezgah/adet kapasitesi ile ABD 
izlemektedir. Türkiye’de dokuma alt sektörü, ipliğin aksine yeterince büyük değildir. 1999 yılında 
Türkiye, yaptığı yatırımlar sayesinde 16.000 tezgah/adet kurulu kapasitesi ile 13. sırada yer almıştır. Bu 
sıralama ile Türkiye’nin, sektörde rakip ülkeler içinde mekiksiz dokuma tezgah sayısı bakımından, 
dolayısıyla da pamuklu tezgahların teknolojik düzeyi bakımından çok iyi konumda olmadığı söylenebilir. 

Mekikli tezgah kurulu kapasitesi incelendiğinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin 637.500 adet kurulu tezgah 
kapasitesi ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye, bu  sıralamada 1999 yılı sonu itibariyle 
30.000 adet mekikli tezgah kapasitesi ile 7. sırada yer almıştır. 
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2000 yılında ülkelerin yapmış oldukları tezgah yatırımları incelendiğinde, söz konusu yılda en fazla 
mekiksiz tezgah yatırımı yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye, 2372 adet tezgah sevkıyatı 
ile en çok yatırım yapan ülkeler arasında 6. sırayı almıştır. Türkiye’nin yatırımlar açısından Avrupa’daki 
en büyük rakibi, 2873 adet tezgah sevkıyatı yapan İtalya’dır. 

2000 yılında gerek iplik gerek dokuma alt sektörlerinde ülkelerin gerçekleştirmiş oldukları makine 
sevkıyatları dikkate alındığında Uzak Doğu ülkelerinin teknoloji yatırımlarına önem verdikleri ve yeni 
teknolojiye daha kolay uyum sağladıkları görülmektedir. Türkiye, teknolojiyi yakalamada her ne kadar 
orta sıralarda yer alsa da Avrupa pazarındaki muhtemel rakipleri, özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
gerisinde kalmaktadır. 

Hammadde Maliyeti: Türkiye’de pamuk ithalat ve ihracatını sınırlayan herhangi bir dış ticaret tedbiri 
bulunmadığı için tekstil ve konfeksiyon sanayicileri dünya fiyatından hammadde temin edebilmektedir. 
Bu durum, ülkemizi artan pamuk ithalatı ile dünya pamuk ticaretinde pamuk fiyatını etkileyebilecek 
önemli ithalatçı ülkelerden biri haline getirmiştir.  

Dünyanın önemli pamuk üreticisi olan Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kore, Türkiye, ABD’de 
pamuk ipliğinde pamuğun hammadde olarak kilogram maliyeti ortalama 1.33 $’dır. En düşük maliyet 
kilogram başına 1.26 $ ile Brezilya ve Hindistan’da iken en yüksek maliyet 1.45 $/kg ile Türkiye’dedir. 
Pamuk, bu değerle iplik üretim maliyeti içinde ring iplik teknolojisinde % 46, open-end iplik 
teknolojisinde % 50 oranında bir pay almaktadır.         

Türkiye’de pamuk üretiminin büyük oranda işgücüne dayanması, üretim girdilerinin yoğun ve bilinçsizce 
kullanılması, toprağın ekilişi, ilaçlama gibi konularda çiftçilerin eğitimlerinin yetersiz oluşu, farklı 
yörelerde yetiştirilen ve kalitesi farklı olan liflerin karıştırılması sonucu kalitenin bozulması, üretimde ileri 
teknoloji kullanımının çok yaygın olmaması, pamuğun yüksek verimliliğinin getirdiği avantajı ortadan 
kaldırarak karlılığını ve diğer ürünlerle olan rekabet gücünü azaltmaktadır. Maliyetlerin artması karşısında 
pamuk üreticilerinin son yıllarda alternatif ürünlere yöneldiği görülmektedir. Bu sürecin devam etmesi 
durumunda ülkemiz tekstil sanayiinin dışa bağımlı hale gelmesi kaçınılmazdır. 

Pamuk tarımının güncelliğini korumak için üretim maliyetlerini azaltarak pamuğun karlılığını arttırmak 
gerekmektedir. Bu alandaki çalışmaların odak noktası, minimum toprak işlenmesi, üretim girdilerinin 
marjinal kullanımı ve bu konularda çiftçilerin eğitimi olmalıdır. Ayrıca dünya tekstil ticareti ile rekabet 
edebilme gücünü arttırabilmesi için  tekstil endüstrisinin gereksinim duyduğu pamuğu, miktar ve kalite 
yönünden en iyi koşullarda temin etmesi gerekmektedir. İstenilen miktar ve kalitedeki pamuğun temini 
için üreticisinden tüketiciye kadar pamuk ile ilgili bütün sektörlerin pamuktan istenilen bütün kalite 
faktörlerinin tespiti ve ölçülmesi konusunda birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu durum ancak 
Türk Pamuk Standartları ile Tasnif Sisteminin bu birlikteliği sağlayacak yapıda olması ile mümkündür. 

İşgücü Maliyeti Analizi:  Türkiye, 2000 yılı itibariyle pamuk ipliği ve pamuklu dokuma sektöründe 
işgücü maliyetleri açısından Avrupa ülkelerinden 2,69 $/saat ile daha avantajlı olmasına rağmen AB 
pazarındaki diğer rakipleri olan Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan ve Endonezya’dan daha 
yüksek maliyete katlanmaktadır 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü kendi içinde değerlendirildiğinde özellikle konfeksiyon alt sektöründe 
üretim maliyetleri içinde en yüksek paya sahip olan maliyet kaleminin işgücü olduğu görülmektedir. Söz 
konusu sektörde işçilik maliyetleri, toplam maliyetlerin %60’ını oluşturmaktadır. Sektörde işgücü 
maliyetlerinin yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri başta sosyal sigorta primleri olmak üzere 
sosyal ödentilerin yüksek olmasıdır. Türkiye’de her bir sigortalı işçi için işçi – işveren sigorta kesintisi 
%33,5-39 oranında iken AB ülkelerinde bu oran %22-25 arasındadır.  

İşçi – işveren sigorta kesintisinin yüksekliğinin neden olduğu olumsuzluklardan bir diğeri de sektörde 
kayıt dışılığın varlığıdır. 1997 yılından beri zor günler geçiren sektörde % 70 – 80 oranına ulaşan kayıt 
dışılık, kayıt altında olan üreticilerin başlıca sorunu olmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
17.01.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı istatistiğe göre sektörde 503.211 kişi kayıtlı olarak, 
yaklaşık 2 milyon kişi ise kayıt dışı olarak çalışmaktadır. 

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün uluslararası piyasalarda rekabet gücünü olumsuz etkileyen 
faktörlerden bir diğeri, sektörde kaçak ve çocuk işçi çalıştırılmasıdır. Yurt dışındaki firmalar artık malın 
kalitesi yanında çalışma şartları, çocuk işçi istihdamı gibi konuları da inceleyerek sipariş vermektedir. 
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Sosyal damping olarak nitelendirilen bu husus, Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemle üzerinde 
durup uluslararası piyasalarda pazar payını artırabilmesi için alması gereken tedbirlerin başında 
gelmelidir. 

Elektrik Enerjisi Maliyetleri: 1991 – 2000 yılları arasında dünyada elektriği pahalı temin eden ülkeler 
genelde Japonya, Portekiz, İtalya ve İsviçre’dir. Türkiye sanayide elektriği, İtalya, Portekiz ve İsviçre 
dışında Avrupa ülkelerinden ve ABD’den daha pahalıya kullanmaktadır. Türkiye’de elektriğin pahalı 
olmasında döviz kurundaki dalgalanma ile satış fiyatındaki vergi ve fonların payının yüksek olması etkili 
olmaktadır. Enerji maliyetlerinin yüksek olması yanında, kesinti uygulanması, gerilimin yeterli olmaması 
ve voltaj dalgalanmaları gibi kalite sorunları sektörün dış pazardaki rekabet gücünü olumsuz 
etkilemektedir.  

Türkiye’de tüketilen elektriğin ortalama olarak % 8’inden fazlasını tek başına tekstil ve konfeksiyon 
sektörü kullanmaktadır. Dolayısıyla bu sanayide enerji tasarrufunun ve enerjinin bilinçli kullanılmasının 
sağlanması ile oto-prodüksiyonun artırılması konuları, sektörde hem maliyetlerin azalmasında hem de 
ülkemizde söz konusu olan kurulu elektrik üretim kapasitesinin puant saatlerinde yetersiz kalması 
sorununun hafifletilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 

 
TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER 

- Finansman Sorunu: Sektörde üretimde bulunan firmaların işletme ve öz sermaye yetersizliği, sektörün 
ihracat performansını sınırlayan bir faktör olmanın ötesinde, ekonominin daraldığı dönemlerde 
işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini etkileyebilecek boyutlarda sorunlar yaratabilmektedir.  

Bankalar, sanayiciye vermiş oldukları yatırım kredilerini, yatırımın tamamlanmasını sağlayacak vadeler 
yerine kısa vadeli kaynaklarla finanse etmektedir. Firmaları sıkıntıya sokan bu uygulama yerine 
bankaların  yatırımcılara orta ve uzun vadeli kredi vermeleri hem firmaların kredileri geri ödemede sıkıntı 
çekmelerini önleyecek hem de bankaların kredi geri dönüş oranını arttıracaktır. Mevcut koşullarda 
ekonomik büyümenin istenilen düzeyde tutulması ve cari açığın kapatılması yönündeki hedeflere 
ulaşmada en uygun ve rasyonel aracın, ihracata yönelik üretimin arttırılması olduğu dikkate alındığında 
özel ve ticari bankaların disiplin edilerek ihracatı ve reel sektörü destekler hale getirilmelerini sağlayacak 
düzenlemelerin önemi ortaya çıkmaktadır.  Bu amaçla bankaların sanayi kesimine verdiği kredilerin 
vadelerini orta ve uzun döneme yaymaları, işletme sermayesi sıkıntısı olan firmaların finansman 
maliyetini azaltıp dünya fiyatlarından ürünlerini satarak uluslararası piyasada rekabet şanslarının artmasını 
sağlayabilecektir. 

Rekabet gücünü etkileyen önemli faktörlerden biri de özellikle tekstilin iplik ve dokuma alt sektörlerinde 
optimum üretim ölçeğinde faaliyet gösteren firma sayısının yetersiz olmasıdır. Ölçek sorunu, finansman 
sorunundan bağımsız olmayıp, birim üretim maliyetleri açısından önem arz etmektedir. 

-Eğitim ve AR-GE: Tekstil ve konfeksiyon,dünyada rekabetin en fazla yaşandığı sektörlerden biridir. 
Kotaların 2005 yılında sona ermesiyle birlikte ticaret serbestleşecek ve rekabet daha da şiddetlenecektir. 
Türkiye gibi sermayenin pahalı ve işgücü maliyetlerinin giderek arttığı ülkelerde rekabet edebilmenin en 
önemli yolu üretim kalitesini arttırmak, moda ve marka yaratmaya yönelmek olarak görülmektedir. 
Kaliteli üretim, yeni teknoloji makine parkının yanı sıra bu teknolojiyi kullanabilecek vasıflı ve verimi 
yüksek işgücünü zorunlu kılmaktadır.  

Tekstil ve konfeksiyon sanayii, çok sayıda ve üretim teknikleri açısından önemli farklılıklar gösteren alt 
sektörlerden oluşmasına rağmen Türkiye’de Ege Üniversitesi dışında tek alanda uzmanlaşmayı sağlayacak 
eğitim verilmemektedir.  Türkiye ihracatının %35-40’ını oluşturmasına rağmen ‘Tekstil İşletmeciliği, 
Moda Pazarlamacılığı, Tekstil Kimyası ve Makineleri’ konularında uzmanlaşmayı sağlayacak düzeyde 
eğitim, üniversitelerde yeterli düzeyde verilmemektedir. 

Diğer taraftan sektörde işgücü ve teknoloji kullanımına bağlı olarak işletme verimliliğini arttıracak, ürün 
kompozisyonunu zenginleştirip katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak AR-GE 
faaliyetleri yetersiz düzeyde kalmıştır. Zengin bilgi toplumu ülkelerde AR-GE faaliyetleri için ayrılan 
kaynak GSMH’nın %2,5-3,5’i düzeyindeyken Türkiye’de bu oranın %0,5 olması, AR-GE bilincinin 
Türkiye’de tam olarak oluşmadığını göstermektedir. 
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- Teşvik Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar:  Türkiye’de sektöre özellikle 1995 yılından sonra yoğun 
teşvikler verilmesi, 1997 – 2000 yılları arasında dünyada ve Türkiye’de krizlerin yaşanması, sektörde atıl 
kapasite yaratılmasına ve sektörün tıkanmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle sektöre sağlanan  devlet 
teşviklerine kısıtlamalar getirilmiş; kullanılmış makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamından çıkarılmış, 
gelişmiş yörelerde kapasite arttırıcı mahiyette olan komple yeni, tevsi ve entegrasyon yatırımları için 
teşvik belgesi düzenlenmeyeceği kararı, 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2000/1 sayılı genelge ile ilan edilmiştir. Burada amaç, sektörde yeni işletmelerin kurulması yönünde ve 
salt kapasite arttıran yatırımlar  yerine işletmelerin kaliteyi ve prodüktiviteyi arttırıcı, darboğazı giderici 
enerji, su yardımcı madde tasarrufu sağlayıcı, çevreyi koruyucu, ürün çeşitliliği sağlayıcı modernizasyon 
ve yenileme yatırımları ile AR-GE ve hizmet içi eğitim oluşturma yatırımlarının bölge farkı gözetmeden, 
öncelikle teşvik edilmesinin sağlanmasıdır.  

- KDV Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar: Sektörün KDV konusundaki temel sorunu, hammaddesi 
olan pamuğun vergi oranı %1 iken ara mal olarak kullanılan iplik ve kumaşta bu oranın 15.05.2001 
tarihinden itibaren (daha önce %17 iken) %18’e çıkarılmasıdır. İplik ve kumaşta uygulanan bu oran, 
sektördeki kayıt dışı işlem hacminin temel nedeni olarak gösterilmekte ve bu durum sahte fatura 
kullanımının artmasını özendirmektedir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihraç ettiği mallar dolayısıyla KDV Kanunu uyarınca yapılması 
gereken (nakden veya mahsuben) KDV iadelerinin zamanında yerine getirilememesi de sektörde 
karşılaşılan sorunlardan biridir. Sektörde finansman sıkıntısı yaratan bu durum, temelde hayali ihracat ve 
sahte fatura kullanımının yaygınlığının olumsuzluklarını, bir başka ifadeyle kamunun tahsil etmediği 
vergilerin iadesini ödemeyi amaçlayan ‘ gümrük beyannamelerinin teyidi ’ ve ‘ müteselsil sorumluluk ’ 
gibi uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunun çözümünü Maliye Bakanlığı ile Gümrük 
Müsteşarlığı ‘ gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda teyidinin sağlanması ’ konusunda işbirliğine 
giderek büyük ölçüde sağlamışlardır.   

- Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrük Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar:  Sektörde, ticarete konu olan 
eşyada ithalatın denetim altına alınmasında gümrüklerde denetimlerin yetersiz kalması, gümrük 
idarelerinin AB standartlarına uygun olmaması ve gümrük idarelerinin sayısının fazla olması karşılaşılan 
sorunlardandır.  

Bu sorunların giderilmesi ve gümrük teşkilatına modern bir idari yapının oluşturulması amacıyla ‘ 
Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi ’ hazırlanmıştır. Proje kapsamında gümrük idarelerinin 
Türkiye genelinde otomasyona geçmesi hedeflenmiştir.  Projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 
otomasyona dahil olmayan gümrük idareleri kapatılmıştır.  

İthal eşyasında aranan zorunlu standartların korunması, tam kıymet tespitiyle vergi kaçakçılığının 
önlenmesi, belirlenen eşyada denetimin sağlanması, önemli ithal kalemleri itibariyle kıymet, tarife, menşe 
ve standartlar yönünden etkin bir denetimin yapılmasını sağlamak amacıyla İhtisas Gümrükleri 
kurulmuştur. 

Türkiye’de 01.01.1996 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Dahilde İşleme Rejimi (DİR)’nin 
uygulanması esnasında tekstil ve konfeksiyon sektöründe karşılaşılan sorun, DİR’e bağlı olarak ihraç 
kaydıyla ithalatına izin verilen tekstil ürünlerinin gümrüklerde yeterli düzeyde denetlenememesi ve takip 
edilememesidir. Bunun sonucu olarak bu malların ihraç edilmeksizin iç piyasada tüketilmesi yerli sanayii 
zor durumda bırakmakta ve haksız rekabete neden olmaktadır. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden aşırı 
sübvansiyonlu, AB normlarına uymayan tekstil ürünlerinin DİR’in aşırı serbestliğinden faydalanarak ucuz 
maliyetle ithal edilmesi sonucunda Türkiye, fasoncu bir ülke konumuna gelmiştir. 

- İhracatta Kota Sorunları:  Tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatımızın %15’ini gerçekleştirdiğimiz 
ABD, toplam 41 kategoride miktar kısıtlaması uygulamaktadır. 

Tekstil ve konfeksiyon ihracatımız için önemli pazar konumunda olan ABD’nin kendi ulusal çıkarları 
doğrultusunda uyguladığı sektörel politikaları makul karşılanabilir olarak kabul etmekle birlikte, ABD’nin 
tekstil ve konfeksiyon sektörünü dış rekabete daha fazla açma eğilimi içerisinde olduğu bir dönemde, 
tekstil ihracatımızda uygulanan miktar kısıtlamalarına esneklik sağlaması konusundaki katı tutumu, iki 
ülke arasındaki stratejik işbirliği anlayışına uymayan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Söz 
konusu sorunun aşılmasına yönelik Türk tarafınca çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen bürokratik girişimler 
bugüne kadar sonuçsuz kalsa da girişimlere devam edilmelidir. 
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AB ülkeleri ile Türkiye arasında GB’ni oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Politikaları’nın 
üstlenilmesi çerçevesinde uygulanmaya başlanan ortak gümrük tarife oranları, tekstil ve konfeksiyon 
sektörü açısından zamansız ve aşırı liberalizasyona neden olmuş, uluslararası rekabete karşı sektörün 
gümrük tarife oranları ile korunma imkanı yitirilmiştir. Sektörün önümüzdeki dönemde AB pazarında 
rekabet gücünün arttırılması için alınması gereken tedbirlerden bazıları şunlardır: 

- Türkiye pazarında rahatsızlık yaratan 3. ülke menşeli tekstil mamullerine karşı 1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı’nda yer aldığı gibi Ortak Gümrük Tarifesi’nin yükseltilmesi dahil her türlü tedbirin 
alınmasında fayda vardır. 

- Türkiye, AB’nin tekstil ve konfeksiyon sektörü için özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik uyguladığı 

‘Sıfır Kota / Sıfır Gümrük’ stratejisini mutlaka kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek için resmi 
girişimleri AB nezdinde başlatmalıdır. 

- AB’li tekstil ve konfeksiyon yatırımcılarının Türkiye’de ortaklık ve yatırım yapmalarını tercih etmeleri 
için gerekli yatırım, kredi, istihdam ve vergi indirimi uygulamalarına gidilmelidir. 

Sonuç olarak, 2005 yılı başında miktar kısıtlamalarının kalkması ile birlikte dünyada tekstil ve 
konfeksiyon ticaretinin önündeki bütün engellerin kalkacağı düşünülmektedir. Klasik dış ticaret korunma 
önlemleri  arasında yer alan gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında gelişmiş 
ülkeler, ticarette teknik engeller olarak nitelendirilen yeni önlemlere daha fazla başvuracaklardır. Anti-
damping ve anti-sübvansiyon soruşturmalarına, ürünlerin çevre ve insan sağlığına uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesine (çevre dampingi), sosyal damping olarak nitelendirilen çocuk işçi istihdamı ve sosyal 
güvenlik sistemi dışında kalan bir istihdam olup olmadığının tespitine yönelik aranacak bürokratik 
şartlarla, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanabilecek ithalat artışına karşın sayılan 
tedbirlere sıklıkla başvurması beklenmektedir. Bunun gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı, 
uluslararası piyasalarda rekabetin öneminin giderek artmasıdır. 

Ülkelerin rekabet gücünün değerlendirilmesi, hem mikro hem de makro düzeyde yapılmalıdır. 
Günümüzde makro düzeyde rekabet gücünün varlığı, sektörel düzeyde rekabet gücünün bir çok alanda 
oluşmasına,gelişmesine ve de süreklilik kazanmasına yardımcı olmaktadır. Sektörel düzeyde rekabette 
altyapının oluşması için bu oluşum gereklidir.  

Türkiye’de rekabet gücünü belirlemede tartışılan sanayi stratejileri çoğunlukla mikro düzeyde sektörlere 
ne kadar teşvik verildiği, ucuz kredi, vergi indirimi ve sağlanan istisnalar üzerine yoğunlaşmıştır. Burada 
sanki Türkiye’de makro düzeyde rekabet gücünü geliştirecek istikrarlı bir yapının her alanda zaten 
varolduğu şeklinde bir varsayım yapılmaktadır. Gerçek durum ise bunun tersidir. Bu yüzden Türkiye’de 
sektörel düzeyde sanayi stratejileri, makro ortamın elverişsizliği nedeniyle, sektörleri rekabet güçlerini 
arttırmak yerine rant arayışı içine sokmaktadır.   

Günümüzde rekabet avantajı yaratmada ve uluslararası ticarette başarılı olmada bol ve ucuz işgücü yerine 
nitelikli ve verimli işgücü, sermaye bolluğu yerine teknolojik yenilikler ve yaratıcılık (bilgi yoğun 
teknolojiler üretebilme) daha çok kullanılır modeller olmuşlardır. Bu amaçla teknolojinin hızla 
yayılmasını kolaylaştıracak kurumsal süreçler içinde banka – holding ilişkilerini rekabetin artmasını 
sağlayacak biçimde düzenleyen finans reformu ile anti-tröst ve rekabeti koruma yasalarıyla kurumlarının 
bir an önce hayata geçirilmesi yanında devlet – sanayi ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Devlet, rant peşinde koşan sanayi kesiminden desteğini çekerek uluslararası rekabete açık sanayi 
kesiminin gelişmesine imkan sağlayacak rekabet ortamını hazırlamalıdır.  

Sektöre ait ekonomik göstergeler, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sıkıntılar yaşayan sektörün her 
şeye rağmen, gözden çıkarılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Teknoloji düzeyi, işgücü, enerji, 
hammadde maliyetleri gibi alanlarda rakipleriyle karşılaştırıldığında orta sıralarda yer alan Türkiye’nin 
önümüzdeki yıllarda AB ve ABD pazarlarında rakipleri karşısında maliyetler açısından avantaj yaratması 
zordur. Türkiye, maliyetlerini çok fazla düşüremeyeceğinden bunun yerine ürün kalitesi ve 
kompozisyonunda zenginleşme sağlamalı, kendi moda ve markasını oluşturarak rekabet yaratma açısından 
temel anlamda bir vizyon değişikliğine gitmelidir. Her şeyden önce Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün, yurt dışındaki ‘fasoncu, fiyatta istikrarsızlık’ imajından kurtulması gerekmektedir. Yeni imajı 
‘güvenilir, koleksiyon sahibi sektör’ olmalıdır. Bu gelişmeyi sağlayabilmek için öncelikle makro ve mikro 
açıdan ekip çalışmasına geçilmelidir. Makro açıdan çalışma; sektörde bütünlüğü sağlayan elyaf, iplik, 
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kumaş üreticilerinin, kumaş terbiyecilerinin ve  de konfeksiyoncuların bir ekip olarak hareket etmeleri ve 
tüm bu aşamalar arasında koordinasyonun sağlanması anlamına gelmektedir. Talep, müşteriden geleceğine 
göre bilgi akışının pazardan geriye doğru olmasının gerekliliği, zincirdeki her kuruluş tarafından kabul 
edilmeli ve  müşteri taleplerinde görülen değişiklikler zamanında fark edilerek gerekli tedbirler hemen 
alınmalıdır. Bunun dışında katma değeri yüksek ürünleri üreterek bunların pazarlama ve dağıtım 
kanallarında etkinliği sağlayacak AR-GE faaliyetlerine, çevre sağlığı ve sosyal güvenlik açısından sorun 
yaratmayan çalışma şartlarının sağlanmasına önem verilmelidir. Mikro açıdan ise, işletmelerdeki 
çalışmalarda, maliyeti kabul edilebilir sınırlara çekebilmek için her noktada verimli çalışmayı sağlayabilen 
aktiviteyi ortaya koyabilecek ve bunların uygulanmasını gerçekleştirecek şekilde işletme elemanlarının 
eğitilmesi ve organize edilmesi gerekmektedir.  

Sektörde yapılması planlanan yeni yatırımların kaliteyi geliştirmeye, verimliliği arttırmaya, tasarruf 
sağlamaya ve çevre korumaya yönelik modernizasyon ve yenileme yatırımlarına yönlendirilmesi, bu 
alanda yapılacak yeni yatırımlardan vazgeçilmemesi, eğitim ve AR-GE’ye özel önem verilmesi, sektörün 
önümüzdeki dönem rekabet gücü üzerinde çok daha fazla önem taşımaktadır. 
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PAMUKLU TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN BAKIM VE KULLANIMINDA TÜKETİCİLERİN BİLGİ 
DÜZEYLERİ İLE TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

Zeynep TEZEL ÖZBEK1                                        Mebrure HALHALLI2 
 
1.GİRİŞ 

Pamuk tekstil ve konfeksiyon sanayiini yakından ilgilendiren bir ürün olup tekstil sektöründe %60'ın 
üzerinde oldukça yüksek bir oranda hammadde olarak kullanmaktadır (Mert, 2001:107). Ülkemiz 
ekonomisi için birinci derecede öneme sahip tekstil ve konfeksiyon sanayimiz ve bu sanayilerde yaratılan 
bazı nihai ürünlerde 12 kata ulaşan katma değer artışları sayesinde pamuğun ülkemiz ekonomisindeki payı 
katlanarak artmaktadır(Katırcıoğlu, 2001:64). Son 25 yılda pamuk lifi tüketimi %50 artarak 19 milyon 
tona ulaşmıştır (Kaya, 2001:81). Bu rakamlar ışığında ülkemizde pamuk üretiminin ve pamuğa dayalı 
ürünlerin sanayiinde büyük gelişmeler sağlandığını söylemek mümkündür  

Bununla birlikte günümüz Türkiye'sinde nüfus artışı, reel gelir artışı ,demografik yapının değişimi ve 
şehirleşme oranı gibi ilk anda sayabileceğimiz faktörler tekstil ve konfeksiyon ürünlerine talep artışını 
hızlandırmaktadır (Akyıl, 2001:11). Bunlar arasında pamuk, doğallığı ve sağlığa uygun yapısıyla uzun 
yıllardır tüketiciler açısından da cazibesini korumaktadır. Bayanların %68'i doğal elyaflardan üretilmiş 
giysileri daha yüksek kaliteli bulmaktadır (Anonymous,1999). 

Pamuklu kumaşların tüketiciler tarafından tercih edilme nedenleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir 
(Aktuğlu ve diğerleri, 2001:121).  

• Yaş halde iken mukavemetlerini muhafaza edebilmeleri 
• Allerjik etkilerinin olmaması 
• Hijyenik olması 
• İyi bir ter emici ve hava geçirici olması 
• Kullanımının ve bakımının kolay olması 
 
Pamuğun bu olumlu özelliklerinin yanı sıra bazı sakıncalı yönleri de vardır. 

• Yüksek sıcaklıklarda çekme yapması 
• Tamburlu kurutucuda kurutulduklarında deforme olması ya da çekmesi 
• Dokuma yada örme ve terbiye işlemleri sırasında uygulanan gerilimlerin olması gerekenden fazla 
olması durumunda çekme oranının artması 
• Renkli pamuklularda yıkanma sırasında renk akması rengin açılarak kumaşların lekelenmesine neden 
olması 
• Çekmezlik işlemi görmemiş pamuklularda özellikle boydan çekmelerin olması 

Ayrıntılı bir üretim zincirinden geçerek kazandığı katma değerle bitmiş ürün olarak çıkan tekstil 
ürünlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için kullanım sırasında bakımlarının doğru ve bilinçli 
yapılması şarttır.  

Hazır giyim ürünlerinin bakım ve temizliğinde lif özelliklerine uygun hareket edildiğinde giysilerin 
ömrünü uzatmak ve ilk günkü görünümlerini muhafaza edebilmek mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra 
üzerinde bakım etiketi taşıyan giysilerin temizliğinde etiket üzerinde yer alan bazı sembol ve işaretlerin 
anlamları bilindiğinde buna göre doğru ve bilinçli hareket etmek mümkündür. Bunun sağlanabilmesi için 
de tekstil ürününün kulanım şartlarını gösteren bir etiket taşıması ve ürünü kullananların da bu konuda 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Aktuğlu ve diğerleri, 2001:124). 
Bu araştırma, pamuklu tekstil ürünlerinin kullanım sonrası bakımlarında tüketicilerin tutum ve 
davranışlarını belirlemek , yanlış uygulamaları ve bunlardan doğan zararlanmaları ortaya koymak ve 
konuyla ilgili somut öneriler getirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

                                                 
1 Araş.Gör.Dr.Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü   
2 Araş.Gör.Gazi Üniversitesi,Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü   
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2. YÖNTEM 

Araştırmanın gerçekleşmesinde tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılan tüketiciler, bilgilerin 
toplanma şekli ve sonuçların ne şekilde değerlendirildiği aşağıda sunulmuştur. 
 
2.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklem grubunu 18-44 yaş arasındaki çalışan ve çalışmayan 200 bayan tüketici 
oluşturmaktadır. Farklı eğitim düzeylerinde olan ve çeşitli meslek gruplarında görev yapan bayanlar 
tesadüfi örnekleme sistemine göre belirlenmiştir. 
 
2.2 Veri Toplama 

Araştırma verileri, örneklem grubunu oluşturan bayanlara, pamuklu tekstil ürünlerinin kullanımı ve 
bakımı sırasındaki tutum ve davranışları ile bu konudaki bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan 
seçmeli sorulardan oluşan bilgi formu uygulanmıştır. 
 
2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Bilgi formunun uygulanmasıyla elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik programı yardımıyla değerlendirmeye 
alınarak verilerden her özelliğe ilişkin frekanslar ve yüzde değerlerini gösteren tablolar oluşturulmuştur, 
bulgular yorumlanarak sunulmuştur.  
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3. BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 
 
3.1. Tüketicilerin Demografik Yapılarına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan bayanların sosyo-ekonomik durumlarına ait veriler 
Tablo3.1’de sunulmuştur 
 
Tablo 3.1. Tüketicilere İlişkin Genel Bilgiler 
Genel Bilgiler n % 
YAŞ 
18-24 Yaş  
25-34 Yaş 
34-44 Yaş 
44 Yaş ve Yukarısı 
Cevapsız 
Toplam 

 
  13 
  57 
  70 
  58 
    2 
200 

     6,5
   28,5
   35,0
   29,0
     1,0
 100,0

EĞİTİM DURUMU 
Okur-yazar değil 
Okur-yazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Cevapsız 
TOPLAM 

 
    1 
    1 
  14 
  16 
  64 
102 
    2 
200 

     0,5
     0,5
     7,0
     8,0
   32,0
   51,0
     1,0
 100,0

MEDENİ DURUM   
Bekar Ailesi ile Yaşıyor 
Bekar Yalnız yaşıyor 
Evli 
Dul Ailesi ile Yaşıyor 
Dul Yalnız yaşıyor 
Cevapsız 
TOPLAM 

  24 
    6 
151 
    8 
    8 
    3 
200 

   12,0
     3,0
   75,5
     4,0
     4,0
     1,5
 100,0

GELİR DÜZEYİ  
    0-350 Milyon TL. 
351-550 Milyon  TL. 
551-750 Milyon  TL. 
751-950 Milyon  TL. 
951 ve Üzeri Milyon TL. 
Cevapsız 
TOPLAM 

  26 
  48 
  39 
  39 
  41 
    7 
200 

   13,0
   24,0
   19,5
   19,5
   20,5
     3,5
 100,0

MESLEK  
Ev Hanımı 
Emekli 
Öğretmen 
Akademisyen 
Devlet memuru 
İşçi 
Teknik personel 
Cevapsız 
TOPLAM 

  62 
  16 
  37 
  20 
  45 
    8 
  10 
    2 
200 

   31,0
     8,0
   18,5
   10,0
   22,5
     4,0
     5,0
     1,0
 100,0
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AİLEDEKİ KİŞİ SAYISI  
1 kişi 
2 kişi 
3 kişi 
4 kişi 
5 kişi 
6 kişi 
7 kişi 
8 kişi 
Cevapsız 
TOPLAM 

    8 
  29 
  53 
  70 
  21 
    8 
    2 
    1 
    8 
200 

    4,0
  14,5
  26,5
  35,0

   10,5
     4,0
     1,0
     0,5
     4,0
 100,0

 
3.2. Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih Edilen  Temizlik Malzemeleri 

Tekstil ürünlerinin yıkanmasında önceleri sadece su temizlik maddesi olarak kullanılırken daha iyi 
sonuçlar almak amacıyla doğadaki bazı maddeler (kireç suyu- küllü su) yıkama işleminde kullanılmaya 
başlamıştır. Sabunun icadından sonra bu maddelerle birlikte sabun da etkili bir temizlik maddesi olmuştur. 
II. dünya savaşında sabun yapımında kullanılan malzemelerin kıtlığı dolayısıyla sentetik sabun yapımı 
gündeme gelmiştir. Sabun bu gün hala kullanılmakla birlikte yerini çok amaçlı deterjanlara terk etmiştir. 

•••    Sabun 

Kalıp, granül ya da toz şeklinde kullanıma sunulan sabun özellikle sıcak suda etkilidir ve köpürtüldüğünde 
iyi bir kir çıkarıcıdır. Ancak sert suda sabun zor köpürür ve köpük etkisini kaybeder. Sabunun yapısında 
bulunan carboxylic acid sert sularda kullanıldığında tortu meydana getirmekte, calsiyum ve magnezyum 
iyonları yıkama sırasında çözünemeyen kalıcı tuzlar oluşturmakta, yağlımsı ve liften uzaklaştırılması zor 
bir tortu oluşmaktadır. Sabunun kullanımının dezavantajlarından birisi de lifler arasına yerleşen bu 
yağlımsı tortunun yıkama sonrasında kötü koku oluşturmasıdır. 

•••    Deterjan 

Deterjanlar genellikle temizlik işlerinde kullanılan, yapısında esas temizleme özelliği taşıyan yüzey aktif 
madde ile temizleme işlemini kolaylaştıran yardımcı kimyasal maddeler bulunduran toz, granül, sıvı veya 
yumuşak kıvamlı karışımlardır (Yücel, 1987:6), (Terzioğlu,1986:69), (Okan,1987:8). Sert suda ve düşük 
sıcaklıkta bile kolaylıkla eriyerek çökelti bırakmaması deterjanın sabuna tercih edilmesini 
sağlamıştır.Uzun zaman temizleme maddesi olarak kullanılan sabunun yerini etkili temizleme gücü, 
parlaklık, dezenfekte etme ve parfüm gibi üstün özellikler taşıması nedeniyle deterjanlar almıştır( Okan, 
1987:8). 

Yeni (1989:64) 'nine araştırma sonuçlarına göre beyaz pamuklu çarşaflık kumaşlar üzerinde sentetik 
deterjanların yıkama ve beyazlatma özellikleri incelendiğinde bazı deterjanların beyazlatma dereceleri, 
yüzey gerilimini arttırıcı ve kirleri uzaklaştırıcı özellikleri çok yüksek, beyazlık artışları oldukça iyi 
bulunurken bazı deterjanların yıkama etkileri düşük, beyazlaştırma dereceleri %25 daha az bulunmuş ve 6. 
yıkamadan sonra beyazlatma değerleri daha da düşmüştür. Katkısız deterjanları tüm özellikleri zayıf 
bulunmuştur. Yıkama etkisinin zayıflığı aşırı optik beyazlatıcı kullanılarak kapatılmaya çalışıldığında bu 
durum çamaşırlarda zamanla sararmaya neden olmuştur. Sıvı deterjanların da hemen hemen bütün 
özellikleri zayıf bulunmuştur. Ancak bunlar büyük oranda yıkamaya katılırken toz olanların sadece %60-
70’i yıkamaya katılmaktadır. 

Deterjanların bir çoğu besin lekelerinin çıkarılmasında etkili olan enzimlerin yanı sıra selüloz enzimi de 
içerebilmektedir. Selüloz enzimi pamuk, keten, lyocell, rami ve rayon liflerinin yüzeyinde oluşan 
boncuklanmayı yok edici etki yaratmaktadır. Enzim miktarının kullanımında aşırıya gidilmesi ise lif 
mukavemetinde düşmeye neden olmaktadır. 
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•••   Ağartıcılar 

Çamaşırların temizliğinde kullanılan ağartıcı maddelerin iki görevi vardır. 

• Çamaşırları-tekstili ağartmak, pamuğun doğal sarılığını gidererek beyazlatmak 
• Bir çok leke türünü oksidasyon yoluyla beyazlatarak çıkartmak 
Çamaşırların yıkanmasında iki tür ağartıcı kullanılmaktadır. 

 Oksitleyici ağartıcılar ; Oksijenli Ağartıcılar ( sodyum perborat, Sodyum perkarbonat)   

                                             Klorlu Ağartıcılar( Organik klor bileşikleri, sodyum hipolklorit). 

Klorlu ve oksijenli ağartıcılar hiçbir zaman bir arada kullanılmamalı, şartlara göre biri tercih edilmelidir. 
Genelde oksijenli ağartıcılar tekstili daha az yıpratırlar ve tekstil boyasına daha az etki ederler. Tekstil 
boyalarının çoğu klora karşı has değildir. Klora karşı has olanların rengi açılmaz ancak has olmayanlar bir 
defada dahi hemen beyazlar ve bu tür hasarın geri dönüşü imkansızdır.  

Oksijenli ağartıcılar yüksek ısılarda klora kıyasla daha etkilidir(70C >). Ancak kaliteli deterjanlarda 
bulunan "oksijen aktivatörü" içeren ağartma sistemi ile daha düşük ısılarda da ağartma sağlanabilir. 
Özellikle sıvı oksijenli ağartıcılar her türlü tekstil için güvenle kullanılırlar. 

Klorlu ağartıcılar daha düşük ısılarda (60 C <) çok etkili leke çıkarıcıdır, yüksek ısıda kullanıldığında 
elyafı tahrip etme gücü daha fazladır. Bunun yanı sıra bazı tekstil apre maddelerini (yanmazlık, 
buruşmazlık vb.) bozar. 

 İndirgeyici Ağatıcılar ; Bisülfit, Hidrosülfit. 

Bazı özel leke cinslerinde (iyot, pas, tekstil boyası) etkili olan indirgeyici ağartıcılar çoğu tekstil 
boyasına zarar verdiğinden sadece beyazlarda uygundur. 

• Yumuşatıcılar 

Yumuşatıcı,yıkama sonrasında kumaşa düzgün ve iyi bir yumuşaklık, antisoiling (kir tutmazlık) antistatik 
etkisi kazandırmakta, havluların daha dolgun daha yumuşak ve daha elastik olmasını sağlamaktadır 
(Seventekin ve Ökten, 1995:257). Yumuşatıcılar; Anyonik olanlar, Non-iyonik olanlar, Katyonik olanlar 
ve Amfoter olanlar olmak üzere sınıflandırmak mümkündür. Piyasada satılan çamaşır yumuşatıcıları 
katyonik esaslı olup miktarının % 5-15 oranında katyonik aktif madde ,ayrıca parfüm ve koruyucu 
maddeler içermektedir (Seventekin ve Ökten, 1995:257). 

• Su Sertliğini Gidericiler 

Su sertlik derecesini düzenlemek amacıyla kullanılan maddeler kireç çözücü olarak tabir edilmektedir. 
Sert su ile yapılan yıkamalarda deterjanın içeriğindeki silikat ve karbon molekülleri giysiyi sertleştirdiği 
gibi renklerini de matlaştırmaktadır. Sert suyun içerdiği mineraller (Kalsiyum, Magnezyum gibi) 
deterjanın yıkama kabiliyetini azaltmakta, sabunla yıkama yapıldığında ise reaksiyona girerek 
durulamayla bile giysilerden arındırılması zor yapışkan bir kalıntı bırakmaktadır. Yıkama suyu sert ise 
yıkama sıcaklığı ne olursa olsun suyu yumuşatıcı bir madde kullanılmalıdır. 

Araştırma kapsamına alınan bayan tüketicilerin pamuklu ürünlerin yıkanmasında hangi temizlik 
ürünlerinden yararlandıkları Tablo 3.2 de sunulmuştur. Buna göre tüketicilerin büyük çoğunluğu 
pamukluların yıkanmasında matik deterjan kullanmaktadır. Diğer temizlik maddeleri; sabun (%5.5-) ve 
yabancı markalı konsantre deterjanlar( % 2-) küçük bir grup tarafından tercih edilmektedir. Araştırma 
verilerinin toplandığı coğrafi bölgede su sertlik derecesi yüksek olmasına rağmen tüketicilerin sadece 
%34.5'i (Tablo 3.2) yıkama sırasında deterjanla birlikte kireç çözücü madde kullanmaktadır. Bu durumda 
deterjanın yıkama kabiliyeti azaldığından tam bir temizlik sağlanamadığı gibi çamaşırların sertleşmesi, 
renklerinin matlaşması, birkaç yıkamadan sonra bozularak grileşmesi kaçınılmaz olacaktır.  
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Tablo 3.2. Tüketicilerin Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih Ettikleri Temizlik Malzemeleri 
Temizlik Malzemesi n* % 
Matik deterjan 177 88,5
Yumuşatıcı 89 44,5
Kireç çözücü  69 34,5
Soda 21 10,5
Çamaşır suyu 19 9,5
Renkliler için çamaşır suyu  15 7,5
Sabun-Sabun tozu 11 5,5
Yün şampuanı 6 3,0
Yabancı markalı deterjan 4 2,0
Deterjan 16 0,8
* n sayısı =200 kişi üzerinden hesaplanmıştır. 
 
3.3. Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih Edilen  Temizleme Yöntemleri 

Tekstil ürünlerinin temizliğinde kullanılan yöntemler; elde yıkama, çamaşır makinesinde yıkama ve kuru 
temizleme olarak sıralanabilir. Buna göre araştırma kapsamına alınan tüketicilerin pamuklu ürünlerin 
yıkanmasında ve temizliğinde tercih ettikleri yöntemler Tablo 3.3. de sunulmuştur. 
 
Tablo 3.3. Tüketicilerin Medeni Durumlarına Göre Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih 
Ettikleri  Temizleme Yöntemleri 
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TOPLAM 

           Medeni durum 
  
Temizleme 
 yöntemi 

n % n % n % n % n % n % 
Elde Yıkama 2 8.3 1 16.7 - - - - 8 5.4 11 5.6

Çamaşır mak. yıkama 21 87.5 5 83.3 8 100.0 6 75.0 138 92.6 178 91.3
Kuru temizleme - - - - - - - - 1 0.7 1 0.5

Elde yıkama+kuru 
tem. 

1 4.2 - - - - 2 25.0 2 1.3 5 2.6

TOPLAM 24 100.0 6 100.0 8 100.0 8 100.0 149 100.0 195 100.0
 
Tablo 3.3. ve Tablo 3.4. e göre tüketicilerin medeni durumları ve gelir düzeyleri ne olursa olsun pamuklu 
ürünlerin temizliğinde en fazla tercih ettikleri yöntem "çamaşır makinesinde yıkama" dır. "Elde yıkama" 
ve "kuru temizleme" yöntemleri seyrek olarak kullanılmaktadır. Pamuğun lif özellikleri dikkate 
alındığında bu sonucun beklenen bir sonuç olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Tablo 3.4. Tüketicilerin Gelir Düzeylerine Göre Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında  
Tercih Ettikleri  Temizleme Yöntemleri 

0-300 
milyon Tl. 

351-550 
milyon Tl. 

551-750 
milyon Tl. 

751-950 
milyon Tl. 

951-yukarı 
milyon Tl. 

 
TOPLAM 

            Gelir düzeyi 
 
Temizleme yöntemi n % n % n % n % n % n % 

Elde Yıkama 1 4.0 3 6.3 2 5.3 4 10.3 1 2.4 11 5.8
Çamaşır mak. Yıkama 23 92.0 44 91.7 36 94.7 34 87.2 38 92.7 175 91.6

Kuru temizleme - - 1 2.1 - - - - 1 0.7 1 0.5
Elde yıkama+kuru 

tem. 
1 4.0 - - - - 1 2.6 2 4.9 4 2.1

TOPLAM 25 100.0 48 100.0 38 100.0 39 100.0 41 100.0 191 100.0
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3.4. Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih Edilen Yıkama Suyu Sıcaklık Dereceleri 

Deterjanların yapısında bulunan yüzey aktif maddelerin ve yıkama suyunun tekstil mamulünün içine kolay 
girmesi için yıkama ortamının sıcaklığı önem taşımaktadır. Yıkama suyu sıcaklığı çamaşırların hijyenik 
şekilde yıkanması için de etkili olan bir faktördür. 

Genel olarak pamuklu tekstil ürünlerinin yıkanmasında önerilen yıkama suyu sıcaklık dereceleri aşağıdaki 
gibidir; 

 Sıcak (60-90 C˚), beyazlar, iç çamaşırlar, çocuk ve yaşlıların giysileri  için önerilir. Bakterilerin yok 
edilmesi içinde ideal sıcaklıktır. 

 Ilık (40-50 C˚), trikoların yıkanmasında önerilir. 
 Soğuk (30-40 C˚), 30-40 C˚, özellikle sıvı deterjanla koyu renkli giysilerin yıkanmasında ve 

durulanmasında önerilir. 
 30 C˚'nin altındaki yıkama sıcaklık derecelerin deterjanın faydalı olması için oldukça yetersizdir 

(Stone, 1996). 

Deterjanların temizleme ve ağartma özellikleri arasındaki belirgin farklılıklar düşük sıcaklıklarda ortaya 
çıkarken yıkama sıcaklığı yükseldikçe aralarındaki fark da azalmaktadır. Düşük sıcaklıklarda iyi sonuç 
sağlayabilen deterjanlar birçok kir ile birlikte spesifik kirleri de temizleyebilen içerisinde değişik katkılar 
olan deterjanlardır. Bunlar ile yıkama yapıldığında daha kesin sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Daha 
çok genel temizlik yapan, sık rastlanan kirleri temizleyebilen spesifik kirlerin temizlenmesinde ise yeterli 
olmayan deterjanların etkileri ancak yüksek sıcaklıklarda ve fazla miktarlarda kullanıldığında az veya çok 
artabilmektedir. Seventekin (1993, 116). Toz deterjanlar sıcak suda daha etkili olmaktadır (Stone, 1996). 

 
Tablo 3.5. Tüketicilerin Pamuklu Ürünlerin Yıkanmasında Tercih Ettikleri Yıkama Suyu Sıcaklık 
Dereceleri 

Beyazlar Renkliler  
n % n % 

0 C˚ - - 3 1,5
30 C˚ 22 11,0 60 30,0
40 C˚ 19 9.5 79 39,5
50 C˚ 27 13,5 21 10,5
60 C˚ 66 33,0 18 9,0
70 C˚ 43 21.5 5 2,5
95 C˚ 16 8,0 - -
Cevapsız 7 3,5 14 7,0
TOPLAM 200 100,0 200 100,0
 
Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin pamukluların yıkanmasında tercih ettikleri yıkama suyu sıcaklık 
dereceleri Tablo 3.5 de sunulmuştur. Buna göre tüketicilerin beyaz renklileri soğuk suyla yıkamamaktadır. 
Tercih edilen sıcaklık dereceleri 30 C˚ ile 95 C˚ arasında dağılım göstermektedir. 60 C˚ ( %33 ) en fazla 
kullanılan ısı derecesi olup bunu % 21.2 oranıyla 75 izlemektedir. (Günen, 1998)'in araştırma sonuçlarına 
göre soğuk yıkama suyu ile yapılan deneylerin yanı sıra 30, 40 ve 50 C˚'ye ısıtılan yıkama çözeltileriyle 
farklı kumaş türleri üzerinde yapılan deneyler sonucunda artan yıkama suyu sıcaklığı deterjan konsantresi 
üzerinde olumlu etki yaratmakta ve en yüksek konsantrasyon değeri de 50 C˚'de olmaktadır. Bu sonuçlara 
göre 50 C˚'nin üzerinde yapılan yıkamaların ekonomik olmadığı ve enerji israfı yapıldığı söylenebilir. 

Renkli pamuklularda ise soğuk suyla yıkama yapanlar (%1.5) mevcuttur. en fazla tercih edilen sıcaklık 
dereceleri 40 C˚ (% 39.5) ve 30 C˚ (%30..0) dir Çamaşırların yıkanması aynı zamanda yüzeylerinde 
barındırdıkları allerjenlerin de uzaklaştırılmasında etkili olmaktadır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için 
yıkama suyu sıcaklığının ve kullanılan temizlik maddesinin türü de önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre 
(Er, 2001:369-374) çamaşırların deterjanla yıkanması ve yıkama suyu sıcaklığının 25 C˚den 60 C˚ 
dereceye yükseltilmesi deterjanların allerjenler üzerindeki etkisini güçlendirmektedir. Bu açıdan soğuk 
suyla yapılan yıkamaların hijyen kurallarına uygun olmadığı söylenebilir. 
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Tüketicilerin bir kısmının (%10.5) yıkama suyu sıcaklık dereceleri hakkında bilgi vermeyişleri, 
pamuklular için hangi sıcaklık derecelerinde yıkama yapılmasının gerekliliği ile ilgili bilgi düzeylerinin 
yetersiz olduğunu düşündürmektedir. 
 
3.4. Pamuklu Ürünlerin Kurutulmasında Tercih Edilen Yöntemler 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin pamuklu çamaşırlarını kurulmasında tercih ettikleri yöntemler 
Tablo 3.6'da sunulmuştur. Buna göre tüketicilerin büyük çoğunluğu (%82.0) "sererek kurutma" yöntemini 
tercih etmektedirler. Pamuğun lif özellikleri dikkate alındığında bu sonucun beklenen bir sonuç olduğunu 
ve tüketicilerin bu konuda bilinçli davrandıklarını söylemek mümkündür. 
 
Tablo 3.6. Tüketicilerin Pamuklu Çamaşırların  Kurutulmasında Tercih Ettikleri Yöntemler 

Pamuklu  
Kurutma Yöntemi n % 
Asarak 164 82,0
Sererek 13 6,5
Sıkmadan Yaş Asarak 2 1,0
Kurutma Makinesinde 14 7,0
Asarak ve Sıkmadan yaş asarak 1 0,5
Asarak ve Kurutma makinesinde 2 1,0
Sererek ve kurutma makinesinde 1 0,5
Sererek +Sıkmadan yaş asarak ve Kurutma makinesinde 1 0,5
Cevapsız 2 1,0
TOPLAM 200 100,0
 
3. 5. Pamuklu Ürünlerin Ütülenmesinde Tercih Edilen  Ütü Sıcaklık Dereceleri 
Yıkanabilen ürünler ütüleme ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Ütüleme sırasında pamuklular 100-110 C˚, ye 
kadar ısıya dayanıklıdır. 118-120 C˚'den itibaren sararmaya başlar 180 C˚'de kahverengiye döner 300 
C˚'de ise kavrulur ( Kaya ve Yazıcıoğlu, 1992:86). 

Araştırma kapsamına alınan  tüketicilerin pamukluları ütüleme sıcaklıkları incelendiğinde (Tablo 3.7.) her 
sıcaklık derecesinin hemen hemen eşit oranlarda tercih edildiği görülmektedir  
 
Tablo 3.7. Tüketicilerin Pamuklu Ürünlerin Ütülenmesinde Tercih Ettikleri Temizleme Yöntemleri 

Pamuklu       
Ütüleme Isısı n % 
(•) 44 22,0
(••) 75 37,5
(•••) 67 33,5
Ütülemiyor 14 7,0
TOPLAM 200 100,0
.  
Buna göre bayanların % 22 si pamuklularını soğuğa yakın ılık sıcaklıklarda ütülemeyi tercih ederken % 
37.5' i orta sıcaklıkta % 33.5'i de yüksek sıcaklık derecesinde ütüleme yapmaktadır. Ütüleme 
yapmayanların oranı ise % 7'dir. 

Yurt dışında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre (Anonymous, 1998) ütülemeyi evinde yapan 
bayanların oranı 18-24 yaş arasında % 81 , 25-34 yaş arasında % 78, 35-55 yaş arasında ise % 82 dir. 
Kuru temizlemede ütületen bayanların oranı 18-24 yaş arasında % 8, 25-34 yaş arasında % 4, 35-55 yaş 
arasında ise % 9 dur. Ütülemeden giymeyi tercih eden bayanlar da mevcut olup oranları 18-24 yaş 
arasında % 9, 25-34 yaş arasında % 15, 35-55 yaş arasında ise % 7 olarak tespit edilmiştir. Ütü yapmaktan 
hoşlanmayan bayanlar yıkanabilen ürünler yerine kuru temizleme yapılabilen giysileri tercih etmektedir  
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3. 7. Pamuklu Ürünlere Yıkama Öncesi Yapılan İşlemler  

Tekstil ürünlerinin yıkama sonrasında deforme olmaması, ilk günkü görünümlerini muhafaza etmeleri ve 
yıkama sırasında telafisi mümkün olmayan durumların ortaya çıkmaması amacıyla çamaşırların yıkamaya 
hazırlanması bunun içinde bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu işlemler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

• Giysi cepleri boşaltılmalı, fermuar ve düğmeler kapatılmalı 
• Koyu renkliler ters yüz edilerek renk solmasına karşı korunmalı 
• Beyazlar ve renkliler, az kirliler ve ağır kirliler, lif cinslerine göre pamuklular ve sentetikler vb.        
       gruplandırılmalı. 
• Mevcut lekeler çıkarılmalı 
• Bakım etiketleri kontrol edilmeli 

 
3.7.1. Çamaşırların Gruplandırılması 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin pamuklu ürünleri ne şekilde gruplandırdıkları Tablo 3.8.de 
sunulmuştur. Buna göre tüketicilerin % 48'i çamaşırlarını renklerine göre gruplandırırken, %30'u hem 
renklerine hem de kumaş cinslerine göre gruplandırmaktadır. Çamaşırların gruplandırılmasında kirlilik 
derecesi de önemli olmakla birlikte sadece (% 1 lik) bir grup tarafından etkili bir faktör olarak 
görülmektedir. 
 
Tablo 3.8.1. Tüketicilerin Pamuklu Ürünleri Yıkama Öncesi Gruplandırma Durumu 
Gruplandırma Durumu n % 
Gruplandırmıyor 1 0,5
Renklerine göre 97 48,5
Kumaş Cinsine göre 14 7,0
Kirlilik derecesine göre 2 1,0
Renklerine ve kumaş cinsine göre 60 30,0
Renklerine ve kirlilik derecesine göre 3 1,5
Kumaş Cinsine ve Kirlilik derecesine göre 1 0,5
Renklerine, kumaş cinsine ve kirlilik derecesine  göre 16 8,0
Cevapsız 6 3,0
TOPLAM 200 100,0
 
Tablo 3.7.1.1. Tüketicilerin Pamuklu Ürünleri Temizleme Yöntemlerine Göre Gruplandırma 
Durumları 
Gruplandırma 
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TOPLAM

 n % n % n % n % n % n % n % n % N %
Elde Yıkama - - 7 63,6 1 9,1 - - 3 27,3 - - - - - - 11 100,0

Çam. Makinesi 1 0,6 88 50,3 13 7,4 1 0,6 54 30,9 3 1,7 1 0,6 14 8,0 175 100,0
Kuru  Temizl. - - - - - - - - - - - - - - 1 100,0 1 100,0

Elde+Kuru 
Tem 

- - 1 16,7 - - 1 16,7 3 50,0 - - - - 1 16,7 6 100,0

TOPLAM 1 0,5 96 49,7 14 7,3 2 1,0 60 31,1 3 1,6 1 0,5 16 8,3 193 100,0
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Deterjanların bileşiminde bulunan ağartma maddeleri çamaşırlardaki mevcut lekelerin çıkarılmasında 
etkilidir (Pamir, 1998:418). Bununla birlikte deterjanların bir çoğu besin lekelerinin çıkarılmasına 
yardımcı olan enzimler içermektedir. Amilaz enzimi ve protaz enzimi protein lekelerinin, lipaz enzimi de 
yağ lekelerinin  çıkarılmasında etkili olmaktadır. Araştırma kapsamına giren tüketicilerin % 30.5'i 
çamaşırlardaki lekeler için yıkama öncesinde herhangi bir işlem yapmamaktadır. Buna göre tüketicilerin 
kullandıkları deterjanların leke çıkartma özelliklerini tatmin edici bulduklarını söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte tüketicilerin lekelerin çıkarılmasında  uyguladıkları yöntemler çok geniş bir yelpazeye 
yayılmış olup Tablo 3.10' da sunulmuştur. Lekeler için geleneksel bir temizlik maddesi olan çamaşır 
suyunun günümüzde de hala kullanıldığı (%23.0 ve %12.0 oranında) belirlenmiştir. 
 
Tablo 3.10. Mevcut Lekeler İçin Giysilere Yıkama Öncesinde Yapılan İşlemler 
Yapılan İşlem n % 
Herhangi bir işlem yapmıyor 61 30,5
Çamaşır suyunda bekletme 46 23,0
Matik çamaşır suyu 24 12,0
Leke çıkarıcı sprey 12 6,0
Elde sabunlama 16 8,0
Leke çıkarma yöntemleri 11 5,5
Deterjanla çitileme 9 4,5
Kuru temizleme 4 2,0
Islatma 3 1,5
Ön yıkama 1 0,5
Çamaşır suyu ve ön yıkama 1 0,5
Matik Çamaşır suyu ve ön yıkama 1 0,5
Matik çamaşır suyu ve deterjanla çitileme 1 0,5
Ön yıkama ve çamaşır suyu 1 0,5
Islatma ve çamaşır suyu 1 0,5
Cevapsız 9 4,5
TOPLAM 200 100,0
 
3.7.3. Bakım Etiketinin Kontrol Edilmesi 

Bakım etiketleri, tekstil ürünlerinin bakımının lif özelliklerine uygun şekilde yapılması için kalıcı şekilde 
konulan, sembollerle işaretlenmiş, bir grafik semboller sisteminden oluşur (Anonymous, 1996:1). Bu 
etiketleme işlemi sonucunda tüketicilere tekstil ürünlerinin bakımını nasıl yapacağı konusunda yardım 
edilmiş olunur ( Lowa 1998:11). 
 
Tablo 3.11. Tüketicilerin Bakım Etiketlerini Kontrol Etme Durumları 
 Evet Bazen Hayır TOPLAM 
 n % n % n % n % 
Okur-yazar değil - - - - 1 100,0 1 100.0
Okur-yazar 1 100.0 - - - - 1 100.0
İlkokul mezunu 7 53.8 5 38.5 1 7.7 13 100.0
Ortaokul Mezunu 9 60.0 3 20.0 3 20.0 15 100.0
Lise Mezunu 32 50,8 25 39,7 6 9,5 63 100,0
Üniversite 56 57,1 35 35,7 7 7,1 98 100,0
TOPLAM 105 55,0 68 35,6 18 9,4 191 100,0

 
Etiket giysinin satın alma kararını etkilemektedir Cotton Incorporated (1998)'in araştırmasına göre yeni bir 
giysi satın alırken bayanların %59'u satın almadan önce giysilerin bakım etiketine,yıkama talimatına 
bakarak makinede ya da elde yıkanabilen, kuru temizleme gerektirmeyen ürünleri tercih etmektedir.. 
Benzer bir diğer araştırma sonuçlarına göre (Anonymous, 1999) bayanların %40'ı giysilerdeki yıkama 
talimatlarının satın alma sırasında önemli olduğuna inanırken % 32'si biraz önemli bulmakta ,% 27'si ise 
önem taşımadığına inanmaktadır. 
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3.11. Yıkamalarda Kullanılacak Deterjan ve Ağartıcı  Miktarının Belirlenmesi 

Deterjanın seçimi kadar kullanım miktarı da önemlidir. Temizleme işlemi için deterjan paketinin önerdiği 
miktara uyulmalı ve suyun sertliği ve kirin derecesi de göz önüne alınarak uygun kullanım miktarı 
ayarlanmalıdır. Çok köpük iyi temizlik yanılgısıyla gereğinden fazla miktarda temizlik maddesi kullanmak 
doğru değildir (Anonymous, 1998). Bunun yanı sıra kullanılan deterjan miktarı yetersiz olduğunda, ya da 
deterjan miktarı yeterli ancak durulama iyi yapılmadığında, çamaşırlar soğuk su ile yıkandığında sararma, 
grileşme gibi renk bozuklukları meydana gelebilmektedir (Stone, 1997). Konsantre deterjanlar 
yıkamalarda kullanılan deterjan miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle deterjan paketinin üzerinde önerilen 
miktarlara göre kullanılmalıdır. 

Mutlu (1998:109)'nun ailelerin temizlik ürünlerini satın alma davranışlarıyla ilgili araştırmasına göre 
tüketicilerin temizlik mamulünün kullanma talimatına verdikleri önem düzeyi ile ailenin eğitim ve aylık 
gelir düzeyleri arasında ilişkili bulunmazken çalışıp çalışmama durumları arasında ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.11. Tüketicilerin  Eğitim Durumlarına Göre Yıkama Sırasında Kullandıkları  
Deterjan Miktarını Belirleme Yöntemleri 
 n % 
Deneme ve tecrübeye göre 94 47,0
Deterjan paketinin önerisine göre 51 25,5
Makinenin kullanma kılavuzuna göre 37 18,5
Makinenin kullanma kılavuzuna ve deneme-tecrübeye göre 2 1,0
Çamaşırın kirlilik durumuna göre 3 1,5
Deterjan paketinin önerisine ve makinenin kullanma kılavuzuna göre 1 0,5
Deterjan paketinin önerisine  ve deneme-tecrübeye göre 1 0,5
Deterjan paketinin önerisine  ve çamaşırın kirlilik miktarına göre 1 0,5
Hepsi 1 0,5
Cevapsız 9 4,5
Toplam 200 100,0

Yıkama sırasında kullanılan deterjanın miktarı gerek kir ve lekelerin giderilmesi gerekse tekstil 
ürünlerinin uzun süre kullanılabilmesi açısından önemlidir. Bunun için kullanılacak deterjan miktarının 
belirlenmesinde paketin üzerinde önerilen miktar esas alınmalıdır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu (% 47) 
deneme ve tecrübelerine göre ,% 25.5'i ambalajın önerisine göre, % 18.5'i ise makinenin kullanma 
kılavuzuna göre deterjan miktarını belirlemektedir (Tablo 3.11). 
Çamaşır suyunun kullanımı ise tekstil ürününün lif mukavemetini doğrudan etkileyen bir faktördür. Doğru 
ağartıcı seçimi, kullanımı, miktarı ve uygulama şartları tekstil güvenliği açısından çok önemlidir (Pamir, 
1998:418). Pamuk iyi ağartılabilen bir madde olmakla birlikte ağartma sırasında işlem uzadığında 
mukavemet değerinde azalma olmakta, dokuma kolaylıkla yırtılabilir hale gelmektedir (Kaya ve 
Yazıcıoğlu, 1992: 92 ).Tablo 3.12'ye göre tüketicilerin büyük çoğunluğu (%45) kullandıkları çamaşır suyu 
miktarını deneme ve tecrübelerine göre belirlediklerini belirtirken sadece % 26' sı ambalajın önermiş 
olduğu miktara göre kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 3.13 . Tüketicilerin Yıkama Sırasında Kullandıkları Ağartıcı Miktarını Belirleme Yöntemleri 
 n % 
Çamaşır suyu şişesinin önerisine göre 52 26,0
Makinenin kullanma kılavuzuna göre 18 9,0
Deneme ve tecrübeye göre 96 48,0
Çamaşır suyu kullanmıyor 22 11,0
Lekenin miktarına göre 2 1,0
Çamaşır suyu şişesinin önerisine ve Makinenin kullanma kılavuzuna göre  1 0,5
Çamaşır suyu şişesinin önerisine ve deneme – tecrübeye göre 3 1,5
Cevapsız 6 3,0
TOPLAM 200 100,0
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4. SONUÇ  

Tüketicilerin büyük çoğunluğu (%88,5) tekstil ürünlerinin temizliğinde temizlik malzemesi olarak matik 
deterjan kullanmaktadır. Otomatik çamaşır makinesi kullanımının artması seçilen temizlik maddesinde 
belirleyici olurken aynı zamanda yıkama yöntemini de etkilemektedir. Araştırma sonuçlarına göre 
tüketicilerin gelir düzeyleri ve medeni durumları ne olursa olsun pamuklu ürünlerin temizliğini çamaşır 
makinesinde yapmayı tercih etmektedir(%91.6).Tüketiciler tarafından pamukluların temizliğinde yaygın 
olarak kullanılan  deterjan, etkili temizleme gücü, parlaklık, dezenfekte etme ve parfüm gibi 
özelliklerinden dolayı pamuklu tekstil yüzeyleri için uygundur ancak yıkama esnasında deterjanın tüketim 
miktarı istenen sonuçlara ulaşmak açısından önemlidir. Bu nedenle kullanılacak deterjan miktarında 
ambalaj üzerindeki önerilere uymak gerekmektedir. Önerilenden daha çok ya da daha az kullanım 
tüketiciyi istenen sonuçlara götürmeyecektir. Araştırmadan çıkan sonuca göre ise tüketicilerin sadece 
%25,5’i deterjan paketinin önerisine göre hareket etmektedir. 

Temizlik malzemesi olarak sabunu seçenlerin oranı %5,5’dir. Sabun ancak sıcak ve yumuşak suda 
kullanıldığında iyi bir temizlik malzemesidir. Sert suda kullanıldığında ise köpük oluşmamakta ve yıkama 
sonrasında lifler arasında kalıcı ve yapışkan bir tortu oluşmakta, bu da tekstil ürününde kötü  kokulara 
neden olmaktadır.  

Pamuklu ürünlerin yıkanmasında uygun yıkama suyu sıcaklıkları beyazlar için 60-90 °C,  renkliler 
için ise 30-40-50 °C ‘dir. Tüketicilerin %66’sı beyazları 60-95 °C arası sıcaklıkta yıkarken %34’ü 30-50 
°C arasında yıkamaktadır. Tercih edilen bu sıcaklık dereceleri hem hijyen kurallarına uymamakta hem de 
beyazlarda renk (grileşme) ve boyut değişimi gibi sorunlar yaratabilmektedir. Tüketicilerin % 18,5 'i 
renkli pamukluları yüksek sıcaklık derecede yıkadıklarını belirtmişlerdir. Tercih edilen bu sıcaklık 
dereceleri renklerin bozulmasına ve solmasına neden olabilmektedir.  

Pamuklularda asarak kurutma esastır ancak diğer kurutma yöntemlerinin kullanılması da pamuklu 
giysilere zarar vermemektedir. 

Tekstil ürünlerinin yıkanmasında renk, kirlilik derecesi ve lif özelliklerine göre gruplandırma gerekli iken 
tüketicilerin sadece %30’ u pamuklu ürünleri yıkama öncesi renklerine ve kumaş cinslerine göre 
guruplandırdıklarını belirtmişlerdir. Pamuklu tekstil ürünlerinin renklerinin bozulmaması ve yeni 
görünümlerini uzun süre muhafaza etmeleri için özellikle renklerine göre guruplandırılması 
gerekmektedir.  

Hazır tekstil ürünlerinde bulunan bakım etiketlerinin amaçlarından biri de ürünün tüketiciler tarafından 
bakımının doğru şekilde yapılmasına yardımcı olmaktır. Ancak elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin 
yıkama öncesinde ürünün bakım etiketini kontrol etme oranı % 55'dir.  

Elde edilen bu sonuçlara göre bazı tüketicilerin pamuklu tekstil ürünlerinin bakımını bilinçli bir şekilde 
yapmadıklarını, çamaşırların yıkamaya hazırlanmasında( gruplandırma, leke çıkartma vb.) çamaşır türüne 
göre uygun yıkama suyu sıcaklıklarının ve ütüleme sıcaklıklarının belirlenmesinde bilgi düzeylerinin 
yetersiz olduğunu, kullanılacak temizlik malzemesinin uygun miktarlarda kullanılması konusunda ise 
istendik tutum ve davranışları göstermediklerini söylemek mümkündür.  

Tekstil ürünlerinin bakım ve temizliği, ürünün lif özelliklerine uygun şekilde olduğu taktirde,  ürünlerin 
kullanım ömrünü uzatarak ilk günkü görünümlerini uzun süre muhafaza etmeleri mümkün olacağı  gibi 
aynı zamanda kaynaklar da israf edilmeden etkin şekilde kullanılmış olacaktır. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ PAMUK TARIMINDA BUGÜNKÜ DURUM VE 
GELECEK PERSPEKTİFLERİ 

 
Emine KARADEMİR∗                                                             Çetin KARADEMİR∗ 

 
GİRİŞ 

Tekstil sektörünün en önemli hammaddesi olması, ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması ve en 
önemlisi dünya nüfusunun artışına paralel olarak pamuktan yapılan ürünlere gereksinimin artması 
nedenleri ile,  pamuk bitkisi önemini korumaktadır.  

Türkiye’de 730.144 ha’ lık alanda pamuk ekimi yapılmakta ve bu alanlarda 899.117 ton lif üretilmektedir 
(Akyıl, 1999). Türkiye Dünya’ da pamuk ekim alanı yönünden sekizinci, üretim bakımından altıncı 
sıralamada yer almaktadır, lif veriminde ise 400.000 ha’ dan fazla ekilişe sahip ülkeler arasında birinci 
sıradadır.  

Türkiye’de Ege, Çukurova, Antalya ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde pamuk tarımı yapılmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 345.758 ha’ lık ekim alanı ve 449.201 tonluk lif üretimi ile son yıllarda  
Türkiye’ nin en önemli pamuk üreticisi bölge durumuna gelmiştir. Ülke üretiminin yaklaşık % 50’ si bu 
bölgeden karşılanmaktadır (Tablo.1). 
 
Tablo.1. Bölgelere Göre Pamuk Ekim Alanı, Üretim ve Verim Değerleri  
Bölgeler Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/ha) 
Ege 244.241 288.520 1.178
Çukurova 122.145 139.396 1.141
Antalya 18.000 22.000 1.189
Güneydoğu Anadolu 345.758 449.201 1.299
TÜRKİYE 730.144 899.117 1.229
(Pamuk Danışma Kurulu Raporları, 1999/2000) 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP projesinin kısmen devreye girmesi ile pamuk ekim alanları ve 
üretim hızla artmış, 1995 yılında 206.000 ha olan pamuk ekim alanı 1999 yılında % 60 artarak 346.000 
ha’ a, 1995 yılında 225.000 ton olan pamuk üretimi 2 kat artarak  1999 yılında 449.000 tona ulaşmıştır. 
Bölgenin lif pamuk veriminin de yıldan yıla arttığı Tablo.2’ den izlenmektedir. 
 
Tablo.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1995-1999 Yılları Pamuk Ekim Alanı, Üretim ve Verim 
Değerleri   
Yıllar Ekim Alanı (1000ha) Üretim (1000 ton) Verim (kg/ha) 
1995 206 225 1.091
1996 228 252 1.103
1997 266 309 1.159
1998 313 384 1.229
1999 346 449 1.299
(Pamuk Danışma Kurulu Raporları, 1999/2000) 

 
GAP projesinin tamamlanmasıyla 1.7 milyon ha alanın sulamaya açılacağı dikkate alındığında bu 
rakamların daha da artacağı, GAP Bölgesi pamuk ekim alanlarının 600 bin ha’ a ulaşacağı (Pınar, 1998), 
buna paralel olarak Türkiye pamuk ekim alanının 1.250.000 ha, üretiminin ise 1 milyon tonun üzerine 
çıkacağı beklenmektedir (Kıllı ve Gençer, 1999). 

                                                 
∗ Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Ülke üretiminde oldukça önemli bir yer tutan Güneydoğu  Anadolu Bölgesi’nde, pamuk ekim alanlarının 
hızla artması, pamuk tarımındaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Ekonomik ve başarılı bir pamuk 
tarımı için bu sorunların biran önce çözümü yoluna gidilmelidir. Bu sorunları uygun çeşit seçimi, 
erkencilik, solgunluk hastalığı, köşeli yaprak leke hastalığı, fide kök çürüklüğü, zararlılar, ekim nöbetinin 
uygulanmaması, çevresel stresler özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki aşırı sıcaklıklar, gündüz- gece 
sıcaklık farkı, ekim ve hasat esnasındaki yağışlar,  sulama yöntemleri, miktarı ve sıklığı, ile diğer 
yetiştirme teknikleri konusundaki araştırmaların yetersizliği, araştırıcı-yayımcı iletişimsizliği,  girdilerdeki 
fiyat yüksekliği, gereğinden fazla gübre, tohum  ve ilaç   kullanımı, pamuktaki fiyat politikası  olarak 
sıralamak mümkündür.  
 
BUGÜNKÜ  DURUM 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla pamuk ekim alanına sahip olan iller Şanlıurfa  (174.000 ha), 
Diyarbakır (67.785 ha), Mardin (35.700 ha), Gaziantep (14.870 ha) Şırnak (14.830 ha), Adıyaman (11.157 
ha),  ve Batman (9.015 ha)  illeridir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk tarımı için uygun agroekolojik iklim koşullarına sahip olmasına ve 
pamuk sektör olarak bölgede yerleşmesine rağmen, pamuk üretimini sınırlayan faktörler de vardır. Tüm 
tarımsal ürünlerde olduğu gibi, pamuk üretiminde de başlıca amaç, birim alandan daha fazla ve kaliteli 
ürün elde etmektir. Bu ürün miktar ve kalitesini tarımı yapılan çeşidin genetik potansiyeli, içinde 
bulunduğu çevre koşulları, uygulanan yetiştirme tekniği ve bunlar arasındaki etkileşim belirlemektedir. Bu 
amaçlar doğrultusunda pamuk konusunda bölgenin ihtiyaç duyduğu öncelikli araştırmaları Araştırma 
Kuruluşları ve Üniversiteler yürütmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 1986 yılından itibaren yürütülen pamuk 
araştırmalarında bu güne kadar, Maraş 92, Erşan 92, Sayar 314 ve Stoneville 453 pamuk çeşitlerinin bölge 
koşullarına uyum sağladıkları belirlenmiştir ve halen bu çeşitler çiftçiler tarafından tercih edilmekte ve 
büyük oranda ekilmektedir. Ancak Sayar 314 ve Stoneville 453 çeşitlerinin solgunluk hastalığı etmenine 
(Verticillium dahliae Kleb.) karşı hassas olmaları, çiftçileri yeni çeşit arayışına itmiştir. Bu çeşitler ekim 
nöbeti sistemi içinde yer alacak şekilde ve temiz alanlara önerilmektedir.  

1998 yılında ise ST 250/2 hattı çeşit adayı olarak tescile sunulmuştur. Bu hat yüksek verim performansına 
sahip, erkenci, solgunluk hastalığına tolerant, fenolojik görünümünün iyi ve makinalı hasada uygun olması 
özellikleri bakımından da dikkat çekmektedir.  

Sicala 33, Acala Maxa, Bed Dagan 11, N.727.CC hat/çeşitleri teknolojik özellikler, Lachata, Tamcot HQ-
95 ve Tamcot CAB.CS hatları erkencilik yönünden, GW 1707 ve Carmen çeşitleri ise çırçır randımanının 
yüksekliği bakımından çalışmalarımızda ümitvar bulunmuşlardır. Ancak bölge ekolojisinde çeşit 
geliştirmeye yönelik melezleme çalışmaları halen devam etmekte olup, özellikle erkencilik ve lif 
teknolojik özellikleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar öncelikli araştırma konularımızdır.  

Bölgede yetiştirme teknikleri konusunda bir takım araştırmalar yürütülmüş, bölge koşullarında en uygun  
ekim zamanı ve ekim sıklıkları belirlenmiştir. Ekimin Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk haftası 
arasında geçen sürede yapılması gerektiği, ekimin gecikmesi ile önemli verim kaybının olduğu, erken 
ekim lehine teknolojik özelliklerin değiştiği, ekimde sıra arası mesafenin 70 cm, sıra üzeri mesafenin 20- 
25 cm olması gerektiği belirlenmiştir.  

Bölge koşullarında pamuğun su tüketimi, sulama yöntemleri, sulama zamanı, sulama sıklığı, her sulamada 
verilecek su miktarı ve ilk suyun verilme zamanı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgede 
fazla su ve gübre kullanma eğilimi ilerleyen yıllarda problemlere neden olarak, toprak erozyonu, 
çoraklaşma, hastalık ve zararlı populasyonunda artma ihtimalini de beraberinde getirecektir.  Bu amaçla 
da farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve kaliteye etkisi ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir.  

Bölgede en fazla görülen hastalıklar  solgunluk başta olmak üzere, köşeli yaprak leke hastalığı ve fide kök 
çürüklüğü olup, özellikle solgunluk hastalığına yönelik çalışmalar bölge açısından önem arz etmektedir. 
Nitekim yeni sulamaya açılan alanlar hariç, tüm bölgede hastalığın bulunduğu ve yaygınlık oranının % 
79.28 gibi büyük bir değerde seyrettiği (Sağır ve Tatlı, 1995) tarafından bildirilmektedir. Solgunluk 
hastalığının  yaygınlık oranının yüksek olması, bölgede münavebenin yaygınlaştırılması gerektiğinin bir 
göstergesidir. Yine bölgede hemen hemen tüm zararlıların mevcut olduğu, ancak doğal dengenin 
bozulmaması amacıyla zarar eşiğinde ilaçlamanın yapılması gerektiği bildirilmektedir (Anonim, 1995) 
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Makinalı pamuk hasadına yönelik çalışmaların önümüzdeki yıllarda önem kazanacağı düşüncesi  ile, 
makinalı hasada uygun çeşit  ve defoliant kullanımı konularında araştırmalara başlanmıştır. ABD’ de 
pamuk ekili alanların tamamı, Dünya pamuk ekim alanlarının ise üçte bir kadarı makina ile hasat 
edilmektedir, her geçen yıl makine ile hasat edilen alanlar büyümektedir. Makinalı hasatta elde edilen 
kalite, kütlü pamuğun temiz ve uygun zamanda toplanmasına bağlıdır. Hasatta erkencilik ve kalite 
amacıyla defoliant (yaprak döktürücü) uygulaması ise büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla farklı 
koza açma dönemlerinde (% 40, 50, 60, 70 ve kontrol) uygulanan yaprak döktürücünün pamuğun verim, 
erkencilik ve lif teknolojik özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla, 3 yıl süreyle yürütülen araştırmada 
defoliant’ ın pamuğun lif teknolojik özellikleri üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiş ve 
makinalı hasada geçilmesi durumunda yaprak döktürücünün kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
Bölgede makinalı hasada geçilmesi işçi bulma sorununu çözmede ve maliyeti düşürmede etkili olabilir, 
özellikle elle toplamada 2. ve 3. el hasat ekonomik olmamakta ve maliyeti arttırmaktadır. Ancak makinalı 
hasada geçiş sürecinde tüm bu belirsizliklerin çözümü gerekmektedir.  

Pamukta sırta ekim ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, sırta ekimin erkencilik, hastalık ve zararlılar 
açısından bölge pamuk tarımına kazandıracağı önem araştırma konumuzdur.  

Ayrıca bölgede sıcak ve kurak koşullara adapte olabilen çeşit geliştirmek diğer önemli bir konudur. Bu 
amaçla kurağa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarına 2001 yılında başlanmıştır. Zira kuraklık stresi 
Dünya’ da bitkisel üretimi sınırlayan en önemli faktör durumunda olup, bitkisel üretimde ciddi sorunlara 
neden olmaktadır (Monti, 1987). Ülkemizin iklim durumu da son yıllarda büyük bir değişim göstermiş, 
ülke kurak bir periyoda girmiştir.  

Bölgenin tohumluk ihtiyacının temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bölgede tohumluk üreten kurum ve 
kuruluşlar ihtiyaca cevap verememekte, Çukobirlik ve özel sektörün ihtiyacı karşılamadığı durumlarda 
çiftçi kendi tohumunu kendisi üretmektedir. Bu da çeşit karışımına neden olmakta ve çeşitler safiyetini 
koruyamamaktadır.  

Son yıllarda pamuk fiyatlarının, üretim girdileri ile kıyaslandığında  yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu da 
çiftçileri yeni ürün arayışına itmiştir.   

 
GELECEK PERSPEKTİFLERİ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin pamuk üretimindeki son yıllarda kazandığı önemini koruyabilmesi için 
pamuk tarımında doğru stratejiler belirlenmelidir. Bölgede ekim nöbeti sistemi içinde pamuk tarımı 
yapılmalı, hastalık ve zararlıların sorun olacağı ihtimali göz önünde bulundurularak üst üste pamuk 
yetiştiriciliğinden vazgeçilmelidir.  

Gelecekte yani 21.yüzyılın ikinci yarısında, iklim değişikliği, atmosferdeki karbondioksit 
konsantrasyonunun artması ve ortalama küresel sıcaklığın günümüze oranla 1.5-5.9 º C daha yüksek 
olacağı ve bir gelişme mevsiminde meydana gelen  ekstrem hava koşullarının artacağı beklenmektedir 
(Hodges ve McKinion, 1996). Fotosentez için optimum sıcaklılığın 35 º C olduğu, 17 º C’ nin altında ve 
47.5º C’ nin üstündeki sıcaklıklarda asimilat üretiminin durduğu (Babaeva ve Asrorov, 1987),  38 º C  ve 
üzerindeki sıcaklıklarda polen tozlarının  canlılıklarını kaybettiği ve kozalarda boş çenetlerin oluştuğu 
(Almeida, 1985), pamuk liflerinin de sıcaklık değişimlerinden etkilendiği  ve 15-33 º C nin dışındaki 
sıcaklıklarda lif kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği (Xie ve ark., 1993) bilinmektedir. Bu nedenle çeşit 
geliştirme çalışmalarında kısa süreli yüksek sıcaklık ve kuraklık stresine dayanıklı çeşit ıslahı günümüzde 
ve gelecekte de önemini koruyacaktır. 

Bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde çeşit açığı kapatılmalı,  bölge ekolojisinde çeşit geliştirme 
çalışmaları ciddi bir şekilde yürütülmelidir. Yüksek verim ve kalite en önemli hedefimiz olmakla birlikte 
erkenci, hastalıklara  ve zararlılara dayanıklı, stres koşullarına tolerant gösteren çeşitlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Gelecekteki pamuk bitkisi yüksek adaptasyon gücüne sahip, yüksek verim kapasiteli, 
erkenci, üstün teknolojik özelliklere sahip ve birçok güçlüklere (hastalık, zararlı, çevresel streslere) 
dayanıklı  olmalıdır (El-zik ve Thaxton,1989). Tüm bu beklentilere cevap verebilecek MAR (Multi 
Adversity Resistance) programı ile geliştirilen çeşitlerle ıslah programına bu yıl  başlanacaktır.  

Bölgede erkencilik diğer önemli bir konudur. Ekim ve hasat esnasındaki yağışlar bazı yıllar problem 
oluşturabilmekte ve pamuk tarımını sınırlayabilmektedir. Yağışlardan dolayı pamuk ekiminde gecikmeler, 
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bazen yeniden ekime neden olabilmekte, hasat  esnasındaki yağışlar ise ürün kaybı ve kalitenin 
bozulmasına yol açmaktadır. Ayrıca geciken hasat nedeniyle, bir sonraki ürünün ekiminde de sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle erkenci çeşitler tercih edilmekte ve bölge koşullarında erkenci çeşit geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir. Bölgede 2. ürün pamuk tarımı da giderek yaygınlaşmakta, erkencilik bu 
durumda da önemini korumaktadır. 

Tekstil endüstrisinin ihtiyacına cevap verecek üstün teknolojik özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesi ile 
ihracattaki yerimizi korumamız mümkündür. Lif uzunluğunda 33 mm den uzun, lif inceliğinde 3.4 - 4.9 
micronaire ve lif kopma dayanıklılığında 32 g/tex ve daha yukarısı hedef olmalıdır.  

Bölge için önerilen çeşitlerin muhafaza ıslahı uygulanmalı, çeşit karışımı önlenmelidir. Bölgede tohumluk 
ihtiyacı dikkate alınarak tohumluk üretimi yapılmalı, bu konudaki eksiklikler giderilmelidir, delinte 
tohumun yaygınlaştırılması amacıyla delinte tohumun avantajları konusunda yayın ve eğitimler 
düzenlenerek çiftçilerin eğitimi sağlanmalı ve teşvik edici öneriler getirilmelidir. Delinte tohumda ekim 
normu pnömatik ekim makinası ile 1-1.2 kg/da’ a düşmekte, tohumdan da tasarruf sağlanmaktadır 
(Tekkan, 1996).  Delinte edilmiş sertifikalı tohum ile maksimum çimlenme sağlanarak, çeşit karışımı 
önlenmekte, kullanılacak tohum miktarı ve seyreltme için gerekli işgücünden de tasarruf 
sağlanabilmektedir. Bazı hastalık ve zararlıların kontrolu ile pembe kurt larvalarını öldürerek, fümigasyon 
ihtiyacını ortadan kaldırması bakımından da önemlidir.   

Pamuk üretiminde girdi fiyatlarını azaltma yoluna gidilmeli, toprak işleme ve bakım esnasında kullanılan 
aletlerden kombine olanların seçilmesi ile daha ekonomik bir tarım sağlanmalıdır. Fazla sulama ve 
gübrelemeden kaçınılmalı, en az girdi ile en optimum kazanç elde etme yoluna gidilmelidir. Pamuk 
tarımının güncelliğini devam ettirebilmesi için üretim maliyetlerinin azaltılması, azaltılmış toprak işleme, 
üretim girdilerinin marjinal kullanımı ve ileri teknoloji transferi ile mümkündür.  

Pamuk yetiştirme tekniği konularında daha fazla araştırmalar yapılmalı,  araştırıcı-yayımcı koordinasyonu 
sağlanmalı, üretici-çırçırcı- tekstilci işbirliği içinde olmalıdır. 

Pamuk ekimini belirleyen en önemli konu pamuk fiyatları olduğundan bu değerlerin  enflasyonun 
gerisinde kalmaması gerekmektedir.  Günümüzde halen devam etmekte olan ekonomik kriz özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilemekte ve büyük darboğazlara itmektedir. Sektörel 
bazda da tekstil en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. Tüm bu sorunların çözümü gelecekteki pamuk 
üretimindeki hedefimizi belirleyecektir. 

Pamuğun çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması, hem tarım sektörünü hem de direk tekstil 
endüstrisini ilgilendirmesi nedeni ile bu bitkiden vazgeçmemiz mümkün olmadığından bu sorunların 
çözümü yoluna gitmemiz gerekmektedir.   
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ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulamaya açılan alanların günden güne artışı ile beraber pamuk ekiliş 
sahaları da genişlemektedir. Bölgenin geleneksel tarım bitkisi olan tahılların yerini sulama imkanlarının 
artmasıyla beraber pamuk almaya başlamış, son zamanlarda ise bölgede II. ürün pamuk tarımı yapılmaya ve 
yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Ülkemizde 760.000 ha alanda pamuk ekimi yapılmakta olup, 2.128.000 ton kütlü ürün elde edilmektedir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 345.758 ha alanda pamuk ekimi yapılarak 1.035 000 ton ürün elde 
edilmekte ve bu oran ülke toplamının sırasıyla %45.0 ve % 48.0’ini oluşturmaktadır (Akyıl, 1999).  

Pamuk bitkisi ekiminden hasadına kadar geçen süreçte pek çok hastalık, zararlı ve yabancıotun saldırısına 
maruz kalmakta ve önemli verim kayıpları yaşanabilmektedir. Pamuk ekim alanlarında yapılan bilinçsiz ve 
yanlış uygulamalar sonucu bu zararlı etmenlere karşı düzensiz bir şekilde kimyasal pestisitler 
kullanılmaktadır. Bunun neticesinde insan ve çevre sağlığı tehdit edilmekte, en önemlisi de canlılar arasında 
varolan doğal denge bozulmakta ve giderek daha fazla kimyasal pestisit kullanma ihtiyacını doğurmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülmekte olan Pamukta Entegre Mücadele Projesi kapsamında bölge 
pamuk ekilişlerinde pamuğun temel gelişim döneminde Tütün tripsi (Thrips tabaci) ve Pamuk çizgili 
yaprakkurdu [Spodoptera exiqua (Hübn.)]’nun, koza oluşturma döneminde Kırmızı örümcek (Tetranychus 
urticae Koch.), Bitki tahtakuruları [Creontiades pallidus (Rmb.)], Yeşilkurt (Helicoverpa spp.), Dikenlikurt 
(Earias insulana Boisd) ve Beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.), Olgunlaşma döneminde ise bunlara ilave 
olarak Pamuk yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empasca decipiens Paoli)’nin en önemli 
zararlılar olduğu belirlenmiştir. Pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae)’nın en önemli hastalık, 
Kanyaş [Sorghum halepence (L.) Pers.], Domuzpıtrağı (Xanthium strumarium L.), Fenerotu (Physalis sp.) ve 
Köpek üzümü (Solanum nigrum L.)’nün en önemli yabancıotlar olduğu saptanmıştır.  

Bu çalışmada yukarıda sayılan zararlı etmenlerin yayılış alanları, sorun olduğu il veya ilçeler ve potansiyel 
zararlı durumunda olan etmenler ile zararlı tehlikesi altında olan yerler belirlenerek bu zararlılara karşı 
alınması gereken önlemler, sorunlara karşı çözüm önerileri ve tavsiyeler ortaya konacaktır. 
 
1. GİRİŞ 

Pamuk Türkiye'de ve dünya’da üretiminden vazgeçilemeyecek öneme sahip önemli bir kültür bitkisidir. 
Dünya nüfusunun hızla artması, diğer yandan sanayileşen ve kalkınan toplumlarda pamuk ve pamuğa dayalı 
ürün tüketimini artırmış ve dolayısıyla da pamuğa olan ihtiyaç giderek fazlalaşmıştır. Pamuk tarım-sanayii 
entegrasyonunun önemli bir ham maddesi olarak ülkemiz gibi kalkınmakta olan ülkeler için daha da önem 
arzetmektedir. Üretilen kütlü pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil endüstrisinin, çiğiti 
ile de yağ ve yem sanayisinin vazgeçilmez hammaddesidir.  

Pamuk bitkisi ekiminden hasadına kadar geçen süreçte pek çok zararlı etmenin saldırısına maruz kalmakta, 
bu alanlarda yapılan bilinçsiz ve yanlış uygulamalarla zararlı etmenlere karşı kimyasal pestisitler 
kullanılmaktadır. Bunun neticesinde insan ve çevre sağlığı tehdit edilmekte, girdi maliyetleri artmakta ve en 
önemlisi de canlılar arasında varolan doğal denge bozulmaktadır.  

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sulama tesislerin devreye girmesi ve bölge çiftçilerinin kendi imkanları 
ile yer altı sularından artezyen kuyuları açarak yararlanmak suretiyle bölgede sulama olanaklarının artmasına 
paralel olarak, pamukta sorun oluşturan hastalık, zararlı ve yabancıot populasyonlarında bir artış meydana 
gelmiştir. Sulamaya açılan alanlarda, çiftçinin özellikle pamuk tarımına yönelmesi sonucu bu alanlarda adeta 
monokültür tarım yapılmakta, bunun yanısıra bilinçsiz yetiştirme ve yanlış sulama sistemlerinin uygulanması 
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neticesinde zararlı etmenlerin bölgede yaygınlık gösterdiği ve populasyonlarının artış kaydettiği 
gözlenmiştir.  

Bitki deseninde meydana gelen değişim ve ekolojik faktörlerin etkisiyle daha önce sorun olmayan bazı 
zararlı etmenlerin sorun olmaya başladığı, buna bağlı olarak da pestisit tüketiminde bir artışın olduğu 
gözlenmiştir. Oysa Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk ekim alanlarında zararlı populasyonlarının baskı 
altında tutulmasında doğal düşmanlar gerek tür zenginliği, gerekse populasyon yoğunluğu bakımından 
oldukça ümitvar bulunmuştur (Karaat ve ark., 1987). 

Bölge pamuk agroekosisteminde ileriki yıllarda olası büyük problemlerin önüne geçmek için, bölgedeki 
mevcut pamuk hastalık, zararlı ve yabancıotların yayılış alanları ve populasyon gelişimlerini izlemek, 
potansiyel tehlike görünümündeki etmenlere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak, gereksiz ilaçlamaların önüne 
geçmek suretiyle girdi maliyetlerini düşürerek uzun yıllar sürdürülebilir bir pamuk tarımının yapılması 
büyük önem taşımaktadır.  
 
2. GAP BÖLGESİ PAMUK EKİLİŞLERİNDE MEVCUT ZİRAİ MÜCADELE SORUNLARI 

2.1. Hastalıklar:  

Fide Kök Çürüklükleri: (Rhizoctonia solani Kühn. Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., 
Verticillium spp., Aspergillus niger van Tieghem) Hastalığa toprak kökenli patojenler dediğimiz birkaç 
etmen neden olabilmektedir. Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür. Bu köklerin kabuk dokusu 
renk değiştirerek yumuşamaya başlar, daha sonra kök ve kök-boğazı kahverengileşir, incelir, bitki ayakta 
duramaz devrilir ve kurur. Bilhassa bu etmenlerle bulaşık ve nem tutan topraklarda, ilkbaharı yağışlı ve serin 
giden yıllarda, çok büyük tahribat yaparak, tarlaların yeniden ekilmesini gerektirebilmektedir. Hastalık bütün 
bölgede ekim sonrası yağışlı geçen günler oranında az veya çok görülmektedir. 

Köşeli yaprak Leke Hastalığı: (Xanthomonas campestris pv. malvacearum E.F. Smith “Dowson) Hastalık 
etmeni bir bakteri olup, optimum gelişme sıcaklığı 25-30 0C’dir. Bakteri kuraklık ve sıcaklığa oldukça 
dayanıklıdır. Uygun gelişme şartları oluştuğunda kozaya ve oradan da tohuma geçer. Dolayısıyla kışı 
tohumda ve bulaşık bitki artıklarında geçirebilmektedir. İlk belirtileri pamuk bitkisinin kotiledon 
yapraklarında açık yeşil, yuvarlak yağ lekesi gibi görünür. Lekelerin ilerlemesi ile yaprak damarlarında 
sınırlanmasıyla köşeli leke görünümü alır, havaların ısınması ile lekeler kurur ve beyazımsı bir kabuk halini 
alır. Hastalık bilhassa yağışlı geçen mayıs–haziran aylarında önemli zararlara neden olabilmektedir. 

Koza Çürüklüğü: (Aspergillus sp.) Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekilişlerinde daha çok ağustos 
ayında dikkati çekecek yoğunlukta olmak üzere nohut büyüklüğündeki henüz teşekkül etmiş küçük kozaların 
ana dala bağlı sap kısmından itibaren kahverengileşerek kuruduğu ve bitki üzerinde asılı kaldığı 
görülmektedir. Bu görünüm bazı alanlarda oldukça fazla olup bir bitki üzerinde bulunan kozaların %30-
40'ına varabilmektedir. Bu zarar durumu ve oranı tarladan tarlaya hatta farklı pamuk çeşitleri arasında bile 
değişebilmektedir. Yapılan hastalık izolasyon sonuçlarına göre Aspergillus sp. ve Aspergillus niger 
etmenlerinin izole edildiği belirlenmiş, ancak etmenin hangi koşulllar sonrası geliştiği veya hangi tür 
zararlıların emgileri sonucu kozaya bulaştığı ve bu görünüme sebep olduğuna dair bir çalışma yapılmamıştır. 
Literatürde hastalık etmeninin yüksek nemle bağlantılı olarak geliştiği, özellikle yağmurlama sulama yapılan 
alanlarda bu görüntünün dikkat çekmesi bu kanıyı kuvvetlendirmektedir ancak daha çok teferruatlı 
çalışılması gerektiği düşüncesindeyiz. Hastalık bütün bölge pamuk ekilişlerinde bulunmaktadır. 

Solgunluk Hastalığı: (Verticillium dahliae Kleb.) Fungus, toprakta mikrosklerot halinde kışı geçirmekte, 
uygun koşullarda vejetatif hale geçerek bitkilerin kök ucundan ve kılcal köklerden giriş yapar. Fungus 
hücreler arası ve hücre içi hareket ederek iletken doku demetlerine ulaşır. Buralarda oluşan konidi ve 
miseller odun boruları boyunca tepe noktalarına kadar ilerler. Hastalık belirtileri alt yapraklardan başlayarak 
üst yapraklara doğru ilerleyen solma ve pörsüme şeklindedir. Pamuk bitkisi normal gelişim içerisinde iken 
ani solması ve pörsümesi ile üreticinin dikkatini çeken bu hastalık, bölge pamuk ekilişlerinde uzun yıllardır 
pamuk ekimi yapılan Dicle nehri boyunca Diyarbakır’ın Merkez ve Bismil ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin 
ilçelerinde oldukça yaygın olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge:1 1997 ve 1998 Yıllarında Pamuk Ekim Alanlarında Fide Döneminde Yapılan İzolasyonlarda 
Elde Edilen Etmenler ve Bulunuş Oranları. 

 Elde Edilen Etmenler (%) 

Fusarium spp. Rhizoctonia spp. Alternaria spp. Xanthomonas campestris 
pv. malvacearum 

 
İl-İlçe Adı 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Diyarbakır-Bismil 17 11 8 2 5 4 6 3 

Mardin-Kızıltepe 11 15 2 4 8 3 13 10 

Şanlıurfa-Merkez - 20 - 7 - 8  12 

Toplam 28 46 10 13 13 15 19 25 

Yaygınlık Oranı 35.0 47.0 12.8 13.0 16.6 15.0 24.3 25.0 
 

Çizelge 2. 1997  Yılında Pamuk Ekim Alanlarında Olgunlaşma Döneminde Yapılan İzolasyonlarda Elde  
Edilen Etmenler ve Bulunuş Oranları. 
 Elde Edilen Etmenler (%) 

Verticillium   
dahliae 

Xanthomonas c. 
p.v. malvacearum 

Diğer Yaprak 
Lekeleri  

Koza Çürüklüğü 
 

 
İl-İlçe Adı 

Y.O. H.O. Y.O. H.O. Y.O. H.O. Y.O. H.O. 
Diyarbakır-Bismil 100 54 10 0.5 100 7.25 35 0.4
Mardin-Kızıltepe 25 17 17 0.7 100 11 73 2.5
Ortalama 62.5 33.5 13.5 0.6 100 9.12 54 1.45
(YO=Yaygınlık oranı, HO=Hastalık oranı) 
 
Çizelge 1 ve 2'de görüldüğü gibi fide döneminde en çok görülen hastalık etmenlerinin başında %35-47 ile 
Fusarium spp., %24-25 ile Köşeli yaprak leke hastalıkları gelmektedir. Olgunlaşma döneminde ise 
Verticillium solgunluğunun Yaygınlık ve Hastalık Oranı ile en başta geldiği ve hastalığın Diyarbakır ilinde 
daha yaygın olduğu da görülmektedir. 
 
2.2. Zararlılar: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında görülen zararlıları bitkinin fenoloji dönemlerine göre üç 
dönemde inceleyebiliriz (Falcon and Smith, 1973).  

Temel Gelişim Dönemi: Pamuğun çıkışından ilk tarakların görüldüğü döneme kadar  
Koza Oluşturma Dönemi: Taraklanma başlangıcından ilk kozaların görüldüğü döneme kadar 
Olgunlaşma Dönemi: İlk kozanın açılışından hasat sonuna kadar. 

Bu dönemler ve görülen zararlılar Çizelge.3’te verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bitkinin Fenoloji Dönemlerine Göre  
Görülen Zararlılar 
Temel Gelişim Dönemi 
I...........ı..........I.............ı.............I 
       Mayıs                Haziran 

Koza Oluşturma Dönemi 
I...........ı............I.............ı............I
     Temmuz              Ağustos 

Olgunlaşma Dönemi 
I............ı............I............ı...........I 
        Eylül                   Ekim 

Agrotis spp. Tetranychus urticae Koch.* Bemisia tabaci (Genn.)* 
Thrips tabaci Lind.* Pectinophora gossypiella (Saund.) Helicoverpa spp.* 
Spodoptera exigua (Hübn.)* Bemisia tabaci (Genn.)* Creontiades pallidus (Rmb.)* 
Aphis gossypii Glov. Helicoverpa spp.* Earias insulana Boisd.* 
Empoasca spp. Earias insulana Boisd.* Aphis gossypii Glov. 
 Creontiades pallidus (Rmb.)* Acyrthosiphon gossypii Mordwill*
* Önemli zararlılar 
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A. Temel Gelişim Dönemi Zararlıları: 

Bozkurtlar (Agrotis spp.) Pamuğun çıkışından 6-8 yapraklı olduğu döneme kadar zararlı olan bozkurtlar, 
kesici kurtlar olarak da tanınmaktadır. Gece faaliyet gösteren zararlı, pamuk fidelerini kesmek suretiyle zarar 
yapar, gündüzleri bitki kök boğazına yakın yerlerde toprağın 2-4 cm derinliğinde ve kıvrık vaziyette durgun 
vaziyette bulunur. Bölge pamuk ekilişlerinde nadiren ve lokal olarak görülebilen bu zararlılar mücadele 
açısından önemli bir zararlı olarak görülmemektedir. Teknik talimatlarda zararlıya karşı koruyucu tohum 
ilaçlaması önerilmekte ise de entegre mücadele anlayışına ters düşen bu uygulamanın yapılmaması gerektiği 
düşünülmektedir. Zararlı yoğunluğunun görüldüğü lokal yerlerde bir yüzey ilaçlamasının zararlı 
populasyonunu oldukça düşürdüğü gözlenmiştir. 

Tütün tripsi (Thrips tabaci Lind.) Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekilişlerinde erken dönemde görülen 
en önemli zararlıdır. Zararlı pamuğun çıkışı ile birlikte tarlalarda görülmeye başlar ve ilk bir aylık dönemde 
zararı önemli olabilmektedir. Zararlı, henüz çıkış yapmış bitkilerin kotiledon yapraklarında zararlı olur ve 
yaprağın alt yüzünde damarlar boyunca taze yaprakları ağız parçaları ile zedeleyerek özsuyu emerler. 
Zararlının beslendiği yerler bir süre sonra gümüşi veya beyazımsı bir renk alır. Yapraklar buruşur, dokular 
sertleşir, kolay kırılır ve yırtılır bir hal alır. Zarar hep genç taze yapraklara yönelik olduğundan bitki gelişimi 
durur, yoğun zarar gören tarlalarda bitkiler kara dal görünümü alır. Özellikle sıcak ve yağışsız geçen 
mevsimlerde populasyonu hızla gelişmekte ve çatal dal oluşumuna sebep olarak verim dallarının zarar 
görmesine neden olmaktadır.  

Erken dönemde yapılacak kontrol ve sayımlarda tarlanın değişik noktalarından belirli sayıda bitki sayılarak 
yaprak başına ortalama 2-3 adet yoğunluk saptandığında kısa etki süreli ve doğal düşmanlara etkisi az 
ilaçlardan biri ile yüzey ilaçlamasının yapılması yeterli etki sağlamaktadır. Zararlı çok narin yapılı ve ilaçlara 
hassas olduğundan uygulamalarda geniş spektrumlu ilaçlardan kaçınılmalıdır. Efil (1999), Harran Ovasında 
T. tabaci populasyonunun 1997 yılında ilk gerçek yaprak çıkışından 4-6 yapraklı olduğu döneme kadar 
populasyonunun 1.4 ile 13.6 ad/yaprak arasında değiştiğini, 1998 yılında populasyonun ilk gerçek 
yaprakların oluştuğu dönemde 1.2 ad/yaprakla sınırlı kaldığını ve bir ay içerisinde 3-4 kez yağmur 
yağmasının populasyon gelişimini engellediğini, zararlı populasyonunun 4-5 adet/yaprak seviyesi üzerinde 
geliştiği bitkilerde ilaçlı mücadelenin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. 

Bölge pamuk ekilişlerinde Şanlıurfa ili Merkez, Harran, Akçakale, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri, 
Adıyaman ili ile Mardin Kızıltepe’de daha çok sorun oluşturmaktadır. Son 3 yıllık ortalama rakamlara göre 
her yıl Adıyaman ilinde 27.100 da; Şanlıurfa ilinde ise 450.000 da alanda zararlıya karşı yüzey 
ilaçlamalarının yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer illerde ise küçük çaplı lokal alanlar hariç büyük çaplı 
ilaçlamaların yapılmadığı belirlenmiştir∗. Kurak geçen 1999 ve 2000 yıllarında ise Diyarbakır Merkez, Bismil 
ve Çınar ilçeleri pamuk ekilişlerinde zararlı sorun oluşturmuştur. 

Pamuk çizgili yaprak kurdu: (Spodoptera exigua (Hübn.)) Bu zararlı daha çok yağışlı geçen mevsimlerde 
geniş yapraklı yabancıotların yoğun olduğu tarlalarda görülmektedir. Bitkilerin henüz 4-5 yapraklı olduğu 
dönemden taraklanma dönemine kadar zararlı olabilmektedir. Bu yabancıotlardan pamuğa geçerek pamuk 
yapraklarını kenarları düzgün daireler şeklinde kesmek ve yemek suretiyle zarar yapmaktadır. Bu şekilde 
zararı görüldüğü bitkiler hafifçe silkelendiğinde zararlı larvaları hemen kendini toprağa atmakta ve kıvrık 
vaziyette hareketsizce beklemektedir. Tarladaki geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinden sonra pamuğa 
geçişi ve zararı daha çok dikkati çekmektedir. Bölge pamuk ekilişlerinde lokal alanlarda görülebilmekte, 
hatta aynı tarla içerisinde bile lokal alanlarda zararı daha fazla olabilmektedir. Zararlı yoğunluğunun 
görüldüğü yerlerde lokal ilaçlamalar şeklinde mücadelesinin yapılması yeterli olabilmektedir. 

 
B- Koza Oluşturma Dönemi Zararlıları: 

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch.) Sıcak ve kurak geçen mevsimlerde, tozlu alanlar 
ile stabilize yol kenarlarında bulunan tarlalarda daha çok görülen ve tarla kenarlarından içeriye doğru 
yayılmak suretiyle populasyon gelişimi gösteren önemli bir zararlıdır. Kırmızıörümcekler pamuk 
yapraklarının altında bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar. İlk zarar belirtileri pamuk yaprakları 
üzerinde serpiştirilmiş sarı noktalar şeklinde görülür. Yapraklardaki yeşil renk solgunlaşır, gelişme 
durgunluğu görülür ve daha sonra yaprağın bir bölümü veya tamamı homojen olarak kızarır. Yaprakların alt 
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yüzüne bakıldığında bir ağ tabakası ve bu ağın altında yüzlerce Kırmızıörümcek ergin nimf ve yumurtası 
görülür. Yoğun populasyonlarda zararı %40’a kadar çıkabilmektedir (Anonymous, 1995).  

Zararlı ile mücadelede ilk bulaşma noktasını tespit etmek ve buradan tarla içerisine yayılmadan lokal 
mücadele şeklinde spesifik bir akarisid ile mücadele yapmak mücadelenin başarısı ve ekonomik olması 
açısından önemlidir. Zararlı populasyonunun görüldüğü tarlaların nemli tutulmasının populasyonun 
durmasını sağladığı ve doğal düşman baskısı ile populasyonun kırıldığı tarlalar gözlenmiştir. Zararlı, bölge 
pamuklarında yukarıda belirtilen özelliklere sahip her yerde görülmekte ve buna karşı son üç yıllık 
ortalamalara göre en fazla Diyarbakır (6.500 da), Mardin (30.500 da) ve Şanlıurfa (170.000 da) illerinde 
kimyasal mücadele yapıldığı belirlenmiştir.  

Pembekurt: (Pectinophora gossypiella (Saund.)) Pembekurt, iç karantinaya dahil bir zararlı olduğu için, 
karantina önlemlerinin sıkı uygulandığı ülkelerde sorun olamamaktadır. Zararlının etkili bir kimyasal 
mücadelesi olmadığı için en etkili mücadele yöntemi kültürel tedbirler ile karantina önlemlerinin iyi 
uygulanmasıdır.  

Ülkemizde uzun yıllar etkisini kaybeden zararlının son birkaç yıl içerisinde populasyonunda oldukça önemli 
sayılabilecek artışlar meydana gelmiştir. GAP Bölgesi pamuk ekilişlerinde ilk defa 1997 yılında saptandığı 
belirtilen zararlının (Özpınar ve ark.,1998) özellikle son yıllarda değişik firmalar tarafından tohumluk olarak 
kontrolsüzce tohumlukların piyasaya sürülmesi, bölgede sayısı oldukça artış gösteren çırçır fabrikalarından 
elde edilen çiğitlerin gerekli uygulamalar ve kontrollerinin tam yapılamaması neticesinde elde edilen 
çiğitlerin piyasaya tohumluk olarak sürülmesi sonucu zararlı populasyonunda artışlar meydana geldiği 
düşünülmektedir. 

Zararlı kışı kör kozalar ve çiğit içerisinde geçirdiğinden mücadelesinde kültürel önlemler ve karantina 
önlemleri büyük önem taşımaktadır. Bunun için hasattan sonra tarlada kalan saplar sapkeserlerle kesilerek 
derin sürülmeli veya saplar toplanarak yakılmalıdır. Hasattan sonra hayvan sürülerinin tarlalara bırakılması, 
tarlada kalan yeşil ve kör kozaların yenilmesine neden olur. Tohum temizliği için de tohumların” 
sawgine”den ve “linter” makinalarından geçmesi gerekmektedir. 

Yasal önlemler olarak 6968 sayılı Zirai mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 16. Maddesinin f, g, ve h 
fıkraları ile 33 ve 34. Maddeleri; 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki 
kanuna dayanılarak hazırlanan “Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt Yönetmeliği” mevcut olup 
bunların sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.  

Dikenlikurt: (Earias insulana Boisd.) Pamuğun generatif organlarına doğrudan zarar veren önemli 
zararlılardan biridir. Larvalar tarak ve kozalarda zarar yapar. Yeni çıkan larvalar genellikle tarağı tepe 
kısmından delerek içeri girer ve tarakların dökümüne yol açar. Asıl zararını ise kozada yapar. Larvalar 
kozanın genellikle alt yarısından içeri girer. Dikenlikurt zararına uğrayan koza genellikle hiç açılmaz. Zarar 
gören kozalarda Köşeli yaprak leke hastalığı etmeni (Xanthomonas malvacearum) için uygun bir ortam teşkil 
edebilir. Bu bakterinin geliştiği kozalar yumuşar, cıvık bir hal alır ve tamamen çürür. Epidemi yıllarında 
mücadele yapılmadığında zararı %90’a kadar varabildiği belirtilmektedir (Anonymous, 1995). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekilişlerinde 2001 yılında epidemi sayılabilecek bir populasyon 
yoğunluğuna ulaşan zararlı, olgunlaşma döneminde yer yer Yeşilkurt ile birlikte eşit oranlarda, bazı 
tarlalarda ise %60-70 hakim tür olarak önemli sayılabilecek bir zarara yol açmıştır. Şanlıurfa ili Merkez, 
Akçakale ve Harran ilçelerinde, özellikle Harran ilçesi ve Yardımcı nahiyesinin güneydoğusunda kalan ve 
Tektek dağlarına kadar uzanan yaklaşık 250.000 da alanın zararlı ile bulaşık olduğu, yaklaşık 100.000 da 
alanın ise mücadele eşiği (%10 bulaşık koza) veya üzerinde olduğu belirlenmiştir. Mücadele eşiği ve 
üzerinde yoğunluk belirlenen alanlarda büyük tarlalarda (100-500 da) uçakla havadan ilaçlamalar yapılırken, 
daha küçük alanlarda ise atomizör ve sırt pülverizatörleri ile mücadele yapılmıştır. Özellikle havadan 
ilaçlama yapılan alanlarda 3-5 gün sonra yapılan kontrol ve sayımlarda erken dönem (1. ve 2. dönem) 
larvalarının etkilendiği, ancak geç dönem larvalarda ise etkilenmenin düşük (%30-40) olduğu gözlenmiştir. 

Zararlı, Mardin ili Kızıltepe ilçesi ile Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi arasındaki Cırcıp mevkii civarındaki 
pamuk ekilişlerinde, özellikle geç ekilmiş veya II. ürün olarak ekilmiş ve fenolojisi geç kalmış tarlalarda 
populasyonun yüksek olduğu belirlenmiştir. Şanlıurfa ili pamuk alanlarında 1997 ve 1998 yıllarında yapılmış 
bir çalışmada kör kozalardaki Pembekurt ve Dikenlikurt ile ilgili elde edilmiş veriler çizelge 4’te verilmiştir  
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Çizelge 4. Şanlıurfa İli Pamuk Alanlarında 1997 ve 1998 Yıllarında Saptanan Dikenlikurt ve 
Pembekut’un Örnekleme Yerlerine Göre Dağılımı 

1997 1998 
Dikenlikurt Pembekurt Dikenlikurt Pembekurt 

 
Örnekleme  
Yerleri Adet % Adet % Adet % Adet % 
Harran Ovası 103 84.42 155 96.87 185 45.79 48 84.21 
Suruç - - - - 42 10.39 2 3.50 
Bozova - - - - 23 5.69 6 10.52 
Hilvan 0 0.00 5 3.13 44 10.89 1 1.75 
Viranşehir 5 4.09 0 0.00 21 5.19 0 0.00 
Ceylanpınar 14 11.47 0 0.00 89 22.02 0 0.00 
TOPLAM 122 100.00 160 100.00 404 100.00 57 100.00 
Kaynak: (Özpınar ve ark., 1998. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 2 (4)): 1-10 
 
Çizelge 4'te görüldüğü gibi Harran Ovasında 1997 yılında yapılan 103 örnekleme yerinde kör kozaların 
%84.42'sinin Dikenlikurt, 155 tanesinden %96.87'sinin ise Pembekurt ile bulaşık olduğu; Aynı şekilde 1998 
yılında da 185 örnekleme yerinin %45.79'unda Dikenlikurt, 48 örnekleme yerinin ise %84.21'inde Pembekurt 
bulaşıklığının olduğu ve yayılış alanlarının arttığı görülmektedir. 

Yeşilkurt: (Helicoverpa spp.) Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekilişlerinde belirli aralıklarla (2-3 yılda 
bir) populasyon artışı görülen ve yine daha çok belirli alanlarda zarar yapan zararlı, bölgede 1998 yılında 
Diyarbakır ili Bismil ilçesi, 2000 yılında Şanlıurfa’da ve 2001 yılında ise Mardin ili Kızıltepe ilçesi 
(Altıntoprak köyü) ile Şanlıurfa ili Merkez ve Harran ekilişlerinde zarara yol açan populasyon yoğunluğuna 
ulaşmıştır. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde zararlı ile mücadelede uçak kullanılmış, ancak başarılı sonuç 
alınmadığı gerekçesiyle 2. ilaçlamaların yapıldığı alanlar olmuştur. Şanlıurfa ilinde ise 2000 yılında yapılan 
mücadele sonrası yaprakbiti (A. gossypii) populasyonunda büyük bir artış kaydedilmiş ve fumajine neden 
olarak zarar daha da büyümüştür. 2000 ve 2001 yılarında Şanlıurfa'da her yıl için 100.000 da alanda zararlıya 
karşı uçakla mücadelenin yapıldığı, diğer illerden ise en fazla Mardin'de (14.000 da) olmak üzere Adıyaman, 
Batman ve Diyarbakır'da ise lokal alanlarda (1000-2000 da) yer aletleri ile mücadelenin yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bölgede zararlının larva ve pupa parazitoitleri olarak 6 tür belirlenmiş ve %25 ile %48 oranında 
etkili bulunduğundan (Göven ve Efil, 1994) mücadeleye geçmeden önce bunların gözönünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

Bitki tahtakuruları : (Exolygus spp., ve Creontiades pallidus (Rmb.)) Exolygus türlerine bölge pamuk 
ekilişlerinde çok az rastlanırken, C. pallidus türü ise son 3-4 yıldır daha yoğun görülmekte ve zarar 
yapmaktadır. Zararlı bölgede ilk kez 1998 yılında dikkat çekmiş ve Adıyaman ili pamuk ekilişlerinde 
görülmüştür. Daha sonraki yıllarda Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illeri pamuklarında da yoğunlaştığı dikkati 
çekmiştir. Zararlı doğrudan generatif organlarda ve daha çok genç kozalarda zarar yaptığı için zararı önemli 
sayılır. Erken dönemde zarar gören kozalar kuruyup bitki üzerinde kaldığı gibi, geç dönemde zararlı 
emgisine maruz kalan kozalarda yoğun emgi noktaları ve şekil bozuklularının (deformasyonlar) meydana 
geldiği ve bu tür kozaların ya hiç açamadığı veya zayıf açma gösterdiği belirlenmiştir. Zararlı çok hareketli 
olduğu için dikkat çekici populasyon yoğunluğuna ulaşmadan da bir bitkiden öbürüne çok hızlı geçiş 
yapabildiğinden önemli zararlara yol açabilmektedir.  

Zarar geç ekilmiş pamuklarda daha da büyüyebilmektedir. Suriye’de yapılmış bir çalışmada zararlının 
%50.4’e varan zarar yapabildiği, 50 atrapta 7 adet mirid bulunması halinde kontrol önlemlerinin alınması 
gerektiği belirtilmiştir (Stamp, 1987). Bölgemiz pamuk ekilişlerinde 2001 yılında yapılan kontrollerde 
zararlının 50 atrapta olmak üzere Şanlıurfa’da 4-5, Mardin (Nusaybin)’de 12-13,ve Şırnak’ta 2-3 ad/50 atrap 
yoğunluğa ulaştığı belirlenmiştir.  
 
C- Olgunlaşma Dönemi Zararlıları 

Yaprakbitleri: (Aphis gossypii Glov., Acyrthosiphon gossypii Mordwill) Aslında nemli ve ılıman bölgelerde 
pamuğun erken dönem zararlıları olan yaprakbitleri, bölge ekolojisinin zararlının istekleri doğrultusunda 
gelişmememsinden dolayı daha çok olgunlaşma döneminde karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle ilk kozaların 
açılışından itibaren çiftçilerin koza ağırlığı artsın diye yaptıkları yoğun sulamalar ve havanın serinlemesi 
sonucu zararlı populasyonu artış kaydetmektedir. İşin içerisine herhangi bir zararlıya karşı yapılmış bir 
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ilaçlama da girmiş ve doğal düşman populasyonu kırılmışsa zararlı populasyonu daha hızlı artmakta ve zarar 
yapmaktadır. Harran ovasında 2000 yılında Yeşilkurda karşı yapılan ilaçlamalar sonucu böyle bir durum 
yaşanmıştır. Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ise yine Eylül-Ekim aylarında Acyrthosiphon gossypii türünün 
1999 ve 2000 yıllarında populasyonun daha fazla olduğu ve yaprak başına ortalama 12-15 adete ulaştığı 
belirlenmiştir. Pamuk bitkilerinde bir miktar fumajin meydana gelmesine rağmen, hasat başladığı ve doğal 
düşman yoğunluğu olduğu için zararlıya karşı herhangi bir mücadele yaptırılmamıştır.  

Beyazsinek: (Bemisia tabaci Genn.) Çukurova Bölgesinde pamuğun en önemli zararlısı olarak, pamuk 
tarımını bu bölgede ikinci plana düşüren zararlı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yıllar önce varlığı 
saptanmış, ancak uygun olmayan ekolojiden (yüksek sıcaklık, düşük nem) dolayı populasyon artışı 
gösterememekteydi. Bölgede barajların ve göl aynalarının artışı ile sulu tarımın ve özellikle pamuk ekiminin 
artışı ile birlikte maalesef Beyazsineği bölgemiz için de önemli zararlılar arasına koymaya başlamıştır. 
Zararlı artık bölge pamuk ekilişlerinin hemen hemen tümünde görülmeye başlamış, Şanlıurfa ili Merkez ve 
Harran ilçeleri, Mardin ili Nusaybin ilçesi ile Şırnak ili Silopi ve Cizre ilçelerinde Mücadele Eşiğini aşmaya 
başlamıştır. Bunda hiç şüphesiz ekolojinin zararlının lehinde değişiyor olmasının büyük etkisi olmakla 
birlikte yanlış uygulamaların daha büyük etki yaptığı söylenebilir.  

Şanlıurfa ili Merkez Karaali köyü kaplıca ve seralarının bulunduğu alanda son 4 yıldır neredeyse her yıl 
Mücadele Eşiğine ulaşan zararlı, buralarda bulunan seralarda Kış ve Yaz ayları boyunca yaşantısını devam 
ettirmekte, Temmuz ve Ağustos’ta sera işlerinin bitmesinden sonra genel bir mücadele yapılmadan kapı ve 
pencerelerin açık bırakılması ve bitkilerin sökülmesi neticesinde çevreye yayılmakta ve pamukta oluşan 
uygun ekolojinin (30-32 0C sıcaklık ve %49-59 nem) de etkisiyle hızla üreyebilmektedir. Mardin 
Nusaybin’deki pamuk ekilişlerinde ise pamuk tarlaları arasına küçük parseller şeklinde zararlının ara 
konukçularından en önemlisi olan kavun ve karpuz ekilişlerinin yapılmış olması ve pamuk tarlalarının adeta 
suya boğulması gibi faktörlerin zararlı populasyonunda patlamaya neden olduğu belirlenmiştir. Zararlının 
populasyon yoğunluğu 2001 yılında Mardin Nusaybin’de 21.4 ad/yaprak, Şanlıurfa Merkez’de 116.3 
ad/yaprak ve Şırnak Cizre’de 41.4 adet/yaprak yoğunluğa kadar çıkabilmiştir. Bu nedenle çoğu tarlada yoğun 
fumajin meydana gelmiştir. Son üç yılda Mardin'de her yıl ortalama 9.000 da ve Şanlıurfa'da 50.000 da 
alanda zararlıya karşı mücadele yapıldığı belirlenmiştir. 

Yaprak pireleri: ( Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli) Pamuğun olgunlaşma 
döneminde populasyonu artış kaydeden, bölge genelinde yer yer hasat döneminde Mücadele Eşiğine ulaşan 
yaprakpireleri, pamuk alanlarında sezon boyunca bulunmakla birlikte populasyonu düşük seyretmektedir. 
Özellikle sık ekimli, azotlu gübre uygulaması fazla ve tüysüz veya kısa tüylü pamuk çeşitlerinin ekili olduğu 
tarlalarda mücadele eşiğine (10 adet nimf-ergin/yaprak) eylül ayı sonu ekim başlarında ulaşmaktadır. 
Şanlıurfa ilinde 2000 ve 2001 yıllarında her yıl 75.000 da, Şırnak'ta ise 3.300 da alanda zararlıya karşı 
mücadele yapıldığı belirlenmiştir. Ege Bölgesinde pamuktaki zararlı cicadellid türlerinin erken dönem 
zararlısı olduğu (Bozkurt, 1970), Çukurova Bölgesinde Empoasca türlerinin temmuz ortasında en yüksek 
populasyon yoğunluğuna ulaştığı fakat hiçbir zaman zararlı olabilecek düzeye ulaşmadığı (Özgür ve 
ark.,1988), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise olgunlaşma döneminde zararlı olduğu belirtilmiştir (Karaat 
ve ark.,1987). 
 
2.3 Yabancı Otlar: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk alanlarındaki zirai mücadele problemlerinden biri de yabancıotlardır. 
Yabancıotlar pamuğun su ve bitki besin maddelerine ortak olmak suretiyle bitkilerin zayıf kalmalarına sebep 
olduğu gibi, bazı zararlılara konukçuluk etmek ve kültürel işlemlerin yapılmasını zorlaştırmak gibi 
problemler de yaratmaktadır. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda bulunan yabancıotlar önem sırasına göre 
çizelge 5'te verilmiştir.  
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Çizelge 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk alanlarında Bulunan Önemli Yabancı Otlar 
Türkçe Adı Yabancıotun Bilimsel Adı 

Kanyaş  Sorghum halepense (L.) Pers. 
Domuz Pıtrağı Xanthium strumarium L. 
Fenerotu Physalis spp. 
Köpek üzümü Solanum nigrum L. 
Semizotu Portulaca oleracea L 
Tarla sarmaşığı Convolvulus arvensis L. 
Köpek dişi ayrığı Cynodon dactylon. (L.) Pers. 
Horoz İbiği Amaranthus sp. 
Yapışkanot Setaria spp. 
Darıcan Echinochloa spp. 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekilişlerinde daha önce yapılmış çalışmalarda ilk çapadan önce 74, son 
çapadan sonra 64 yabancıot türünün bulunduğu, Kanyaş (S. halepense), Semizotu (P. oleracea), Tarla 
sarmaşığı (C. arvensis) ve Köpekdişi ayrığı (C. dactylon)’nın en önemli yabancıotlar olduğu belirlenmiştir 
(Uludağ ve Katkat,1991). Son 3-4 yıllık çalışmalara göre çizelge 5'ten de görüldüğü gibi Domuzpıtrağı ve 
Fenerotu’nun pamuktaki önemli yabancıotlar arasında yer aldığı ve yaygınlık ile populasyonlarının gittikçe 
artış kaydettiği belirlenmiştir. Yapılan başka bir çalışmada ise hem Köpekdişi ayrığı'nda hem de Kanyaş'ta en 
fazla rizom boğumunun el çapasında oluştuğu, bunu kültüvatör ve diskaronun takip ettiği, rizom 
boğumlarının sürmesinde ise aletlerin el çapası, diskaro ve kültüvatör şeklinde sıralandığı ve bu üç aletin de 
her iki yabancıotu kontrolden uzak olduğu ve çoğalmalarına yardımcı olduğu belirlenmiştir (Uygur ve Koch, 
1990). 
 
3. GAP BÖLGESİ PAMUKTA ZİRAİ MÜCADELE SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında belirlenen bu önemli hastalık, zararlı ve yabancıot 
etmenlerine karşı alınması gereken önlemler şöyle özetlenebilir. 

- Fide döneminde görülen hastalıklara (Fide kök çürüklüğü ve Köşeli yaprakleke hastalığı) karşı 
koruyucu tohum ilaçlamalarının yapılması, veya önceden ilaçlanmış tohumların ekilmesi, olgunlaşma 
dönemindeki hastalığın (Solgunluk hastalığı) yaygın olduğu alanlarda ise münavebe uygulamalarının 
yapılması, 

- Özellikle kültürel işlem ve uygulamalarla yakın alakalı olarak populasyon artışı görülen 
zararlılara (Beyazsinek, Yaprakpireleri, Kırmızıörümcek vb.) karşı sık ekim, aşırı sulama ve azotlu gübre 
gibi uygulamalardan kaçınılması, 

- Lepidopter zararlılarına (Pembekurt, Dikenlikurt ve Yeşilkurt) karşı önceden tahmin ve uyarıya 
yönelik olarak bölge pamuk ekilişlerini temsil edecek yer ve sayılarda olmak üzere ışık ve feromon 
tuzaklarının arazilere yerleştirilerek, haftalık kontrol ve sayımlarının alınarak bir merkezde (Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü) toplatılıp değerlendirilmeye alınması, zararlıların populasyon gelişimlerinin izlenmesi, 

-Pembekurt gibi kimyasal mücadelesi olmayan zatrarlılara karşı muhakkak delinte veya sertifikalı 
tohum ekimlerinin yapılması ve diğer koruyucu kültürel uygulamaların yapılması, Karantina önlemlerinin 
uygulanması, 

- Mücadelesi gereken zararlılara karşı ekonomik zarar eşiklerine dikkat edilmesi ve olabildiğince 
seçici (selektif) ve kısa etki süreli ilaçlara yer verilmesi,  

- İlaçlamalarda havadan ilaçlamalardan özellikle kaçınılması, büyük alanlarda mücadeleyi 
gerektirecek durumlarda yüksek çatılı ilaçlama aletlerinin geliştirilmesi ve kullanılması,  

- Bölgede Zararlılarla doğal düşmanlar arasında mevcut doğal dengenin korunması için gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi ve bunların uygulama kuruluşları ile çiftçilere tanıtımının iyi yapılması, 
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- Yabancıot sorunu olan yerlerde çıkış öncesi veya sonrası mücadelelerin zamanında yapılması, 

- Tarım İl Müdürlüklerinde Süne mücadelesinde olduğu gibi pamuk ekiplerinin oluşturularak 
haftada en az bir kez bütün pamuk alanlarını temsil edecek şekilde arazi çıkışı ve sayımlarının yapılması, 
bilgi sonuçlarının araştırma enstitüsünde toplanması ve değerlendirilmesi, 

- Tarım İl Müdürlükleri ile Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri arasındaki bilgi akışının haftalık 
değerlendirmeler şeklinde Internet kanalıyla sağlanması gerektiği görüş ve kanaatındayız. 
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GAP ALANINDA PAMUK TOHUMLUĞU ÜRETİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Osman ÇOPUR∗ 
 

ÖZET 

Tarımsal üretimdeki artışın, iyi bir çeşit ve bu çeşide ilişkin kültürel uygulamalar dışında, büyük oranda 
(yaklaşık % 25) yalnızca iyi bir tohumluktan kaynaklandığı bilinmektedir. Tohumluğun kalitesi denildiği 
zaman onun fiziksel, biyolojik ve hepsinden önemlisi genetik özellikleri akla gelmektedir.  

GAP’ın pilot alanı durumunda olan Şanlıurfa-Harran Ovasında, 1994 yılında sulama öncesi, toplam ürün 
deseni içinde, pamuk ekim alanı % 21 iken, 1997 yılında, % 85’e ve 2001 yılında ise % 91’e çıkmıştır. Bu 
durum, gelecekte de pamuk ekim alanlarının artacağını göstermektedir. Nitekim, daha önce GAP Master 
planda % 35 olarak planlanan pamuk ekim oranı 2001 yılı master plan revizyon çalışmasında % 45,5 
olarak revize edilmiştir. Bu durum, GAP alanında sulamaya açılacak 1,7 milyon hektarın yaklaşık 770.000 
hektarda pamuk ekileceğini göstermektedir. GAP’ta  pamuk ekim alanı yaklaşık 300.000 ha olup, bu alan 
için  15.000 ton havlı (9.000 ton delinte) tohumluğa gereksinim vardır. Bu bağlamda var olan tohumluk  
sorunlarının  artarak devam edeceği bir gerçektir.  

Sertifikalı ve delinte pamuk tohumluğunun yetersizliği, kökeni belirsiz ve birim alanda fazla tohumluk 
kullanımı,  GAP alanında  pamuk tohumluğunun  temel sorunlarıdır. Bu sorunların çözümü için, bölgedeki 
araştırma enstitüleri teknik eleman yönünden desteklenmeli, Çukobirlik tohumluk konusuna daha etkin bir 
şekilde eğilmeli ve konu ile ilgili kuruluşlarla çiftçi birlikleri daha uyumlu bir şekilde çalışmalıdır.               
 
COTTON SEED PRODUCTION, PROBLEMS, SOLUTIONS  AND RECOMMENDATIONS IN 
SAP  AREA  

ABSTRACT 

It is known that yield can be increased by 25 % with the use of quality seed except other yield increasing 
factors. Quality of seed is characterized as seeds with good  physical, biological  and genetic 
characteristics.  

Şanlıurfa- Harran Plain is considered to be pilot region of the SAP (Southeastern Anatolian Project) and 
cotton is mainly grown crop in the plain. In 1994, the area planted for cotton in Harran Plain   was 21 %  
while  in 1997 cotton planting area approached  to  85 % and increased to 91 % in 2001 due to availability 
of irrigation. This situation indicates that cotton planting area will increase in future years. Cotton planting 
has been  planned to be 35 % in SAP  master plan before the irrigation project was implemented, but with 
2001 revision in the master plan, the area for  cotton  planting is estimated to be  45,5  %. This change  in 
SAP master plan  indicates that cotton will be planted in 770.000 hectare  of the 1,7 million ha land that 
will be irrigated upon completion of SAP project. At present, total cotton production area in SAP region is 
around 300.000 hectare and  15.000  tons fuzzy cotton seed (9.000 tons delinted seed)  is required for this 
area. Therefore, it is  obvious that certified seed supply will be a big major concern in the area for the 
coming years. 

Main  problems of cotton  seed include  limited supply of certified  and delinted seed, seed use of low 
yielding cultivars and excessive use of seed per hectare. To bring up some possible solutions i) regional 
research  institute has to support with qualified technical staff,  ii) Çukobirlik has to deal with subject with 
all supportive issues, iii) governmental establishment  of a satisfactory dialog between the farmers and the 
related official organizations.      
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1. GİRİŞ 

Günümüzde hızla artan dünya nüfusunun en önemli sorunu hiç şüphesiz beslenmedir. Ancak toplumların 
kültür düzeyine de bağlı olarak başta tekstil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan doğal ve yapay 
liflere olan gereksinim beslenme gereksiniminden az değildir. 

Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar yaklaşık 50 kadar sanayi kolunun 
hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Lifi ile tekstil, çiğiti ile insan ve hayvan 
beslenmesinde önemli yer almaktadır. Türkiye’de ihracat gelirlerinin % 37-38’ini (10 milyar dolar) 
oluşturan tekstil sanayisinin temel kaynağı olup, yağ üretiminin % 22’sini oluşturmakta, 2 milyon insana 
istihdam sağlamakta, 250 bin işletmenin üretim faaliyetlerini sürdürmesine olanak vermektedir (Gencer ve 
ark., 1998).          

74.000 km2'lik GAP alanında, proje öncesi % 1,43 olan pamuk ekim alanının, proje sonrasında % 35,83'e 
çıkacağı öngörülmüştür. Ekim alanının artması sonucunda lif pamuk üretimi şu andaki miktarın iki katına 
çıkacaktır. (Anonymous, 1986). GAP alanında sulamaya açılacak yaklaşık 1,7 milyon ha alanın % 30-
35'inde pamuk tarımı öngörülmekle birlikte,  sulamaya açılmış olan alanlardaki pamuk üretimi bu oranın 
çok üstündedir. Nitekim, GAP’ın pilot alanı durumunda olan Şanlıurfa-Harran Ovasında, 1994 yılında 
sulama öncesi, toplam ürün deseni içinde pamuk ekim alanı % 21 iken, 1995 yılında sulama ile birlikte bu 
alan % 60, 1996’da % 70, 1997’de, % 85, 1998’de % 88, 1999’da % 90, 2000’de % 94 ve 2001’de ise % 
91 olmuştur (Anonymous, 2001a) . Türkiye ve GAP alanında 1994-2002 yılları arasında pamuk ekim 
alanı, üretim miktarı ve dekar lif verim durumu Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Türkiye ve GAP Alanında 1994-2002 Yılları Arasında Pamuk Ekim Alanı (1000 ha),  
Üretim Miktarı (1000 ton) ve Dekara Lif Verim (kg/ha)  Durumu. 

Ekim Alanı Üretim Miktarı Verim Yıllar 
Türkiye GAP Alanı GAP’ın 

Payı (%)
Türkiye GAP 

Alanı 
GAP’ın 

Payı (%) 
Türkiye GAP 

Alanı 
1994 582 160 27,49 629 164 26,07 1080 1025
1995 757 206 27,21 851 225 26,44 1124 1092
1996 744 228 30,65 808 252 31,19 1086 1105
1997 719 266 37,00 838 309 36,87 1165 1161
1998 757 313 41,35 882 385 43,65 1165 1230
1999 719 332 46,18 791 329 41,59 1100   990
2000 669 343 51,27 739 345 46,68 1104 1005
2001 688 293 42,59 900 396 44,00 1308 1351
2002* 706 307 43,48 917 401 43,73 1298 1306
* Tahmin  
 
Çizelge 1’den,  sulama öncesi GAP alanının Türkiye pamuk ekim alanı ve üretimi içerindeki oranı  % 26-
27  iken, sulama alanlarının artışı ile birlikte bu oranın arttığı, 2001 yılında ise  % 42-44 olduğu 
izlenebilmektedir (Anonymous, 2002). Bu durum, GAP alanında pamuk ekim alanının  gelecekte de 
artacağını göstermektedir. Nitekim, GAP Master plan revizyon çalışmasında pamuğun ekiliş alanı % 45,5 
olarak planlanmıştır (Anonymous, 2001b). Artan pamuk tarımı ile pamukta uygun çeşit ve kaliteli 
tohumluk  sorununun  güncelliğini arttırarak devam etmektedir.    

Ekonomik bir pamuk tarım için, yörede yetiştirilebilecek çeşitlerin belirlenmesi ve bunların 
tohumluklarının en iyi şekilde sağlanması zorunludur. Bugün tarımsal üretimdeki artışın iyi bir çeşit ve bu 
çeşide  ilişkin kültürel uygulamalar dışında, büyük oranda (yaklaşık % 25) yalnızca iyi bir tohumluktan 
kaynaklandığı bilinmektedir.  

Bu çalışmada, GAP alanında pamuk tarımında delinte ve havlı pamuk tohumluğunun üretimi, pazarlama 
ve dağıtım sürecinde bölgedeki tarımsal kuruluşlar, üretici birlikleri ve üreticilerin tohumluk ile ilgili 
karşılaştıkları sorunlar tartışılacak ve çözüm önerileri  getirilecektir.    
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2. ÇEŞİT SEÇİMİ ve SEÇİLECEK ÇEŞİTLERİN TOHUMLUK ÖZELLİKLERİ  

GAP alanında, pamuk tarımında en önemli sorunlardan birisi uygun çeşit seçimi ve bu çeşidin 
tohumluğunun sağlanmasıdır. Genel tanımlama olarak, bir yörede yetiştirilebilecek çeşidin yüksek verimli, 
lif teknolojik özellikleri üstün, erkenci, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yörenin hasat koşullarına uygun 
olması yanında, çimlenme yeteneğinin yüksek, nem oranının düşük, havının iyi alınması vb. 
gerekmektedir. Ait olduğu çeşidin genetik yapısını taşıyan tohumlukların büyüklüğü, biçimi, kabuk 
kalınlığı, hav yoğunluğu daha yeknesaktır. Dolayısıyla genetik saflık, yüksek verim için ön koşuldur. 
Genetik saflığını yitirmiş bir tohumluğun ise öncelikle çimlenme yeknesaklığı düşük olup, bunlardan 
oluşan fideler değişik biçimlerde ve deforme olmuş bir görünümdedir. Bu tohumluklardan oluşan zayıf 
fide ve bitkiler, olumsuz çevre koşullarından, çeşitli hastalık ve zararlılardan daha çabuk ve önemli 
düzeyde olumsuz yönde etkilenebilmekte ve dolayısıyla verim de düşmektedir. Genetik saflığını 
yitirmemiş bir tohumluğun tarlada çimlenmesi daha düzenli olup, oluşturdukları fideler daha güçlü ve 
üniform bir yapıya sahiptir. Yüksek verim ve kaliteli bir ürün için ilk koşulun, iyi bir tohumluk olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle, bugün pamuk üreten birçok ülkede pamuk tohumluğunun  her yıl yenilenmesi  
önerilmektedir (Gencer, 1985).  

Pamuk tohumluklarında aranacak nitelikler şu şekilde özetlenebilir: 

1. Tohumluk ait olduğu çeşidin genetik özelliklerini taşımalıdır. 

2. İri ve dolgun olmaları yanında, büyüklüğü, biçimi ve rengi üniform olmalıdır. İçinde fazla çıplak, yeşil, 
esmer hav renkli veya seyrek havlı tohumlar olmamalıdır. 

3. Selektörlenmiş ve iyi temizlenmiş olmalı, içinde kırık, boş çekirdek, yaprak, sap ve lif parçacıkları 
bulunmamalıdır. 

4. Tohumluk kuru (nem oranı % 8-10) ve sert olmalıdır. 

5. Çimlenme gücü % 80'den az olmamalıdır. 

6.Pamuk tohumları Pembe kurt'a karşı fümige edilmeli ya da sawgin çırçır makinası ile çırçırlanmalıdır. 

Ülkemizde de pamuk tohumluğunun  her yıl yenilenmesine  özen gösterilmelidir. 

Tohumluğun genetik saflığı, en iyi biçimde, tohumluğun alınacağı tarladaki bitkiler üzerinde yapılan 
kontroller ile anlaşılır. Tohumluk yetiştirilen tarlalardaki bitkilerin habitusu, yaprak, koza biçimi, boyu vb. 
özellikleri yeknesak ve ait olduğu çeşidin özelliklerini belirten şekilde olmalıdır. Tohumluk elde edilecek 
pamuk tarlaları, 308 sayılı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Yönetmeliğine göre kontrol edilir. Bu 
yönetmeliğe göre, bir dekarda, orijinal tohumluklarda 1, anaç tohumluklarda 10, sertifikalı tohumluklarda 
ise 30 adetten fazla dejenere bitki olmaması gerekmektedir. 

Tohumluğun genetik saflığı yanında fiziksel saflığı da önemlidir. Fiziksel saflık, tohumluğun, temizlik 
derecesini gösterir. Hasadı, çırçırlanması ve depolanması iyi yapılmayan tohumluklarda yaprak, yaprak 
sapı parçacıkları, yabancı çeşit ve ot tohumları ile bazı maddeler bulunabilir. İyi bir tohumlukta bunların 
oranı az olmalıdır. Tohumluk sınıflarına göre Türkiye'de kabul edilmiş fiziksel temizlik oranları ve 
çimlenme durumları Çizelge 2'de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 2. Tohumlukların Laboratuar Standartları (Anonymous, 1999). 
Faktörler Orijinal Anaç Sertifikalı Kontrollü 
Saf tohumluk (en az %) 98 98 97 97
Cansız yabancı madde (en çok %) 2 2 3 3
Çıplak tohum (en çok adet/kg)  2 4 6 10
Diğer çeşit toh. ( en çok adet/kg)  20 50 100 150
Delinte edilmiş tohumlarda çimlenme oranı 
(en az %) 

75 75 75 70

Havlı tohum çimlenme oranı (% en az) 70 70 70 65
 

Nem, tohumlukların biyolojik değeri üzerine etki eden en önemli özelliklerden birisidir. Pamuk 
tohumluklarında nem oranı % 11-12'yi geçmemelidir. Tohumluktaki nem oranının artışı ile çimlenme 
oranının azalışı arasında doğru bir ilişki vardır. Nem oranının yükselmesi, tohumdaki yağ asitleri ve ısının 
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artmasına neden olur. Ayrıca, böyle tohumluklara zararlı ve hastalıkların olumsuz etkileri daha da 
artmaktadır. Bu nedenle, özellikle sonbaharı  yağışlı olan yörelerde tohumluk olacak kütlü pamukların 
yağışlardan önce toplanarak nemsiz  koşullarda  depolanması zorunludur. 

Tohumluklar bilindiği gibi elit, orijinal, anaç, sertifikalı ve kontrollü olmak üzere beş sınıfta 
toplanmaktadır. Bunlardan sertifikalı ve kontrollü tohumluk üretimde kullanılmaktadır. Tüm pamuk 
üreticilerine bu tohumluk verilmelidir. Kontrollü tohumluk, tarla veya laboratuar kontrollerinde, orijinal, 
anaç ve sertifikalı tohumluk sınıflarına giremeyen tohumluktur. Bunlar, özellikle sertifikalı tohumluğun az 
olduğu durumlarda çiftçilere verilebilir. 

Üretimde kullanılacak tohumluğun sertifikalı ya da kontrollü tohumluklardan aşağı derecede olması 
önerilmemektedir. Bu nedenle, ilgili kuruluşların yeterli miktarda sertifikalı tohumluğu hazırlaması 
gerekmektedir.  
 
3. GAP’IN TAMAMLANMASIYLA İHTİYAÇ DUYULACAK TOHUMLUK  MİKTARI  

GAP alanı için önerilen pamuk çeşitleri; Sayar-314, Erşan-92, Maraş-92, Stoneville-453, Nazilli-143, 
DPL-20, Nata, DPL-50, DPL-5409, DPL-5690, DPL-5111, DPL-388, SG-125, SG-404, SG-501, Carmen, 
Şahin-2000, Aydın-110, Sivon, Etna, ve Europa’dır. Bu çeşitlerin  tohumluklarının üretimi Çukobirlik, 
TİGEM, ve Kahramanmaraş Tarımsal  Araştırma Enstitüsü ve özel firmalar tarafından programlanmıştır. 
Bu çeşitlerin tohumlukları, her yıl tekrarlanan ve süreklilik gösteren programlı bir çalışma ile 
üretilmektedir. Çeşit koruma olarak isimlendirilen bu çalışmanın esasını 6 yıllık bir seleksiyon ıslah 
programı oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, pamuk üreticisinin ektiği sertifikalı tohumluklar titiz bir 
çalışma sonucunda elde edilmektedir. 

Dekara atılacak tohumluk miktarı, havlı tohumlarda 5 kg/da, havsız tohumlarda, pnomatik mibzerle 1,5-2 
kg/da, plakası değiştirilmiş mibzerlerde ise 3 kg/da tohum kullanılmalıdır. 

Bölgemizin pamuk ekim alanı yaklaşık 300.000 ha olup, bu alan için en az 15.000 ton (dekara 5 kg tohum) 
sertifikalı tohumluğa gereksinim vardır. Bu kadar sertifikalı tohumluk elde etmek için her yıl yetiştirilmesi 
gerekli elit, orijinal, anaç ve sertifikalı tohumluk miktarları Çizelge 3'de verilmiştir.  
 
Çizelge 3. Bölgenin 2001 Yılı Gereksinimi Olan 15.000 ton Sertifikalı Tohumluk için Üretilmesi 
Gereken Tohumluk Sınıflarının Olması Gereken Miktarı ve Ekim Alanı. 
Tohum Sınıfı Tohum Miktarı (ton) Gerekli Ekim Alanı (da) 
Sertifikalı 15.000 -----------
Anaç     750 150.000
Orijinal           37,50    7.500
Elit             1,88       375
Toplam    15.789,38 157.875
Not: Hesaplamalar ortalama ekim alanı 300.000 ha ve tohumluğun yalnız, 1. el kütlülerden alındığı, bunun dekara 100 kg olduğu 
ve dekara 5 kg tohum ekildiği düşünülerek yapılmıştır (Gencer ve  Görmüş, 1990). 

Çizelge 3’den, tüm kademelerdeki tohumluk ihtiyacının yaklaşık 16.000 ton ve 157.000 dekar araziye 
ihtiyaç duyulmaktadır.  
GAP'ın tamamen gerçekleşmesi halinde bölgenin gereksinimi olan tohumluk sınıflarının olması gereken 
miktarları ve ekim alanları ise Çizelge 4'de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. GAP'ın 2010 Yılında Tamamen Gerçekleşmesi Halinde Gereksinimi Olan Tohumluk  
Sınıflarının Olması Gereken 
Miktarı ve Ekim 
Alanı.�Tohum Sınıfı 

Tohum Miktarı  (ton) Gerekli Ekim alanı (da) 

Sertifikalı 38.675 ------------
Anaç   1.933,8 386.750
Orijinal       96,7   19.337,5
Elit           4,8       966,9
Toplam 40.710,3 407.054,4
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(Master plan Revizyon çalışmasında  pamuğun 773.500 ha ile % 45,5 oranında bir alanı kaplayacağı 
tahmin edilmektedir).  

Çizelge 4’den,  2010 yılında 41.000 ton tohumluk ve 407.000 da araziye ihtiyaç duyulacağı  
izlenebilmektedir.       

Delinte tohumluk ihtiyacı ise 2002 yılı için yaklaşık 9.000 ton, GAP’ın tamamlanması halinde ise toplam 
23.205 ton olarak tahmin edilmektedir. Delinte tohumluk kullanımı, Ege bölgesinde % 95, GAP alanında 
ise % 4-5’dir. Bu durum, GAP alanında delinte tohum üretim tesislerinin olmayışı, delinte tohum 
fiyatlarının yüksek oluşu ve üreticilerin delinte tohum kullanım alışkanlığının olmayışından 
kaynaklanabilmektedir.       

Bölgemizde pamuk ıslahı üzerinde çalışan kuruluş olmadığı için, elit ve orijinal kademedeki tohumlar 
bölge dışındaki  ıslah kuruluşlarında üretilmektedir. Anaç ve sertifikalı tohumluk üretimi ise Ceylanpınar 
TİM ile sözleşmeli veya izinsiz olarak çiftçilerce gerçekleştirilmektedir. Bölgemizde çeşitli yönleri ile 
pamuk tohumluğu sorunu vardır. Bu sorunlar tohumluğun hazırlanmasından ve üreticiden kaynaklanmak 
üzere iki bölüme ayrılabilir. 
 
4. TOHUMLUĞUN HAZIRLANMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

4.1. Hazırlanan Sertifikalı Tohumluğun Yetersiz Oluşu 

GAP alanı için pamuk tohumluğu üreten kuruluşların tohumluk üretim miktarları Çizelge 5'de verilmiştir. 
 
Çizelge 5. 1995-2001 Yılları Arasında GAP Pamuk Ekim Alanı, Bu Alan İçin Kamu ve Özel Sektör  
Tohumculuk Kuruluşları Tarafından Üretilen Tohumluk Miktarları. 
Yıllar GAP Pamuk Ekim 

Alanı (1000 ha) 
TİGEM (Ceylanpınar)  
Üretim Miktarı (ton) 

Delinte  Tohum* 
Satışları (ton) 

Vasıfsız Tohum 
(ton)** 

1995 228 1.595 ------------   9.805
1996 266 1.450 294 11.360
1997 313 1.260 514 13.535
1998 332 1.544 210 14.706
1999 343 1.138 320 15.467
2000 293 1.250 510 12.550
 2001 307  452 720 13.698
*: Özel Sektör Tohumcu Firmalar:  Aventis, Deltapine, MayÇukonar ve Özbuğday Tohumculuk   şirketlerinin  verileridir.    
**: Yıl bazında ekim alanları alınarak,  havlı tohumda 5 kg/da, delinte tohumda ise 3 kg/da baz alınarak hesaplanmıştır.   
 
Çizelge 5'den, bölgemizin ihtiyacı olan tohumluğun, kamu kuruluşları ile kooperatiflerden dağıtılan 
tohumluktan ziyade, üreticinin kendi hazırladığı, değişik çırçır fabrikalarından temin edilen tohumluklar 
ve diğer bölgelerden izinsiz olarak getirilen tohumluklardan karşılandığı gözlenmektedir. Bu durum, 
haliyle pamuk verimi ve kalitesinin düşmesine, dolayısıyla standardizasyon yönünden sorunların 
oluşumuna neden olmaktadır. Tohumluk dağıtımında en önemli faktörlerden birisi de bölgeye uygun 
çeşidin tohumunu yeteri kadar bulabilmektir. 
Bölgemizde tescilsiz çeşitlerin ekimini önlemek için, bölgede önerilen çeşitlerin tohumluğu yeteri kadar 
üretilmeli ve  gerekli programlar yapılmalıdır.  
 
4.2. Çukobirlik’in Pamuk Tohumculuğu Konusuna Eğilimi 

Bölgede kütlü pamuk alımı yapan Çukobirlik’in, pamuk tohumluğu konusuna tam olarak eğilmediği bir 
gerçektir. Çukobirlik’in bölgede teknik eleman sayısını arttırarak, bölgede tohum üretimi yapan 
Ceylanpınar TİM,  yeni kurulan  GAP Eğitim, Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Tarım İl 
Müdürlükleri ile  yakın işbirliğine girmelidir. 
 
4.3. Tohumluk Kütlü Pamuk Priminin Düşük  Olması 

Kütlü pamuk taban fiyatlarının düşük olduğu yıllarda sözleşmeli çiftçilerin ürettiği tohumluk  kütlüleri 
yağlık olarak tüccara satılmaktadır. Bunun önlenmesi için üreticilere  normal fiyatın yanında,  primle 
desteklenerek  tohumluk kütlülerin  geri dönüşü sağlanmalıdır.         
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4.4. Teknik  Eleman Yetersizliği 

Pamuk tohumluk üretimi, sürekli bir ıslah çemberidir. Bu çemberin her kademesi titiz ve bilinçli çalışmayı 
gerektirmektedir. Bu nedenle, bu konuda çalışan teknik elemanların sayıca yeterli ve konu yönünden  
yeterince eğitilmiş olması zorunludur.  

Bugün bölgede, yaklaşık olarak 15.000 ton sertifikalı tohumluğa gereksinim vardır. Bu durum, diğer 
kademelerle birlikte 157.875 dekar alana, GAP'ın gerçekleşmesi sonucunda ise  yaklaşık olarak diğer 
kademelerle birlikte 400.000 dekar alana ve dolayısıyla bu kadar alanda çalışabilecek sayıda teknik 
elemana gereksinimi ortaya koymaktadır. İlgili kuruluşların, bu konuda deneyimli, yeterli sayıda teknik 
elemanla desteklenmesi gerekmektedir. 
 
4.5. Pembe Kurt  İle Mücadele 

Tohumluk kütlülerin sawgin çırçır fabrikalarında çırçırlanmasına öncelik verilmelidir.  Ayrıca, pamuk 
tohumlarını 66-72 °C sıcaklıkta 3 dakika tutarak veya tohumları fümige edilmelidir. Ayrıca, 6968 sayılı 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 2903 Sayılı Pamuk Islah Kanunu ve 3 Temmuz 1988 tarih ve 
19861 Sayılı Tohumlukların Perakende Satış Yönetmeliği  süratle uygulanarak çırçır fabrikalarında alınan 
çiğitlerin tohumluk adı altında satışı yasaklanmalıdır.    
 
4.6. Tohumluk Kütlülerin Depolanması 

Kütlü pamuğun hasat koşulları, depoya taşınma ve depo koşulları ile nem ve yabancı madde durumu 
yanında depoda bekleme süresi tohum ve lif kalitesine etkili olmaktadır.  

Çiğitli pamukların depolanmasında, grup, sınıf ve tiplerdeki pamukların karışmasını önleyici önlemlerin 
yanında fazla basınç altında tutulmasını engelleyici ve yeterince havalandırılmasını sağlayıcı önlemler 
alınmalıdır. Kütlü pamuk nemi ile depolama süresi arasındaki ilişki  Çizelge 6’da  verilmiştir. 
 
Çizelge 6. 7- 12 lb/ft3 Yoğunluğunda ve Farklı Nem Koşullarında Bulunan Pamukların Güvenilir  
Depolama Süresi (Gün).   

Kütlü Nemi (%) Güvenilir Süre (Gün) 
8-10 30

10-12 20
12-14 10
14-15 3

 
Çizelge 6’dan,  kütlü nemi % 12’nin üzerinde olduğunda depolama süresi 10 günden daha az olmakta, 
kütlü nemi  % 14’den yüksek olduğunda ise süre 3 güne inmektedir (Baskin, 1980). Bu durum, tohumluk 
kütlülerin uzun süre depoda bekletilmemesi ve çırçırlamada öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir.    
 
5. ÜRETİCİDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

5.1. Bölgede Kökeni Belirsiz Pamuk Çeşitlerinin Yetiştirilmesi 

Bölgemizde önerilen çeşitler dışında birçok çeşidin ekimi yapılmaktadır. Hatta bazı üreticilerin çeşit 
isminden çok “delinte tohum (çıplak tohum) var mı?” şeklinde çeşidin dışında verim ve kalitenin delinte 
tohumdan kaynaklanabileceği yanılgısına kapıldıkları görülmektedir. Oysa, kalite ve yüksek verim, çeşidin 
genetik potansiyeline bağlıdır. Üreticilerin önerilen pamuk çeşitleri dışında tohumluk kullanmamaları ve 
bu tip tohumluklara ilgi göstermemeleri konusunda eğitilmelidir. Aksi taktirde yeknesak bir pamuk 
kalitesinin oluşturulması imkansız hale gelmektedir. Ayrıca, 2903  sayılı Pamuk Islahı  Yasası  işletilerek  
tescil veya önerilen çeşitler dışındaki pamuk çeşitlerinin  izinsiz olarak bölgeye sokulması önlenmelidir.        
 
5.2. Farklı Bölgelerden Tohumluk Getirilmesi 

Tohumluğun yer değiştirmesi ile verim ve kalitesinin artacağına inanan bölgedeki bazı üreticiler Çukurova 
ve Ege bölgelerinden kökeni belirsiz tohum getirme yolunu seçmektedir. Her bölge için önerilen çeşitler, o 
bölge koşullarına adapte olmuşlardır. Ayrıca, farklı bölgelerden tohum getirmenin, bölgeler arasında 
hastalık ve zararlıları taşıma, bölgelerin tohumluk gereksinim dengesini bozması gibi birçok olumsuz 
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sonuçları da vardır. Bazı tohumculuk firmalarının bölge için sertifikalı veya üretim izinli tohumluklar 
olmadığı halde pamuk tohumu pazarladığı gözlenmektedir. Bu konuda kontrollerin zamanında yapılması 
ve ağır cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir.   
 
5.3. Birim Alanda Fazla Tohum Kullanımı 

Birçok üretici, birim alana daha fazla tohum atmak ve dolayısıyla bir noktada çıkışı daha garantili hale 
getirmek istenmektedir. Bu durum, kısıtlı olan sertifikalı tohumluk oranının etkin kullanımı 
engellenmektedir. Ekimin tekrarlanması halinde, yağlık tohumlar dahi ekimde kullanılmaktadır.  

Havı alınmamış tohumluklarda, dekara 4-5 kg tohumluk kullanılırken, havı alınmış tohumluklarda dekara 
3-3,5 kg/da ve pnomatik mibzerlerde ise 2 kg/da tohumluk yeterli olabilmektedir. Ülkemizde 5 adet 
delintasyon  tesisi  bulunmaktadır. Bu tesisler ülkemizin delinte tohum ihtiyacını hazırlayabilecek 
kapasiteye sahiptir. Delinte tohumluk kullanıldığı taktirde yukarıda bahsedilen sorunların çözümü de  
mümkün olacaktır. Bölgemizde de Ceylanpınar TİM'de bu tesislerin kurulmasında büyük yarar 
bulunmaktadır.  

Delinte (havsız) tohumun avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

1- Hazırlanan tohumların % 100'ü saf tohumluktur. 

2- Tohumun mibzerden akış kabiliyeti daha yüksektir. 

3- En iyi kalitede tohumların seçilmesi sağlanır. 

4- Zayıf ve boş tohumlar elimine edildiği için çimlenme %'si  artar. 

5- Tohum, toprak tavını daha iyi değerlendirir ve tohum kabuğu daha kolay çatlar. 

6- Daha hızlı bir çimlenme sağlanır ve daha kuvvetli fide  gelişir. 

7- Tohumlukta homojenite sağlanır. 

8- Tohumluktan ve işçilikten tasarruf sağlar. Hatta ekimde tohum sıklığının ayarlanması ile seyreltme 
sorunu ortadan kaldırılabilir.      

9- Tohum üzerinde hav tabakası ile taşınabilen hastalık etmenlerinin kontrolünde yüzey sterilizasyonunu 
sağlar. 

10. Çıkışta tam bir stant sağlanır (Mert, 1996).  
 
5.4. Erken Ekim 
Bölgemizde pamuk ekim zamanı hava koşullarına göre değişmekle birlikte Nisan ayının 20’sinden sonra 
başlamalıdır. Çok erken ekimlerde, özellikle bölgemizde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, 
tohumun çıkışını geciktirmekte ve cılız fidelerin oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca, çok erken ekim 
sonucunda kötü hava koşulları, (dolu, kaymak bağlama vb.) ekimin yenilenmesini gerektirmekte,  bu da 
tohumluk sorununu arttırmaktadır. 
 
5.5. Tohum İlaçlaması 

Ekim zamanında normal bir çıkış sağlamak için, toprak altı zararlılarına ve mantari hastalıklara karşı 
tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Delinte tohumlar  hazırlanırken ilaçlandığı için ekim döneminde tekrar 
ilaçlanmasına gerek yoktur.  
 
6. SONUÇ 

1- Kaliteli ve yeknesak  balya elde edebilmek için öncelikle kaliteli ve delinte edilmiş tohumluk  
kullanılmalıdır.  

2- Yağlık çiğitlerin ekim ve satışının yasaklanması  ve pembe kurt zararlısının yayılmaması için 6968 
sayılı Zirai Karantina Yasası, 2903 sayılı Pamuk Islahı Yasası ve  19861 sayılı Perakende Tohumluk Satış 
Yönetmeliği derhal uygulanmalı ve uymayanlar hakkında yasal işlemlere başvurulmalıdır.  
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3- Delinte tohumluğun yaygınlaştırılması için acilen önümüzdeki 5 yıl için bir program ve planlama 
yapılmalıdır. Delintasyon tesislerinin kurulması için özel sektör teşvik edilmekle birlikte bölgede bir adet 
delintasyon tesisinin (kanımca Ceylanpınar TİM olabilir) kurulması  yararlı olacaktır.   

4- Tohumluk kütlülerini  delintasyon merkezlerine vermek kaydıyla serbest nüvecilik  bir süre daha teşvik 
edilebilir. 

5-Çırçır fabrikalarının tohumluk adı altında çiğit  satışı yasaklanmalıdır.  

6-Pamuk bitkisi kendine döllenen bir bitki olduğu için tohumluklar bir sonraki yıl ekilebilmektedir. Bu 
nedenle Çeşit Koruma ve Islahçı Hakları Kanunu bir an evvel çıkarılmalıdır.    

7- Bölgede tohumculuk sorununun çözümlenebilmesi  için  Ceylanpınar  TİM, Çukobirlik, GAP Eğitim, 
Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve üniversitelerle  işbirliği  içerisinde olmalıdır. Bu konuda özel 
sektör kuruluşları  teşvik edilmelidir.  

8- 2001 yılı kütlü pamuk desteklemelerinde sertifikalı ve delinte tohumluk kullanan çiftçiler için % 10’luk 
bir prim artışı sağlanmış ise de  bu oranın arttırılması  delinte ve sertifikalı tohumluk kullanım oranını 
arttıracaktır.   

9- Kamu ya da özel tohumculuk kuruluşlarında  araştırmalar  yaparak yeni çeşit geliştiren kişi ya da 
kuruluşlara, “Çeşit Geliştirme Ödülü” verilmesi  yararlı olacaktır.     

10-  Lif pamuklarda kirliliği oluşturan faktörlerden birisi de tohum kabuğudur. Bu yüzden  ıslah edilecek 
pamuk çeşitlerinde verim ve kalitenin yanında tohum kabuğu kalitesi de dikkate alınmalıdır.  
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GAP BÖLGESİNDE PAMUKTA KALİTE VE KALİTEYİ SINIRLAYAN BAŞLICA 
FAKTÖRLER 

 
Sema BAŞBAĞ∗ 

 
ÖZET 

İlimiz Diyarbakır’ın da içinde yer aldığı Güneydoğu Anadolu, ülkemizin en önemli pamuk üreten Bölgesi 
konumundadır. Ancak bölgede ekimden hasada kadar üretimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin nedenleri arasında pamuk üreticilerinin eğitim eksikliği 
olmakla birlikte ekim nöbeti uygulanamaması, gereğinden fazla kimyasal ve gübre kullanımı, aşırı 
sulamalar, yanlış hasat zamanı ve şekli, depolama ve çırçırlama gibi üretim aşamalarında yapılan hatalar, 
pamuk üretimi ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu makalede, endüstri bitkisi olan pamuğun, endüstrinin istediği ölçülerde üretilebilmesi için, kaliteyi 
sınırlayan faktörler ayrı ayrı ele alınarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 

 
GİRİŞ 

Pamuk, ülkemiz ekonomisine çok yönlü ve çok önemli katkıları olan bir endüstri bitkisi olup, ülkemizde 
Güneydoğu Anadolu, Ege, Çukurova ve Antalya olmak üzere 4 farklı bölgede üretilmektedir. 

Türkiye’de 654.148 hektarlık alanda 879.940 tonluk pamuk üretimi yapılmakta bunun 426.816 tonluk 
kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesinden karşılanmaktadır (Anonymous, 2002). Bu oran, Türkiye toplam 
pamuk üretiminin % 48.5’ini oluşturmaktadır. GAP alanlarının tamamen sulamaya açılması ile birlikte 
pamuk ekim alanlarının 600.000 hektara ulaşması beklenmektedir (Pınar ve ark., 1998) 

Pamuk tarımı yönünden oldukça önemli potansiyele sahip bölgemizde, pamuk üretimi ve kalitesini 
sınırlayan bazı faktörler aşağıda irdelenmeye çalışılmıştır. 
 
PAMUKTA KALİTE NEDİR? 

Pamukta kalite denilince, uzunluk, incelik, mukavemet, elastikiyet, parlaklık gibi teknolojik özellikler 
yönünden üstün, olgunluğunu tamamlamış ve yabancı maddelerden arındırılmış, iplik olabilme özellikleri 
yüksek lifler anlaşılmaktadır.   

Dünyada en iyi lif özelliklerine sahip Ege tipi pamuk sınıfına giren GAP bölgesi pamuklarının, Ege 
pamuğundan biraz daha düşük ancak Çukurova tipi pamuklardan daha üstün kaliteli olduğu bilinmektedir. 
Pamuk lifinin incelik uzunluk, kopma dayanıklılığı, üniformite, elastikiyet, parlaklık gibi fiziksel 
özellikleri, kalıtsal olup, uygun yetiştirme ve muhafaza şartlarında ortaya konabilmektedir. Ancak 
olumsuz şartlar, pamuk lif kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Tosun, 2000).  

 Sanayi ürünü olan pamuk, tarladan tekstil işletmesine gelene kadar birçok aşamalardan geçmekte 
ekiminden hasadına kadar uygulanan her türlü kültürel işlemler ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. 
Bu etkilenmeler, olgunlaşmamış ve ölü pamuk, düşük elyaf mukavemeti, kısa elyaf miktarının fazla 
olması, organik ve inorganik yabancı maddeler, renk farklılıkları ve yapışkanlık şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Sonuçta  bu faktörler, pamuk lifinin kalitesini buna bağlı olarak da ekonomik değerini 
belirlemektedir.  

Pamuğun yetiştirilmesi esnasında bilinçsiz uygulamalar veya ekolojik olumsuzluklar iplik üretim 
aşamalarında ortaya çıkarak, ipliğin ve bu iplikten üretilecek tekstil mamulünün aksamasına, verimin 
düşmesine, maliyetlerin artmasına ve belki de en önemlisi, ürünün gerçek değerini yitirmesine neden 
olabilmektedir (Öktem ve ark.1999). 

Kaliteli ve bol kazançlı tekstil üretiminin tarlada başlayacağı düşüncesi ile; seçilen tohumdan, üzerimize 
giydiğimiz tişörte kadar geçen uzun ve meşekatli yolculuğun başarısı bilinçli üretimlerle gerçekleşecektir.    

 

                                                 
∗ Yrd.Doç.Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
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KALİTEYİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER NELERDİR ? 

1. Pamuk Üretici ve Sanayicilerinin Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi :  

Pamuk, diğer bitkilere göre üretim masrafları ve işgücü fazla harcanan ancak buna göre de getirisi fazla 
olan bir üründür. Pamuk bitkisinin bu özelliğinden dolayı yetiştiricinin hassasiyeti oldukça önemlidir. 
Çiftçilerimizin veya çırçırcılarımızın yapacağı yanlış bir uygulama, pamuk üretimi ve kalitesini direk 
etkileyeceği için işe çiftçilerimizin ve çırçırcılarımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi ile başlamalıyız. 
Gerek üretici, gerekse çırçırcı “ben yetiştirdiğim veya işlediğim ürünümü nasıl olsa satabiliyorum” 
diyerek kalite konusuna duyarsız kalmamalıdır. Bu duyarlılığı sağlayabilmek için, pamuğun tarladaki 
üretiminden tekstil ürününe kadar geçen aşamalarında yer alan üretici, çırçırcı ve sanayicilerin 
katılabileceği eğitim programları düzenlenmeli, aynı zamanda araştırıcı, yayımcı, çiftçi ve sanayici 
arasındaki bilgi akışı kesintisiz olarak devam ettirilmelidir. Böylece doğal kaynaklar ve girdiler daha 
verimli kullanılarak kaliteli üretimler için teknolojik gelişmeler daha hızlı sağlanacaktır. 

 
2. Seçilen Tohumluğun Genetik Özellikleri :  

Pamukta önemli kalite kriterlerinden olan lif uzunluğu, inceliği, mukavemeti, elastikiyeti vb. gibi fiziksel 
özellikler, çeşidin genetiksel özelliği olup, çevre ve yetiştirme şartlarından etkilenebilmektedir. Ancak 
ekimi yapılacak olan tohumluğun kalite özellikleri dikkate alınmalıdır. Bölgemizde yetiştirilen standart 
çeşitlerimiz, uzunluk (28-30 mm), incelik (3.5-4.5 mic.) ve mukavemet (76-80 presley yada 20-26 g/tex) 
gibi fiziksel özellikler yönünden orta sınıfta yer almaktadır (Başbağ ve ark. 1999; Karademir ve ark., 
2001).   

 
3. Monokültür Pamuk Uygulamaları : 

Bölgemizde sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında monokültür pamuk tarımı yapılmaktadır. 
Üretici, diğer ürünlere göre biraz daha karlı olan pamuk üretiminden vazgeçememektedir. Bu nedenle üst 
üste uzun yıllar pamuk ekilen arazilerde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı bozulmakta, aynı zamanda 
hastalık ve zararlıların yoğunluğu artırmaktadır. Hastalık ve zararlılar, pamuk lifinde yapışkanlık ve 
kirlilik gibi nedenlerle kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden, bölge çiftçisi, monokültür 
pamuk tarımından uzaklaştırılmalı ve ekim nöbeti sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.   
 
4. Sulamalar :  

Bölgede, pamukta geleneksel sulama şekli olan karık sulama, yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 
eğimli arazilerde kontrolsüz yapılan sulamalar, toprak erozyonuna neden olmakta, toprağın yüzey 
kısmında bulunan verimli tabakanın suyla birlikte akmasına yol açmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar, 
pamukta damla sulama yönteminin özellikle bölgemiz gibi kurak, suyun kıt olduğu alanlarda başarı ile 
kullanılacağı yönündedir. Diyarbakır yöresi ve  Harran ovasında yapılan araştırmalarda, damla sulama 
yöntemi ile yapılan sulamalardan verim ve kalite yönünden, karık sulamaya göre daha iyi sonuçlar elde 
edilmiştir (Çetin ve ark., 1996; Başbağ ve  Sağır, 1998; Başbağ ve  ark., 1999).  

Aşırı sulamalar, aşırı gübrelemelerde olduğu gibi bitkiyi vegetatif  yönde gelişmeye sevkederek 
erkenciliği engellemektedir. Hasat zamanının sonbahar yağışlarına rastlaması ürünün toplanamayarak 
tarlada kalmasına ve ürün kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. 

Aşırı sulama ve gübrelemeler aynı zamanda hastalık ve zararlıların artmasına yol açmakta  böylece hem 
hastalık ve zararlılar hem de hastalık ve zararlılarla yapılacak olan kimyasal mücadele, pamuk lifinde 
kirlenme ve yapışkanlığa neden olabilmektedir.  

Bölgemiz üreticilerinin, hasattan birkaç gün önce yaygın olarak yaptığı ve çiftçi tabiri ile “randıman suyu” 
denilen, gereksiz sulamalar, o an için karlıymış gibi gözükse dahi, pamuk lifinin nem oranı ve 
kirlenmesini artırarak özellikle depolanan üründe kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

 
5. Gübreleme :  

Azot gübrelemesi, yapılacak olan toprak analizi sonucunda tavsiye edilen ölçülerde olduğu zaman 
pamukta bitki gelişimini, koza bağlama ve koza olgunluğunu dolayısıyla lif kalitesini olumlu yönde 
etkiler. Ancak bölge çiftçimizde yaygın kanı, “ne kadar fazla gübre ve su, o kadar verim artışı” 
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yönündedir. Oysa ki gereğinden fazla gübre, maliyeti artırdığı gibi çevre kirliliğine de neden olmaktadır. 
Azot gübrelemesinin fazlalığında bitki vegetatif gelişmeye yönelmekte generatif gelişme ertelenmektedir. 
Bunun sonucu hasat olgunluğunda gecikme gözlenmekte ve ürün hasadı sonbahar yağışlarına maruz 
kalmaktadır. Böylece, hem verim hem de kalite olumsuz yönde etkilenmektedir. Azot fazlalığı, aynı 
zamanda koza dökümüne yol açarak, çırçır randımanını da olumsuz yönde etkilemektedir.  

Aşırı dozda fosfor uygulaması ise bitkiye odunsu bir yapı kazandırarak bitkiyi erken olgunlaşmaya  sevk 
etmekte ve zamanından önceki olgunlaşmalar, verim ile lif kalitesinde azalmalara neden olmaktadır. 
Potasyumun fazlalığı ise çırçır randımanını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle dengeli bir gübre 
uygulaması için ekimden önce toprak analizlerinin yapılarak uzmanlar tarafından önerilen gübre 
miktarlarının uygulanması gerekmektedir.  
 
6. Yetiştirme Periyodunun Uzunluğu ve Erkenci Çeşit Kullanımı :  

Pamuk bitkisi, çok yıllık doğası nedeniyle uzun bir vegetasyon süresine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı 
hasat zamanı, sonbahar yağışlarına rastlamaktadır. Bölgemizde erken gelen sonbahar yağışları ürünü ve 
kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Yağışa  maruz  kalan pamuk lifinde beneklenme oranı artmakta ve 
çırçır fabrikalarında düşük fiyatla değer görmektedir. Yağışların aralıksız ve şiddetli olması ürünün hasat 
edilmesine izin vermemekte toplanamayan ürün, tarlada kalabilmektedir. Bu nedenle bölgeye adapte 
olabilmiş erkenci hat ve çeşitlerin kazandırılması gerekmektedir.  
 
7. Bölgede Yaşanan Kurak ve Sıcak Havalar :  

Bölgemizde pamuk yetiştirme sezonunda kozaların açılma dönemine rastlayan  aşırı kurak ve sıcak 
havalar, pamuk lifinin en önemli özelliklerinden biri olan ve lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı özellikleri 
ile yakın ilişkisi bulunan lif olgunluğunu, olumsuz yönde etkileyerek ölü lif oluşumuna neden olmaktadır.     

Bölgedeki nispi nemin düşük olması, lif olgunluğunu bir miktar olumsuz etkilese de hastalık ve 
zararlıların yoğunluğunu engellemesi yönünden oldukça faydalıdır. 

Bölgemizde gece ile gündüz sıcaklıklarının diğer pamuk bölgelerine göre farklı olması, daha çok gece 
uzayan liflerin olgunlaşmasını geciktirebilmektedir. 

 
8. Pamuk Hastalık-Zararlıları ve Yabancı Otlar : 

Bölgede yaygın olarak görülen pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.), lif uzunluğunu, 
elastikiyetini ve üniformitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Sağır ve Başbağ, 2002). Aynı zamanda 
Verticillium ve Fusarium gibi solgunluk etmenleri, bitkide selüloz kökenli şekerlerin birikmesine ve 
yapışkanlığa yol açmaktadır (Mart ve ark.,2000). 

Pamukta erken dönem zararlılarından pamuk yaprak biti (Aphis gossypii Glov.) ve beyaz sinek (Bemisia 
tabaci Gen.) gibi zararlılar entomolojik şekerler üretebilmekte ve önemli bir kalite sorunu olan 
yapışkanlığa neden olmaktadır. Bazı araştırıcılar bitki şekerlerinin yapışkanlığa yol açtığını (Price,1988), 
bazıları ise (Mor ve ark,1982; Rimon, 1982; Mor ve Marani, 1984; Gençer ve Görmüş, 1992), 
yapışkanlığa neden olan lifteki  şekerin, beyaz sinek gibi zararlılar tarafından artırıldığını bildirmektedir.  

Bölgemiz, ekolojik özelliklerinden dolayı, diğer pamuk bölgelerine göre hastalık ve zararlılar yönünden 
daha avantajlı durumdadır. Ancak bilinçsiz yapılabilecek uygulamalar biyolojik dengeyi  bozabileceği için 
bu konuya özen gösterilmelidir. 

Yabancı otlar, her şeyden önemlisi lif  elde edilecek pamuğun yaşam ortamını paylaştığı için bitkinin ve 
dolayısıyla lifin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bunun yanısıra yabancı otların bazı bitki 
aksamları, hasat döneminde pamuk lifine bulaşarak lifin kirlenmesine yol açmaktadır. 
 
9. Hasat Zamanı ve Şekli :  

Pamuk kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi hasat zamanı ve şeklidir. Kozaların yarı açık veya 
açılmış kozalardaki liflerin tam olgunlaşmamış olduğu dönemde yapılan erken hasatta kalite olumsuz 
yönde etkilenebildiği gibi geç kalınmış hasatta da uzun süre güneş ışığına maruz kalan pamuk liflerinde 
parlaklık azalarak renk değişimi olmaktadır. 
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Yöremizde pamuk, iklim ve çevre koşullarına göre değişmekle birlikte iki yada üç kez el ile hasat 
edilmekte olup, makineli hasat uygulamaları, henüz yok denecek kadar azdır. Ancak hızla artan pamuk 
ekim alanları, gelişen teknolojilerin bölgeye girmesini sağlayarak makinalı hasat zorunluluğu yaratacaktır. 
Bilindiği gibi makineli hasat, el ile yapılana oranla pamuk lifinde daha fazla kirlilik oluşturmaktadır. 

Elle yapılan pamuk hasadında, toplama işçileri yöreden temin edilmektedir. Pamuk toplama işçilik 
ücretleri, toplanan kütlü pamuk ağırlığına göre verildiği için; işçiler, bir günde daha fazla kilo 
kaydedebilmek çabası ile topladığı çuvala bitki dalları, yaprakları, açılmamış yeşil kozalar, hatta taş, 
toprak gibi birçok yabancı madde karıştırabilmektedir. Dahası, toplama esnasında yediği herhangi bir 
şeyin atığını, olayın bilincinde olmadığı için büyük bir duyarsızlıkla topladığı ürünün içine atabilmektedir. 
Bu tür kirli toplamalar, lifin işlenmesi esnasında kalite bozukluklarına neden olabilmektedir. 

Toplama esnasında, bölgemizde yaygın olarak kullanılan jüt çuvallar, kaliteyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Pamuk lifine karışan jüt parçacıkları, iplik yapımında neps gibi geri dönüşümsüz hatalara 
yol açmaktadır. Bu nedenle toplamada jüt çuvallar yerine pamuklu torbalar kullanılması, lif ve iplik 
kalitesi yönünden oldukça önemlidir. 
 
10 . Çırçırlama İşlemleri :  

Hasat edilen kütlü pamuk liflerinin tohumlarından ayrılması işlemi olan çırçırlama; pamuk lifinin 
kalitesini etkileyen faktörler arasındadır.  

Bölgemizde daha çok rollergin (merdaneli) tipi çırçır makineleri kullanılmakta olup, sawgin (testereli) tipi 
çırçır makinelerinin sayısı oldukça azdır. Ancak makineli hasadın bölgeye girmesi ile sawgin tipi 
makinelerin sayısında artış olacaktır. Bölgede yaygın olarak kullanılan rollergin tipi çırçır makineleri, 
sawgin tipine göre lif uzunluğu ve parlaklık yönünden daha iyidir ve daha az neps yapmaktadır (Gençer, 
1995) 

Makine ayarı ve bakım işlemlerinin düzenli yapılamaması, lif kalitesini olumsuz etkilemektedir. Örneğin 
özenle yapılmayan makine yağlaması sonucunda  yağ fazlalıkları, pamuk lifine bulaşarak kirlilik ve 
yapışkanlığa neden olmaktadır (Henneberry et al., 1998). Aynı zamanda ayarı iyi yapılmayan çırçır 
makineleri tohumları kırmakta, kırılan tohum yağı, pamuk lifini kirletmektedir.  

Çırçırlama öncesi ek temizleme ünitelerinin tip, adet ve etkinlikleri, kalitenin korunmasında önemli 
etkenlerdendir. Yani çırçırlama işlemi başlamadan önce bir ön temizleme ünitesi, kütlü pamuğu, toz, kum 
ve iri bitki parçaları gibi yabancı maddelerden temizlemesi gerekmektedir. Ancak bölgemizdeki çırçır 
fabrikalarında ek temizleme üniteleri yok denecek kadar azdır. 
 
11. Depolama : 

Pamukta depolama, kütlü  depolaması ve lif depolaması olarak iki farklı dönemde yapılmaktadır. Özellikle 
kütlü depolanmasında depo koşullarının uygunsuzluğu, pamuk lifinin kalitesini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Nemli ve çiğli hasat edilen kütlüler, uzun süre depolarda bekletilirse liflerin rengi, 
parlaklığı ve kopma dayanıklılığı olumsuz yönde etkilenmektedir.  
 
SONUÇ 

Bölgemizde pamuk üretimi ve ekim alanları, sulama projelerinin devreye girmesi ile her geçen gün biraz 
daha artarak devam etmekte ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Pamuk tarımı 
yönünden böylesine önemli bir bölgede bilinçli ve kazançlı üretimlerin yapılabilmesi için kalitenin 
korunması zorunludur.  

Pamukta kalite; “seçilen tohumla tarlada başlar.” düşüncesi ile yola çıkılmalı, tohumdan hasada ve çırçıra 
kadar tüm kültürel uygulamalar bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. 

Pamuk üretiminde, pamuğun stratejik bir sanayi bitkisi olduğu ve sanayiye hizmet edilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Bu nedenle araştırıcı, yayımcı, üretici, çırçırcı ve tekstilci arasında bilgi alışverişi 
kesintisiz devam etmeli, bu yönde hazırlanan projeler ve eğitim programlarına destek verilmelidir. 
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CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE  MAKİNALI  PAMUK HASADINDA ÜRÜN 
KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA 

 
Ramazan SAĞLAM1                           Bülent AKYOL2 

 
ÖZET 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün pamuk üretim alanlarında makinalı ve elle pamuk hasadında 
hasat kayıplarının belirlenmesi amacıyla M 503, M97 ve N87 çeşitleri olmak üzere 3 pamuk çeşidinde bu 
araştırma yapılmıştır. Araştırmada doğal dökülme kayıpları, bitkide kalan ve hasat sırasında yere dökülen 
kütlü kayıp miktarları incelenmiştir. 1 000 dekarlık bir üretim alanında kütlü pamuk hasadında 6 deneme 
alanında 6.28 m2 ‘lik ölçüm alanlarında 5 tekrarlı olarak hasat kayıpları elle hasat ve makina ile hasat için  
saptanarak değerler hesaplanmıştır. Ürün kayıpları, hasat öncesi ve hasat sırasında olmak üzere elle ve 
makine ile hasat için ayrı ayrı saptanmıştır. Toplam 1000 dekarlık pamuğun 495  dekarı makine ile, 505 
dekarı elle hasat edilmiştir. 

Genel toplam kayıplar makinalı hasatta % 12.6 ile % 26.3 arasında değişirken, elle yapılan hasatta  % 5.7 
ile % 6.4 arasında saptanmıştır. Makinalı pamuk hasadında doğal dökülme kayıpları %2.67-6.91, hasat 
kayıpları % 5.4-11.5 ve bitkide kalan % 2.0-8.1 olarak saptanmıştır. Elle hasatta ise bu değerler sırası ile 
% 3.73-4.05, % 0.9-1.0 ve % 5.7-6.4 olarak saptanmıştır 

Anahtar Kelimeler: Makinalı Pamuk Hasadı,   Pamukta Hasat Kayıpları 
 
GİRİŞ 

Dünyada yaklaşık  80 ülkede yapılan pamuk tarımında 10 önemli yetiştirici ülke arasında yer alan Türkiye 
büyük miktarda üretim gerçekleştiren  ülkelerden birisidir. Ekim alanları ve üretim miktarı açısından 
büyük pamuk üreticisi ülkeler içerisinde 6. sırada yer almakta, lif verimi açısından ise 1105 kg/ha’lık lif 
verimi ile dünya ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 700 bin ha alanda 762 
bin ton lif pamuk üretimi gerçekleştirilmektedir (DPT, 2002; ANONYMOUS, 2002a). 

Pamuk, üretim değeri, ihracat getirisi  ve tekstil sanayinin hammaddesi olması yanında çırçır, yağ, yem ve 
selüloz sanayi gibi farklı  sanayi dallarının da hammaddesidir.  Türkiye’de üretimi yapılan lif bitkileri 
ekim alanlarının % 98.5 gibi oldukça büyük bir kısmı pamuk bitkisine ayrılmıştır.  

Dünyada üretilen pamuğun ancak % 25’i makine ile hasat edilmektedir. Pamuk üretiminin % 80’ini 
karşılayan sekiz büyük üretici ülke içerisinde ABD’nde pamuğun tamamı, Rusya’da özellikle Türk 
Cumhuriyetleri’nde ise yaklaşık % 70’i makina ile hasat edilmektedir. Bu ülkeler dışında Brezilya, 
İspanya, İsrail, Avusturalya, Venezuella ve Yunanistan’da da büyük oranda makinalı hasat 
uygulanmaktadır. Ülkemizde ise Çin, Hindistan, Mısır ve Pakistan’da olduğu gibi pamuk hasadı tamamen 
elle gerçekleştirilmektedir(SAĞLAM ve ark.,  1999 ).   

Son yıllarda ülkemizin pamuk üretim alanlarının bölgelere göre önemli oranda değiştiği gözlenmektedir. 
GAP ile sulamaya açılan alanların artması ile bölgedeki pamuk ekim alanları önemli bir artış göstermiştir. 
Buna karşın diğer bölgelerimizde bir azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte, elle hasatta maliyetlerin 
giderek artış göstermesi ve işçi temininde büyük zorluklar yaşanması pamuk üretimimizin gelişmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde pamuk hasadı büyük çoğunlukla Güney Anadolu Bölgesi 
illerinde gelen göçebe işçilerle gerçekleştirilmektedir.  

GAP projesinin devreye girmesiyle son yıllarda hasatta çok büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Pamuk 
üretiminde işçilik maliyeti toplam girdinin % 20-25’ine kadar yükselebilmektedir. Buna karşılık hemen 
hemen tüm bölgelerimizde Aralık ve Ocak aylarına kadar  toplanmamış pamuk tarlaları kaldığı 
görülebilmektedir. 

Türkiye’deki pamuk üretim bölgelerindeki pamuk üretim alanları, üretim değerleri ve verimleri Çizelge 
1.’de verilmiştir (ANONYMOUS, 2002a; ANONYMOUS, 2002b; DPT, 2002). Çizelgede de görüldüğü  

                                                 
1 Doç.Dr. , Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü- ŞANLIURFA 
2 Zir.Yük.Müh., TİGEM Genel Müd., Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü- AKSARAY 
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gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk üretim alanları 1990’lı yıllarda 141 bin ha’dan 2000’li 
yıllarda iki katından fazla artış göstererek  317 bin ha’a çıkmıştır. Bu bölgedeki üretimin yaklaşık 
tamamını  GAP projesi kapsamına giren  Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Şırnak, 
Siirt, Batman ve Kilis illeri yapmaktadır. Bu iller içinde de en önemli paya Şanlıurfa, Diyarbakır ve 
Batman illeri sahiptir. Güneydoğu Bölgesinde pamuğun yaklaşık % 85’i bu üç ilde üretilmektedir. 
Şanlıurfa ili ise bölgede % 50 pamuk üretimi ile ayrı bir yer tutmaktadır. 
 
Çizelge 1. Türkiye’de Bölgelere Göre Pamuk Üretimi ve Verim Değerleri 

PAMUK ÜRETİM BÖLGELERİ  
Yılllar 

 
Üretim Değerleri Çukurova Ege Antalya G.Doğu 

Anadolu 
Türkiye 
Toplamı 

Ekim Alanı(1000   211 258 32 141 641
Verim(kg/ha) 900 1 102 1 192 1 014 1 052

 
1990 

Üretim(1000 ton) 190 285 38 142 655
Ekim Alanı(1000 184 253 22 130 589
Verim(kg/ha) 877 997 1 021 888 946

 
1991 

Üretim(1000 ton) 161 263 22 115 559
Ekim Alanı(1000 218 261 23 136 638
Verim(kg/ha) 885 995 1 108 703 923

 
1992 

Üretim(1000 ton) 194 260 26 95 575
Ekim Alanı(1000 151 236 20 150 557
Verim(kg/ha) 945 1 149 1 257 1 018 1 092

 
1993 

Üretim(1000 ton) 152 272 25 153 602
Ekim Alanı(1000 159 237 16 160 572
Verim(kg/ha) 1 052 1 118 1 231 1 029 1 096

 
1994 

Üretim(1000 ton) 178 265 20 164 627
Ekim Alanı(1000 254 267 30 206 757
Verim(kg/ha) 1 119 1 156 1 140 1 091 1 125

 
1995 

Üretim(1000 ton) 284 308 34 225 851
Ekim Alanı(1000 219 268 28 228 743
Verim(kg/ha) 1 029 1 044 1 125 1 103 1 059

 
1996 

Üretim(1000 ton) 222 278 32 252 784
Ekim Alanı(1000 172 264 17 266 719
Verim(kg/ha) 1 173 1 166 1 176 1 159 1 165

 
1997 

Üretim(1000 ton) 201 308 20 309 838
Ekim Alanı(1000 178 252 17 313 760
Verim(kg/ha) 1 097 1 133 1 206 1 229 1 166

 
1998 

Üretim(1000 ton) 192 285 21 385 883
Ekim Alanı(1000 122 246 19 332 719
Verim(kg/ha) 1 141 1 230 1 109 989 1 117

 
1999 

Üretim(1000 ton) 139 303 21 329 792
Ekim Alanı(1000 116 208 13 317 654
Verim(kg/ha) 1 315 1 375 1 108 1 346 1 286

 
2000 

Üretim(1000 ton) 153 286 14 427 880
Ekim Alanı(1000 143 228 10 317 698
Verim(kg/ha) 1 239 1 362 1 140 1 350 1 273

 
2001 

Üretim(1000 ton) 177 310 11 428 926
 
Buna karşın aynı yıllarda Çukurova Bölgesinde ise pamuk ekim alanları yaklaşık yarı yarıya azalmıştır.  
İleriki yıllarda GAP projesi ile sulanan alanların artışına paralel olarak bu üretim değerlerinin de önemli 
ölçüde artarak değişeceği beklenmektedir. Ülkemizin tekstil sanayinin ihtiyacını karşılayacak pamuk 
üretim değerlerine projenin tamamlanması ile ulaşılacağı tahmin edilmektedir. 
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Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Pamuk Üretim Durumu 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde pamuk üretimine 1957 yılında tohumluk üretimi amacıyla başlanmıştır. 
1997 yılında alınan pamuk hasat makineleri ile ekiliş alanları arttırılmış ve makinalı hasada uygun 
çeşitlere üretimde yer verilmiştir. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde pamuk ekim alanları, üretim miktarları, verim değerleri ve hasat 
şekillerinin yıllara göre değişimi  Çizelge 2.’ de verilmiştir (Anonymous, 2002c). 

Pamuk hasat makinaların patentlerinin oldukça eski olmasına karşın  ancak, 1950’lerden sonra 
uygulamaya yaygın olarak girdiği görülmektedir. Bu gün üretilen pamuğun ABD’de tamamı,  Sovyetler 
Birliğinde  yarısından fazlası, yakın komşumuz Yunanistan’da ise % 95’e yakını mekanik olarak hasat 
edilmektedir.  
 
Çizelge 2. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Pamuk Üretim alanları, üretim  miktarları ve verimleri (*) 

Hasat Edilen Kütlü Pamuk(Ton)  
Yıllar 

Ekim Alanı 
(ha) 

Elle Makine ile Toplam 

Verim        
(kg/ha) 

Makinalı 
Hasat  

Oranı (%) 
1996     672.3 2 818.5        0.0 2 818.5 4 191 0.0
1997     717.0 2 036.1    787.6 2 823.7 3 938 27.9  
1998 1 023.5 1 695.9 1 380.1 3 076.0 3 005 44.8
1999 1 110.2 1 978.9    253.1 2 232.0 2 010 11.3
2000 1 111.4 1 729.7 1 564.1 3 293.8 2 963 47.5
2001     883.8 1 064.3 1 081.5 2 145.4 2 427 50.4
6 Yıllık Ort.      919.7 1 679.2 1 052.5 2 731.6 2970 38.5

*Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü  Kayıtları, 2002  
 
Pamuk hasadında kullanılan makinalar kütlü toplayıcı  (Picker), koza koparıcı (Stripper) ve başaklayıcı 
(Gleaner) tip olmak üzer 3 grupta  toplanmaktadır. Bu tiplerden günümüzde en yaygın olarak kullanılanı 
toplayıcı tiplerdir. 

Pamuk hasat mekanizasyonu konusunda yapılan bazı araştırmalarda elde edilen sonuçlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

SAĞLAM ve ark.(1994), Harran Ovası'nda pamukta makinalı hasada yönelik bazı temel verilerin 
saptanması üzerine yaptıkları bir araştırmada, bölgede sulu pamuk üretiminde pamuk toplama işçiliği 
incelenerek, elle pamuk toplamada bazı işçilik verileri belirlenmiş ve makinalı hasadın 
değerlendirilebilmesi için bazı temel veri değerleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Makinalı pamuk hasadında 
zorunlu olarak uygulanan defolyantın elle hasadda da kolay, temiz ve daha erken bir hasat sağladığı ve 
defolyantın yaprakları dökerek kozaların eş zamanlı açmasını sağladığını belirtmişlerdir. 
  
ÖZ VE EVCİM(1997), araştırmalarında makinalı pamuk hasadının kantitatif performansını açıklayan tarla 
kayıplarını hasat öncesi kayıplar ve hasat sırasında meydana gelen kayıplar olmak üzere iki grup altında 
incelemişlerdir. Hasat öncesi kayıpları kendiliğinden yere dökülmüş pamuk oluşturmaktadır. Bu kaybın 
belirlenmesi için makine toplama işine başlamadan önce ortalama tarla verimi belirlenmiş, kendiliğinden 
yere dökülmüş kütlü pamuk toplanıp tartılarak ortalama tarla verimi içerisindeki payı “doğal dökülme 
kaybı” yüzdesi olarak belirlenmiştir. Hasat sırasında meydana gelen kayıplar ise “yere dökülen kütlü”  ve 
“bitkide kalan kütlü” yüzdesi olmak üzere iki grupta incelenmiştir.  
Yere dökülen kütlü oranı, makine ile toplama sırasında yere dökülen kütlünün tarla verimine oranıdır. 
Makine tarafından toplanmayıp bitki üzerinde kalan kütlünün tarla verimine oranı ise bitkide kalan kütlü 
olarak ifade edilmiştir. Bu kayıpların belirlenmesi için makine ile toplama sırasında yere dökülen ve bitki 
üzerinde kalan kütlü pamuk toplanıp tartılmış ve ortalama tarla verimi içerisindeki yeri 
belirlenmiştir.Tarla kayıplarının belirlenmesinden sonra makinanın teorik alan kapasitesi belirlenmiştir. 
Bu değerin belirlenmesi sırasında, dönüşler, boşaltma, arıza, ikmal,vb. zaman kayıpları dikkate 
alınmamıştır. Denemeler sonucunda elde edilen kantitatif performans değerlerinin ortalamaları Çizelge 
3.’deki gibi belirlenmiştir. 
 
 



 

201

Çizelge 3. Makinalı Pamuk Hasadının Kantitatif Değerleri 
 

Yer Tohum 
Çeşidi 

Tarla 
Verimi 
(kg/da) 

Doğal 
Döküm    

(%) 

Yere 
Dökülen 

(%) 

Bitkide 
Kalan 
(%) 

Mak. Alan 
İş Verimi 

(ha/h) 
Menemen 447 6.0 5.0 3.0 1.7
Torbalı 331 5.2 5.2 4.7 0.8
Salihli  487 8.6 8.6 2.8 1.5
Bergama 

NAZİLLİ 84 

425 3.9 3.9 4.0 1.5
Söke I 434 6.0 5.0 2.7 1.3
Saruhanlı NC 873-143 320 3.6 3.6 2.5 1.4
Söke II DP 5690 481 1.7 3.3 3.3 1.6
Koruklu SAYAR 314 345 11.0 6.2 8.4 -
 
SAĞLAM ve ark.(1999), Harran Ovasında makinalı pamuk hasadı üzerine yaptıkları bir araştırmada, 
makinalı pamuk hasadında toplam kayıp oranı ortalama % 10.8 olarak gerçekleşmiştir. Kayıpların % 
2’sini hasat öncesi doğal olarak yere dökülen kütlü oluşturmuştur. Hasat sırasında makinadan kaynaklanan 
dökülme kayıpları ise % 3.9 oranında oluşmuştur. En büyük kayıp ise hasat edilmeden bitki üzerinde 
kalan kütlülerde % 4.9 olarak saptanmıştır. Bitkide kalan kütlü toplam kayıpların yaklaşık yarısını 
oluşturduğunu saptamışlardır. Elle hasatta ise sadece hasat öncesi dökülme kayıpları % 2 oranında  
meydana gelmiştir. Makinalı hasatta, elle hasada  göre  ürün  kayıpları  % 8.9 oranında daha fazla 
gerçekleşmiştir. Bu da kütlü pamuk olarak hektara 36 kg/ha’lık bir verim kaybıdır. Seçilecek uygun 
pamuk çeşidi ile bu miktarın azaltılabileceği açıklanmıştır. Bu nedenle de bölge için makinalı hasada 
uygun pamuk çeşitlerinin saptanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Elle hasat edilen pamukların lif özelliklerinin daha iyi olduğu, elyaf mukavemeti, lif uzunluğu ve yabancı 
madde içeriklerinde de önemli farklar elde etmişlerdir. Ancak, bu farklılıklar tarla hazırlığı, uygun çeşit 
seçimi, bakım, yabancı ot mücadelesi ve uygun bir yaprak  döktürmenin sağlanması ile daha da 
azaltılabileceğini belirtmişlerdir.  

IŞIK ve SABANCI (1987), çalışmalarında mekanik hasadı yapılacak tarlanın seçimi ile başlayıp iyi tohum 
yatağı hazırlığı, sulama kontrolünün iyi olması gibi genel faktörlerin dışında mekanik hasada etkili diğer 
faktörler sıralanmıştır. 

Mekanik hasada uygun pamuk yüksek verimli, gövdesinin kuvvetli, rüzgara direncinin orta, kozaların 
yerden yüksekliği fazla, orta boylu, fazla dallanmayan tipte ve liflerin iğlere sarılabilecek uzunlukta 
olması gibi özelliklerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Mekanik hasat makinalarında sıralar arası çoğunlukla 95-102 cm arasında değişmektedir. Bu nedenle 
mekanik hasat için ekimin bu sınırlar içerisinde yapılması gerekir. Mekanik hasat için bitki populasyonu 
50 000-150 000 bitki/ha arasında değişmekle birlikte 99 000 bitki/ha’lık (1m sıra uzunluğunda 9 bitki) 
populasyonun en iyi sonuç verdiği belirtilmektedir. 

Yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü gibi bakım işleri mekanik hasatta önemli etkiye sahiptir. Özellikle 
yabancı ot kontrolünün iyi yapılmaması, hasat makinasının iş başarısını düşürdüğü gibi, toplanan 
pamuğun kalitesini de azaltmaktadır. Özellikle, son çapa işleri de mekanik hasat için önemlidir. Hasat 
öncesi toprak profilinin mümkün olduğunca düz, keseksiz ve bitki diplerinin kısmen sert oluşturulmuş 
olması gereklidir. 

Bitki üzerindeki yaprakların döktürülerek kütlü pamuğa karışmasının önlenmesi, bu sayede çırçırlamada 
kolaylık sağlanması ve bitki gelişmesinin hızlandırılarak kozaların kısmen erken açtırılıp hasadın erkene 
alınması amacıyla yapılan defoliant uygulaması, mekanik hasat için gerekli işlemlerden birisidir. 
Kullanılacak kimyasal defoliantın etkili olması yanında zamanında kullanılması da büyük önem 
taşımaktadır. Normal olarak bitki üzerindeki kozaların %60-75’i açtığında defoliant uygulanır. 
Uygulamadan 7-14 gün sonra hasada girilebilir. Ancak, en iyi uygulama zamanı, iklim, ürün koşuları ve 
uygulamadan beklenen faydaya göre değişir. Uygulama sırasında hava sıcaklığı 15-32o C arasında 
olmalıdır. Yer aletleri ya da uçakla yapılacak bir uygulamanın  yeterli olduğunu da belirtmişlerdir. 

BAINER ve KEPNER (1955), çalışmalarında dikkatli ve bilinçli yapılması koşuluyla değişik seyreltme 
yöntemlerinin verime etkisinin  önemli olmadığını açıklamıştır. Pamuk bitkisi sıra üzeri bitki 
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dağılımındaki değişimlere karşı toleranslı olduğu, bitki sıklığının geniş sınırlar arasında(100 cm sıra 
aralığında, 50 000-170 000 bitki/ha) verimde düşüklüğe neden olmadan değiştirilebilebileceğini 
belirtmiştir. Sıklığın arttırılması halinde ilk kozalı dalın yerden yüksekliği artmakta, bu da makinalı 
hasadın başarısını arttırmaktadır. Sıklığın artmasıyla pamuk bitkisinde zayıf gövde ve yan dallar 
oluşmaktadır. Makinalı hasatta bu durum sakıncalı olacağından optimum sıklık  ta önem kazanmaktadır.  

CORLEY ve STOKES (1965) çalışmalarında, değişik bitki sıklıklarında (sıra arası 100 cm 20 000-50 000-
100 000-200 000-300 000 bitki/ha) ve Deltapine, Auburn 56 ve Empire çeşitleriyle sulu koşullarda yapılan 
tarla denemelerinde, dekara kütlü verimi, erkencilik, yatmaya direnç, silkme, yaprak dökme ve makinalı 
hasatta randıman incelenmiştir. İki yıllık araştırma sonuçlarına göre, pamuk çeşitlerinin erkencilik 
değerleri değişiklik göstermekte, ayrıca orta sıklık erkenciliği teşvik etmektedir. Sıklık, arttıkça silkme 
hızla çoğalmış ancak, kütlü verimi sıklık lehine az da olsa artış göstermiş ve makinalı hasatta randıman 
yükselmiştir. Üç pamuk çeşidinde de “Micronaire İndeks”olarak lif inceliği sıklık arttıkça azalma 
eğilimindedir. Sıklık nedeniyle bitki yatması denemelerde söz konusu olmamıştır. Sonuç olarak 100 cm 
sıra aralığında makinalı pamuk hasadına uygun sıklık olarak 50 000-150 000 bitki/ha değeri elde 
edilmiştir.  
 
MATERYAL VE METOT 

MATERYAL 

Deneme yeri olarak Ceylanpınar Tarım işletmesi Müdürlüğü Beyazkule Tarım İşletmesi’ndeki pamuk 
hasadında  ekilişi yapılan tüm  parseller deneme alanı olarak seçilmiştir. Toplam 1000 dekarlık alan 
denemeye alınmıştır. Bu alanın 495  dekarı makina ile, 505 dekarı elle hasat edilmiştir. 

 M503, M97 ve N87 çeşitleri olmak üzere 3 pamuk çeşidinde bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada doğal 
dökülme kayıpları, bitkide kalan ve hasat sırasında yere dökülen kütlü kayıp miktarları incelenmiştir. 
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde pamuk 1997 yılında 2000 da alanda ilk makinalı hasat 
gerçekleştirilmiştir. Makinalı hasat CASE-IH2555 Cotton Express marka pamuk toplama makinası ile 
yapılmıştır. Makina 81 cm sıra aralığına sahip 4 toplama üniteli, 32.5 m3 pamuk toplama kapasitesinde ve 
2.28 m (90 inc) iş genişliğindedir.  Makinaya ait diğer  teknik özellikler Çizelge 4.’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Pamuk Hasat Makinasının Bazı Teknik Özellikleri (CASE-IH 2555) 
Üniteler Özellik ve ölçüleri 

Hasat Ünite Sayısı 4 adet 
Bir Ünite Genişliği 965- 1016 mm 
Kumanda Sistemi  Vitesli 
Dönüş şekli  Sağ-sol (iki yönlü) 
Ünite Rotor Barları (ön/arka) 12/12 
Bar  Materyali Alüminyum alaşımlı 
Bir Bardaki Toplayıcı İğ  Sayısı   18 
İğ çapı 12.7 mm 
Fan Devri 4100 d/min 
Fan Sayısı(Merkezi Emişli) 2 
İğ Temizleme Tipi Sürekli temizleme, elastik 
Nemlendirme Sistemi Akıtmalı 
Nemlendirme Tank Kapasitesi 1458 litre 
Pamuk Depolama Ünitesi 32.5 m3 
Ortalama Boşaltma Yüksekliği 3658 mm 
En fazla uzunluk 8.28 m 
Genişlik 4.37 m 
Taşıma genişliği 4.12 m 
İz genişliği  3313 mm 
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PamukYetiştirme İşlemleri 

Pamuk tarımına Nisan ayının ortasında başlanmıştır. Bir önceki yıl soklu pulluklarla 20-25 cm 
derinliğinde sürülen tarlada ikinci ve üçüncü toprak işleme kaz ayağı, dişli tırmık, merdane, tapan, 
kültivatör ve alet kombinasyonları ile 8-10 cm derinliğinde yapılarak, alanlar ekime hazır hale 
getirilmiştir. Ekim havlı ve havsız tohumlar için pnömatik ve mekanik ekim makinaları ile,  makinalı hasat 
için sıra arası 81 cm ve elle hasat için 70 cm olacak şekilde yapılmıştır. Gübreleme ekim öncesi suni gübre 
dağıtma makineleri ile ekim sonrası gübreli çapa makineleri ile sıra arasına yapılmıştır. İki kez de çapa 
yapılmıştır. İlaçlama yabancı ot ve zararlı böcekler için yer aletleri ve uçakla yapılmıştır.  

Defolyant uygulaması bazı alanlarda yüksek şaseli traktör ve pülverizatörle, bazı alanlarda uçakla 
yapılmıştır. Sulama aralığı 20 gün olmak üzere 6-7 kez  bitki su tüketimlerine göre yapılmıştır.  
Hasat ve toplama Ağustos sonundan Ekim-Kasım- Aralık ayı sonuna kadar devam etmiş, elle ve makina 
ile hasat yapılmıştır. Makinalı hasat, defolyant uygulamasından 1 hafta sonra (yapraklar % 90-95 
döküldükten sonra) yapılmıştır.  
 
METOT 

1000 dekarlık bir üretim alanında kütlü pamuk hasadında 6 deneme alanında 6.28 m2 ‘lik ölçüm 
alanlarında 5 tekrarlı olarak hasat kayıpları elle hasat ve makina ile hasat için  saptanarak değerler 
hesaplanmıştır. Ürün kayıpları, hasat öncesi ve hasat sırasında olmak üzere elle ve makine ile hasat için 
ayrı ayrı saptanmıştır. Toplam 1000 dekarlık pamuğun 495  dekarı makine ile, 505 dekarı elle hasat 
edilmiştir. 

Bitki Sıklığı: Birim alana düşen bitki sayısı (iş genişliği= 4 sıra X 81 cm sıra arası) 3.24 m iş genişliğinde 
ve 2 m uzunluğundaki 6.48 m2 alanda kalan bitkilerin beş değişik noktada sayılması ile ortalama bitki 
sıklığı bulunmuştur. Kenar etkisi nedeniyle parsel kenarlarından en az 20 metre içeride olacak şekilde 
farklı noktalardan ölçümler yapılmıştır. 

Açmış Koza Oranı: Bitki sıklığı sayımı yapılan örnekleme noktalarından açmış koza ve toplam koza 
sayıları sayılarak yapılmış ve aralarındaki oranlar “% “ortalama değerler  olarak saptanmıştır. 

Açmamış Koza Oranı: Bitki sıklığı sayımı yapılan örnekleme noktalarından açmamış koza ve toplam 
koza sayıları sayılarak yapılmış ve aralarındaki oranlar “% “ortalama değerler  olarak saptanmıştır. 

Bitki Başına Düşen Ortalama Koza Sayısı:  6 deneme alanında 6.28 m2 ‘lik alanlardaki bitki ve koza 
sayıları sayılarak bir bitkiye düşen ortalama koza sayısı değerleri “koza sayısı/bitki” olarak bulunmuştur 

Ortalama Koza Ağırlığı: Bu değerler, bitki başına düşen ortalama koza sayısının elde edildiği örneklerin 
tartılması ve sayılan koza sayısına oranı olarak “gram/koza” olarak hesaplanmıştır.  

Bitki Boyu: Bu değerler, bitki sıklığı tespitinde sayılan bitkilerin ortalama boyu ölçülerek ortalama bitki 
boy uzunlukları “cm/bitki” olarak belirlenmiştir.  

I. El ve II. El Verimi: Makinalı hasatta bazı parsellerde 1. el ve 2. el toplama yaptırılmıştır. Elle hasatta 
ise sadece 1 el toplama geç dönemde yaptırılmıştır. 1. el verim sadece ilk toplamadaki verim sonuçlarını, 
2. el verim ise ikinci toplama verim sonuçlarını göstermektedir. 

Doğal Dökülme Kaybı: Bu kayıpların belirlenmesi iki kez tekrarlanmıştır. Birinci tespitten sonra hasat 
yapılmayan parsellerde yağıştan dolayı ilave dökülmeler olmuş ve hasat gecikmiştir. Bu yüzden doğal 
dökülme kayıplarının tespiti ikinci kez yapılarak daha önce belirlenen doğal dökülme kayıp miktarı 
çıkarılarak aradaki fark ilave dökülme kaybı olarak belirlenmiş ve % olarak ifade edilmiştir. 

Toplam Doğal Dökülme Kaybı: Yağış öncesi doğal dökülme kayıpları ile yağış sonrası oluşan doğal 
dökülme kayıplarının toplamını ifade etmektedir. 

Hasat Kaybı: Bu kayıplar makina ve elle hasat yapılan parsellerde beş değişik noktada 3.24 X 2 m = 6.28 
m2 alanda  dökülen kütlü pamukların toplam ağırlığından, toplam dökülme kaybı ağırlığı çıkartılarak 
hesaplanmış ve % olarak ifade edilmiştir. 

Bitkide Kalan Kütlü Kaybı: Bu değerler hasat kayıplarının belirlenmesi sırasında, bitkilerde kalan kütlü 
pamuklar ayrıca toplanmış ve tartılarak % kayıp olarak ifade edilmiştir.  
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Toplam Kayıp Yüzdesi: Doğal dökülme kayıpları, hasat kayıpları ve bitkide kalan kütlü kayıplarının 
toplanarak genel verime oranlanmasıyla bulunmuş değerlerdir. 

Genel Verim: Bu değer, toplam verim, doğal dökülme kayıpları, hasat kayıpları ve bitkide kalan kütlü 
kayıplarının toplamını ifade etmektedir. 
 
SONUÇLAR 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Beyazkule Tarım İşletmesi Sulu Ziraat Ünitesinde üretim yapılan tüm pamuk 
alanlarında hasat kayıpları incelemeye alınmıştır. 1997 yılı için Beyazkulle’de üretim programına alınan  
M 97 N 87 ve M 503  pamuk çeşitlerinde makinalı hasat ve M 97 çeşidinde de elle hasat planlanmıştır. 
Denemeye alınan parsellerdeki pamuk çeşitlerinin saptanan bazı özellikleri Çizelge 5.’de verilmiştir. Bu  
değerler hasattan 2 gün önce Ekim ayının 13-14’ünde  her üretim parseli için 5 değişik noktada 6.28 m2 
alanlarda yapılmıştır. Çizelgelerde dekar cinsinden değerlendirmeleri yapılmıştır. 
 
Çizelge 5. Pamuk Bitkisinin Bazı Özellikleri* 

Pamuk 
Çeşidi 

Parsel 
No 

Parsel 
Alanı 
(da) 

Ortalama 
Bitki Boyu  
(cm) 

Birim 
Alanda Ort. 
Bitki sayısı 
(Adet/da) 

Bir Bitkideki 
Ortalama 
Koza Sayısı 
(Koza/ Bitki)

Açmış  
Koza Oranı  
(%) 

Açmamış 
Koza Oranı 
 (%) 

Hasat 
Şekli 

M 503 23 200 98 4814 15.6 88.3 11.7 Makina 
N  87 24 200 92 5925 14.4 89.4 10.6 Makine 
M 97 21 95 95 4783 18.0 90.0 10.0 Makine 
M 97 21 105 96 4876 17.4 94.1 5.9 El 
M 97 20 200 97 4876 16.4 94.2 5.8 El 
M 97 19 200 96 5030 17.8 93.7 6.3 El 
*:İş genişliği 3.24 m X 2 m hasat doğrultusunda 6.48 m2 alanda ölçümler 5 tekrarlı yapılmış ve ortlama değerleri verilmiştir. 
 
Açmamış ve açmış koza oranları saptandıktan sonra % olarak değerler belirlenmiştir. Bu değerler Çizelge 
6.’da verilmiştir. Bitki başına düşen ortalama koza sayıları, bitki sıklığı ölçümleri ile birlikte 
yürütülmüştür. Deneme alanlarındaki toplam  bitki sayısı ile toplam koza sayıları (açmış+açmamış koza) 
saptanarak, ortalamaları alınıp bitki başına düşen koza sayısı bulunmuştur.Koza açma oranları ile ilgili 
değerler Çizelge 6.’da görülmektedir. 

Doğal  dökülme kayıpları da 3.24 x 2.0 m = 6.28 m2 alanda yapılmıştır. Ölçümler hasattan önce 
yapılmıştır. Ancak, 23 nolu parsel hasadından sonra 19.10.1997 tarihinde  yağış nedeniyle ek dökülmeler 
olduğu için II. kez ölçüm yapılmıştır. II. kez yapılan ölçümlerde yağmur etkisiyle dökülen kütlü miktarı 
elde edilen I. doğal dökülme kayıpları değerleri II. kez yapılan ölçüm değerlerinden  çıkartılarak II. doğal 
dökülme kayıpları bulunmuştur 

I. doğal dökülme kayıpları ve II. doğal dökülme kayıplarına ait dökülme kayıpları değerleri Çizelge 7.’de 
verilmiştir.  
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Çizelge 6. Açmış ve Açmamış  Koza Oranı Değerleri 

Çeşit Par. 
No 

Ortalama 
Açmış 
Koza 
Sayısı* 
(Adet) 

Birim 
Alandaki 
Ort. Açmış 
Koza 
Sayısı 
(Adet/da) 

Koza 
Açma 
Oranı 
(%) 

Ortalama 
Açmamış 
Koza Sayısı*
(Adet) 

Birim 
Alandaki 
Ort. 
Açmamış 
Koza Sayısı 
(Adet/da) 

Açmamış 
Koza 
Oranı 
(%) 

Ortalama 
Koza 
Ağırlığı  
(gram) 

M.503 23 407.4 62870 88.3 54.2 8364 11.7 5.66
N.87 24 479.6 74012 89.4 57.0 8796 10.6 4.28
M.97 21 499.6 77098 90.0 56.0 8641 10.0 4.88
M.97 21 521.4 80463 94.1 33.0 5092 5.9 5.00
M.97 20 484.8 74814 94.2 30.0 4629 5.8 5.01
M.97 19 528.6 81574 93.7 36.0 5555 6.3 4.93
*:6.48 m2 ‘lik ölçüm alanındaki 
 
Çizelge 7.  Pamuk Hasadında  I.,  II.  ve Toplam Doğal Dökülme Kayıp Değerleri 

Çeşit Parsel 
No 

Toplam 
Verim 
(kg/da) 

I. Doğal 
Dökülme 
Kaybı 
(kg/da) 

I. Doğal 
Dökülme 
Kayıp Oranı
(%) 

II. Doğal 
Dökülme 
Kaybı 
(kg/da) 

II. Doğal 
Dökülme 
Kayıp 
Oranı  
(%) 

Toplam 
Doğal 
Dökülme 
Kaybı  
(kg/da) 

Toplam 
Doğal 
Dökülme 
Kayıp Oranı 
(%) 

M503 23 359.0 9.6 2.67 - - 9.6 2.67
N87 24 222.8 11.3 5.07 4.1 1.84 15.4 6.91
M97 21 357.2 11.4 3.19 2.6 0.72 14.0 3.91
M97 21 374.0 12.0 3.20 2.9 0.77 14.9 3.97
M97 20 382.5 11.5 3.00 2.8 0.73 14.3 3.73
M97 19 381.9 12.5 3.27 3.0 0.78 15.5 4.05
 
Doğal dökülme kayıpları incelendiğinde,  en düşük kayıp 23 nolu parselde M503 çeşidinde % 2.67 
oranında ve  en yüksek kayıp 24 nolu parselde N 87 çeşidinde % 6.91 olarak gerçekleşmiştir. Yağışlardan 
önce kayıplar karşılaştırıldığında, en düşük kayıp 23 nolu parselde % 2.67 ve en yüksek kayıp da 24 nolu 
parselde % 5.07 oranında saptanmıştır. 

Hasat kayıpları ve bitkide kalan kütlü kayıpları aynı anda birlikte saptanmıştır. Bu kayıplardan hasat 
kayıpları 6.28 m2’lik alandaki hasat sonrası yerden toplanan dökülmüş kütlü pamuk tartılmış ve o parsel 
için saptanan doğal dökülme kayıpları çıkartılarak bulunmuştur. Elde edilen hasat kayıp değerleri Çizelge 
8.’de verilmiştir. 
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Çizelge 8.  Pamuk Hasat  Kayıp Değerleri 
Hasat Sonrası 

Dökülmüş Kütlü 
Pamuk Miktarları 

Hasat Kaybı(1-2) 

Çeşit Parsel 
No 

Hasat 
Şekli Ölçüm 

Alanında* 
(g) 

Birim 
Alanda(1) 

(kg/da) 

Toplam Doğal 
Dökülme 
Kaybı(2) 
(kg/da) 

Birim Alandaki 
Kayıp Miktarı 

(kg/da) 

Kayıp Oranı
(%) 

M.503 23 Makinalı 332 51.2 9.6 41.6 11.5
N.87 24 Makinalı 263 40.5 15.4 25.1 11.2
M.97 21 Makinalı 216 33.3 14.0 19.3 5.4
M.97 21 Elle 127 20.2 14.9 5.3 1.4
M.97 20 Elle 123 19.5 14.3 5.2 1.3
M.97 19 Elle 115 18.3 15.5 2.8 0.7
*:6.48 m2 alanda. 
 
Bitkide kalan kütlü kayıpları ise ayrı toplanarak tartılmış ve elde edilen değer doğrudan  kayıp olarak 
hesaplanmıştır. Bitkide hasat edilmeden kalan kütlü kayıpları Çizelge 9.’da verilmiştir. 
 
Çizelge 9. Bitkide Hasat Edilmeden Kalan Kütlü Kayıp  Değerleri 

Hasat Sonrası Bitkide Kalan 
Kütlü Pamuk Miktarı 

Çeşit Parsel No Hasat Şekli Ölçüm 
Alanında* 

(gram) 

Birim 
Alanda 
(kg/da) 

Toplam 
Pamuk Verimi 

(kg/da) 

Bitkide Kalan 
Kütlü Kayıp 

Oranı 
(%) 

M.503 23 Makine 49 7.5 359.0 2.0
N.87 24 Makine 118 18.2 222.8 8.1
M.97 21 Makine 78 12.0 357.2 3.3
M.97 21 Elle 27 4.1 374.0 1.0
M.97 20 Elle 24 3.7 382.5 0.9
M.97 19 Elle 25 3.8 381.9 4.0
*:6.48 m2 alanda. 
 
Toplam kayıp değeri, doğal dökülme kayıpları, hasat kayıpları ve bitkide kalan kütlü kayıplarının 
toplamını oluşturmaktadır. Bu değerler toplandığında Çizelge 10.’daki değerler elde edilmektedir. 
 
Çizelge 10.  Pamuk Hasadı Toplam Kayıp Değerleri 

Çeşit Parsel 
No 

Hasat 
Şekli 

Doğal 
Dökülme 
Kayıpları 

(kg/da) 

Hasat 
Kayıpları 

(kg/da) 

Bitkide 
Kalan 
Kütlü 

Kayıpları 
(kg/da) 

Toplam 
Kayıplar 
(kg/da) 

Verim 
Değerleri 
(kg/da) 

Toplam  
Kayıplarının 

Verime 
Oranı (%) 

M.503 23 Makine 9.6 41.6 7.5 58.7 359.0 16.3
N.87 24 Makine 15.4 25.1 18.2 58.7 222.8 26.3
M.97 21 Makine 14.0 19.3 12.0 45.3 357.2 12.6
M.97 21 Elle 14.9 5.3 4.1 24.3 374.0 6.4
M.97 20 Elle 14.3 5.2 3.7 23.2 382.5 6.0
M.97 19 Elle 15.5 2.8 3.8 22.1 381.9 5.7
 
Çizelge incelendiğinde makinalı pamuk hasadında en yüksek kayıp 24 nolu parselde Nazilli N.87 
çeşidinde % 26.3 olmuştur. En düşük kayıp ise 21 nolu parselde Nazilli M.97 çeşidinde % 12.6 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Elle toplamada en yüksek kayıp 21 nolu parsel Nazilli M. 97 çeşidinde % 6.4 en düşük 19 nolu parselde 
aynı çeşitte % 5.7 olarak gerçekleşmiştir. 
 
TARTIŞMA 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde makinayla pamuk hasadına 1997 yılında ilk olarak 
başlanmıştır. Makinalı hasadın başlamasıyla toplama işçisi bulmaktaki güçlükler de kısmen ortadan 
kalkmıştır. Pamuk ekim alanları artırılarak daha çok çiftçiye tohumluk çiğit üretme imkanına ulaşılması 
hedeflenmektedir. 1997 yılında 1 adet pamuk toplama makinasıyla toplamaya başlanmıştır. Daha sonraki 
yıllarda  pamuk hasat makinası sayısı  2’ye çıkarılmıştır. 

Makinalı hasatta, elle yapılan hasada göre kayıp yüksek oluşmakta, fakat bu toplama işçiliği ile 
karşılaştırıldığında önemli gözükmemektedir. Önemli sorun ise işçi bulabilme sorunudur. Hasat dönemi 
bölgede bulunan işçi sayısı ihtiyacı karşılamamakta ve sıkıntılar doğmaktadır.  

Pamuk hasadının zamanında yapılmaması dökülme kayıplarını artırmakta, aynı zamanda erken gelecek 
yağışlardan zarar görme riskini de arttırmaktadır. 

Pamuk hasadında üzerinde durulması gereken kayıplar hasat kayıpları ile bitkide kalan kütlü kayıpları 
olmaktadır. Hasat zamanının gecikmesiyle doğal dökülme kayıpları da önemli olabilmektedir.  
Gerçekleşen hasat kayıp değerlerini kullanarak, hasat yapılan yıl için makinalı hasat maliyetini Çizelge 
11.’de verilen işletme giderlerini kullanarak hesaplayabiliriz. 
 
Çizelge 11. Makinalı Hasat Maliyeti 

Makine Satın Alma Fiyatı  90.000 $
Amortisman Süresi 15 yıl
Amortisman Payı 6000 $/yıl
Yakıt, Yağ, Deterjan Vb. Masrafları 1800 $/yıl
İşçilik Gideri 3800 $/yıl
Sigorta Vb. Giderler 200 $/yıl
Tamir-Bakım Giderleri 1800 $/yıl
Faiz Gideri 3600 $/yıl
Makinayla Toplanan Pamuk Miktarı 150.294 kg
Elle Toplanan Pamuk Miktarı 192.150 kg

   1kg kütlü pamuk fiyatı 0.56 $
   1 kg kütlü pamuk elle toplama işçiliği  0.15 $

1997 yılı ortalama verim 393.8 kg/da
 
Çizelge11.’deki  verilere göre makinalı hasat maliyeti: Bir makine ile yılda 300 000 kg kütlü pamuk 
toplanabilmektedir. Buna göre 1 kg pamuk toplama maliyeti de 0,056 $/kg olmaktadır. 

Makinalı hasatta 1 kg kütlü pamuğun toplanması için makinalı hasat kayıpları farkı da dahil toplam 
maliyet 0.132+0.057=0.189 $’dır. 

Elle toplamada direkt işçilik gideri, kontrol işçiliği ve dolaylı işçilik giderleri 0.16 $/kg’dır.  

1997 yılı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Beyazkule Sulu Ziraat Ünitesinde 495 da alanda makinalı hasat 505 
da alanda elle toplama gerçekleştirilmiştir. Makinalı hasatta toplanan ürün  150 294 kg ve elle hasatta 
toplanan ürün 192 150 kg’dır. Buna göre makinalı hasadın dekara maliyeti ise 57.3 $ ve elle hasadın 
dekara maliyeti ise 60.8 $ olarak gerçekleşmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre makinalı hasadın birim alandaki maliyeti elle hasada göre % 6.1 daha 
avantajlı olarak bulunmuştur. Bu avantajın yanında makinalı hasatta toplanan ürünün hasat edilme süresi 
daha kısa, çuvallama, yükleme, tartma işlemleri olmadığı için ambara teslim etme sürelerinin daha kısa 
olması gibi avantajlar da tespit edilmiştir. Hasat zamanının kısalması tabiat şartlarından gelebilecek zarar 
riskini de azaltmaktadır. 
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Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde makinalı hasadın ilk kez uygulanması makinalı hasat için gerekli bazı 
hazırlıkların önceden yapılması sonucu, ayrıca makinalı hasada uygun çeşitlerin ekilememesi, ekimde 
yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı kayıplar yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 

İleriki yıllar için makinalı hasada uygun, yukarıdan koza bağlayan, koza açma randımanı yüksek çeşitlerin 
ekilmesiyle ve makinanın hasat şartlarına uygun ekim ve boğaz doldurma işlemelerinin yapılması 
sonucunda bu kayıplar azaltılabilir durumdadır. 

Sonuçta makinalı hasat, pamuk üretiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye genelinde yaygın hale 
getirilmeli belirli teşvikler uygulanmalıdır. Böylece elde edilen pamuğun maliyeti düşecek, tekstil sanayi 
ve tüketiciler açısından büyük öneme sahip olacaktır.  

Makinalı hasatta en yüksek kayıp, 24 no’lu parselde N.87 çeşidinde toplam % 26.3; en düşük 21 no’lu 
parselde M.97 çeşidinde toplam % 12.6 olarak gerçekleşmiştir. Elle hasatta ise en yüksek toplam kayıp, 21 
no’lu parselde M.97 çeşidinde % 6,4; en düşük kayıp, 19 no’lu parselde M.97 çeşidinde % 5.7 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kayıplar tek tek incelendiğinde doğal dökülme kaybı 24 no’lu parselde N.87 çeşidinde en yüksek % 6.91; 
23 no’lu parselde M.503 çeşidinde en düşük %2,67 olarak gerçekleşmiştir. 

Hasat kayıpları makinalı hasatta en yüksek 23 no’lu parselde  M503 çeşidinde % 11,5 en düşük 21 no’lu 
parselde M.97 çeşidinde % 5.4 olarak gerçekleşmiştir. Elle hasatta en yüksek  21 no’lu  parselde M.97 
çeşidinde  % 1.4 ve en düşük 19 no’lu parselde M.97 çeşidinde % 0.7 olarak  gerçekleşmiştir. 

Bitkide kalan kütlü kayıplarına bakıldığında makinalı hasatta en yüksek kayıp 24 nolu parselde N.87 
çeşidinde % 8.1; en düşük 23 no’lu parselde M.503 çeşidinde % 2.0 olarak gerçekleşmiştir. Elle hasatta en 
yüksek 21 ve 19 no’lu parselde M.97 çeşidinde % 1.0 olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde 1997 yılı pamuk hasadında makinalı 
hasatta hasat kayıpları ortalama % 10.09; elle hasatta hasat kayıpları ortalama % 1.12 olarak 
gerçekleşmiştir. Bitkide kalan kütlü kayıpları ise makinalı hasatta ortalama %4.17; elle hasatta ortalama 
%1.00 olarak gerçekleşmiştir.  

Yukarıda gerçekleşen verilere bakıldığında makinalı hasat için N.87 çeşidi uygun değildir. Bu çeşitte hem 
doğal dökülme kayıpları yüksek hem de bitkide kalan kütlü kayıpları ve hasat kayıpları da  yüksek oranda 
gerçekleşmiştir. M.97 çeşidi diğer çeşitlere göre makinalı hasatta daha az toplam kayıp oluşturduğu için 
uygun çeşit sayılabilir. 

Makinalı hasatta kayıpların yüksek olmasına etken şartlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir: 

Kozalar toprağa yakın olduğu için hasat makinası 10 cm yükseklikten daha aşağıda olan kozaları hasat 
edememektedir. 

Sıra araları ve sıra üzeri düzgünlüğü iyi olmadığı için makinanın bitki üzerinde bıraktığı kayıplar 
artmaktadır. 

Koza taçları iyi açılmayan çeşitlerde yine bitkilerde kalan kayıplar artmaktadır. N.87 çeşidinde köşeli 
yaprak hastalığı olduğundan koza taçları iyi açılmamış ve bitkide kalan kütlü kaybı yüksek olmuştur. 

M.503 çeşidinde dallanma fazla olduğu için hasat kayıpları yüksek olmuştur. 

1997 yılı pamuk hasadında Ceylanpınar Tarım İşletmesi Şartlarında % 1’lik kayba isabet eden parasal 
tutar  15 811 $’dır. Toplam ortalama kayıpları % 10,09 ise, genel kayıp tutarı 159533 $’dır. 

Görüldüğü gibi bu değer hiç de küçümsenmeyecek bir rakamdır. Bu yüzden mekanizasyon koşulları daha 
iyileştirilerek, pamuk yetiştirme tekniği yönünden çiftçilerimiz aydınlatılmalıdır. 

Saatlik alan iş verimi; makinalı hasatta 1.34 ha/h ve elle hasatta ise 10 Erkek İş Gücü(EİG)ile 0.0187 ha/h 
olarak saptanmıştır. Saatlik kütlü ürün iş verimleri; makinalı hasatta 5092 kg/h, el ile toplamada ise10 EİG 
ile 72.27 kg/h olarak saptanmıştır. Burada da görüldüğü gibi pamuk hasat makinasının bir saatte topladığı 
pamuğu, yaklaşık 700 erkek işçi toplayabilmektedir. Bu rakamlar işin büyüklüğünü ve zamanın  kullanım 
durumunu ortaya koymaktadır.  
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1996 yılı rakamlarına göre 1 kg kütlü pamuğun hasat maliyetleri elle toplamada 5 cent/kg  ve makina ile 
hasatta  4 cent/kg olarak birbirine çok yakın değerdedir. Pamuk hasat makinası günde 10 satlik çalışma ile 
1 ay çalışması durumunda, yaklaşık 500 ha’lık alanı hasat edebilme kapasitesine sahiptir. 2 yıl bu şekilde 
çalışma ile makinanın satın alma bedeli, işçiye ödenecek ücretle karşılanabilecek durumdadır. Bu da 
önümüzdeki yıllarda pamuk hasat makinalarının bölgede ekonomik olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. 
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GAP BÖLGESİ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI AZOT GÜBRE DOZLARININ VE 
BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN PAMUĞUN (GOSSYPİUM hirsutum L.) ÖNEMLİ 

TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ VE BUNLAR ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Meral ANLAĞAN TAŞ1                                   Oktay GENCER2 

     
ÖZET  

Bu çalışma, Harran Ovası Koşullarında Farklı Azotlu Gübre Doz ve Büyüme Düzenleyicileri 
uygulamalarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Önemli Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisini 
ve Bunlar Arasındaki İlişkileri Belirlemek Amacıyla yapılmıştır. Denemeler, 1998- 2000 yılları arasında, 
3 yıl yürütülmüştür. 

Tesadüf Bloklarında Bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülen 
araştırmada, 0, 6, 12,18 kg /da azot dozları olarak 4 ana konu , kontrol, Pix (100 ml/da), Pix (200 ml/da), 
Atonik (150 ml /da) ve Atonik (300 ml/da) olmak üzere 5 alt konu ele alınmıştır. 

Yapılan varyans analiz sonucu azot ve büyüme düzenleyicileri uygulamalarının kütlü pamuk verimine 
etkisi istatistiki olarak önemli görülmüş, Azot x Büyüme düzenleyici etkileşimi ise önemsiz bulunmuştur. 
Her 3 yılda da 18 kg/da azot ve Atonik (300 kg/da) uygulamalarından en yüksek kütlü pamuk verimi elde 
edilmiştir. 

Yapılan regrasyon analizinde azotlu gübre ile ürün arasındaki ilişki % 1 olasılıkla önemli (r=0.9649821) 
çıkmış; Y=266.117 + 21.547x – 0.623x2 quadratik denklemi elde edilmiştir. 

Bu denklemden yararlanılarak doğal optimum nokta 17 kg/da ekonomik gübre dozu 16 kg /da olarak tespit 
edilmiştir. 

Azotun,  bitki boyu, meyve dalı sayısı ve koza sayısını  arttırdığı; Pixin, bitki boyunu kısalttığı; Atonikin 
bitki boyunu arttırdığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Azot dozu, Pix, Atonik 
 

ABSTRACT 

This study was conducted in order to determine influence of different nitrogen fertilizer dosage and 
growth regulators and theirs importances in the view of agricultural and technological characteristics 
including connections with corresponding on cotton (Gossypium hirsutum L.). Experiments were caried 
out the duration period of 3 years in 1998- 1999 and 2000. The experiments constiuted as a split  plot in 3 
replications and the levels of nitrogen used  were  dealed with 0, 6, 12, 18 kg/N per decare as a main 
treatments  including 5 subtreatments as a control,  Pix (100ml / da), Pix (100ml / da)), Atonic (150ml / 
da) and Atonic (300ml / da). 

According to the results of varians analyses, applications of nitrogen and growth regulators on cotton 
yield was obtained at statisticaly wheras interaction of nitrogen x growth regulators was found out 
insignificant level. The highest cotton yield of every 3 years was provided by using 18 kg/da nitrogen and 
atonic (300 kg/da). 

As a result of regression analyses found; The relationship between nitrogen fertilizer and yield were 
obtained at 1% (r =0,9649821) in propability significant level. The equation of the quadratic equation 
was found out that is Y =266.117+  21.547X  - 0.623X2  

By using this equation; Natural optimum point is 17 kg/ da N and the result of economic fertilizer dosage 
being done has been confirmed as 16 kg/ da N. 

                                                 
1 Dr.Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü -Şanlıurfa   

            2  Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
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The height of plant; the number of sympdio branch and boll were increased when applied nitrogen and the 
height of plant was reduced by  pix treatment althought applications of atonic was increased the lenght of 
plant. 

Key Words: Cotton, Nitrogen Dosage, Pix, Atonic 
 
GİRİŞ 

Pamuk, Dünya’da yetiştirilen lif bitkileri ekim alanının % 87.3 ünü kaplamaktadır. Bu oran Türkiye’de % 
98.5 düzeyindedir. Pamuklu ürünlerin ekonomik ve kaliteli olması nedeniyle diğer lif bitkilerine göre 
kullanım oranı giderek artmaktadır. Pamuk, gelişmekte  olan ülkeler arasında yer alan  Türkiye’de tekstil 
sanayiinin hammaddesini sağlayan önemli bir üründür. Ülkemizin tekstil ve konfeksiyon sanayiinde 
pamuk ipliği kullanım oranı, kullanılan toplam iplik miktarının % 60-61’i dolayındadır (Gençer ve ark., 
1995). 

Bitki büyüme ve gelişmesinin, bitkinin ortam koşullarına göre devamını değil, bilimsel olanaklarla 
insanoğlunun istek ve gereksinimlerine göre düzenlenmesinin sağlanması gereklidir. Bu ise, bitki büyüme 
ve gelişmesinin, kontrol altına alınması sonucunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan en önemli yollardan 
birisi, bitki büyüme hormonlarının büyüme ve gelişmedeki özel ve önemli rollerinden yararlanmak ve bir 
bakıma ‘’hormonal tarıma’’ yönelmek, bitkinin  verimliliğini ve kalitesini kontrol altına alarak, üreticinin 
ve tüketicinin istekleri doğrultusunda iyileştirmektir. Bu sayede erken ve çok çiçek açtırmak, meyve 
çoğaltmak, dökümü hızlandırıp yavaşlatmak, optimum meyve iriliğini sağlamak, yaprak dökümünü 
kontrol altında tutmak, olgunlaşmayı hızlandırmak, köklenmeyi çabuklaştırmak gibi bitkisel üretimde, 
dolayısıyla tarımda önemli rol oynayan fizyolojik büyüme ve gelişme olaylarına hakim olmak 
mümkündür. Bu nedenle biz tarımcılar ve insanlık için hormonlar büyük önem kazanmaya başlamış, 
hormonlara eşdeğer, bir çok sentetik  büyüme düzenleyicileri de üretilmeye başlanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu  Projesi, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Siirt, Batman ve 
Şırnak’ın tamamını veya  bir kısmını içine almaktadır. Gerçekleştiğinde, 1.6 milyon hektardan fazla arazi 
sulamaya açılmış olacaktır. Bölgede bugüne kadar yeraltı sularıyla yapılan sulamalar da bu rakama dahil 
edildiğinde, Bölgedeki sulanabilen alan 1.8 milyon hektara ulaşacaktır. 

Proje öncesi  ürün deseninde % 1.43’ lük ekim alanına sahip olan pamuğun, proje sonrasında ekim 
alanının % 35.83’e çıkması beklenmektedir. Böylece Türkiye pamuk lif üretiminin, % 18 artışla, 1 265 
000 tona ulaşacağı belirtilmektedir (Çelik ve ark.,1995). 

Bölgede sulu tarım alanlarının açılmasıyla pamuk yetiştiriciliğinin hızla artması,  pamuk tarımında sulama 
ve gübreleme gibi kültürel uygulamaların olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak uygulamalara gereksinim 
duyulacaktır. Bu uygulamaların içerisinde en etkili ve uygulanabilirliği en kolay olanı büyüme 
düzenleyiciler olabilir.  

Bu  çalışma, farklı azot dozları uygulanan pamuğa, değişik dozlarda verilen büyüme düzenleyicilerinin 
etkilerini saptamak ve bölge çiftçisine bu konuda çalışanlara yardımcı olabilmek  amacıyla yapılmıştır. 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırma, 1998,1999 ve 2000 yıllarında olmak üzere üç yıl süreyle, Şanlıurfa Köy Hizmetleri 
Araştırma Enstitüsü Harran Ovası Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür.  

Çalışmada, bitki materyali olarak Sayar 314 (G. hirsutum L.), büyüme düzenleyicisi olarak 1.1 Dimethyl 
piperidinium chloride (Pix)  ve Sodıum türevleri (atonik), ayrıca gübre materyali olarak Amonyum Sülfat 
gübresi  deneme materyalini oluşturmuştur. 

Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine Göre( Ekimde: 4.20 m x12.00 m= 50.4 
m2, Hasatta: 2.80 m x 10.00 m= 28 m2,Sıra Arası: 70 cm, Sıra Üzeri: 15 cm) 3 tekrarlamalı olarak 
kurulmuştur. Deneme; 4 farklı  azot seviyesi (A-0, B-6, C-12, D- 18) ana konuları ve 5 farklı büyüme 
düzenleyicisi dozu (1-0 Doz (Kontrol), 2-Pix (100 ml/da), 3-Pix  (200 ml/da), 4-Atonik (150 ml/da), 5-
Atonik (300 ml/da)  ) alt konuları oluşturmuştur. 
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Tarımsal İşlemler 

Ön bitki olan buğday hasadından sonra araştırma alanı, yazın  pullukla derin olarak sürülmüş ve ilkbahara 
kadar bu şekilde bırakılmıştır. Erken ilkbaharda gobledisk ile ikileme yapılmış ve hemen arkasından tapan 
çekilerek ekime hazır duruma getirilmiştir. 

Toprak hazırlığından sonra ekim deneme yıllarına göre, 07.05.1998, 27.04.1999, 04.05.2000 tarihlerinde, 
dörtlü pamuk mibzeriyle 70 cm sıra arası mesafeye ve 5-6 cm derinliğe ekilmiştir. Ekimden önce tohumlar 
ıslatılmış, toprak altı zararlılarına ve hastalıklara karşı ilaçlanmıştır. 

Azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte sıra yanlarına açılan çizilere serpilmiş ve kapatılmıştır. Azotlu 
gübrenin diğer yarısı ilk su ile beraber verilmiştir. Fosforlu gübrenin tamamı  mibzerle ekimle beraber 
dekara 6 kg saf fosfor (P2 O5) gelecek şekilde uygulanmıştır. 

Azotlu gübre kaynağı olarak % 21’lik Amonyum sülfat, fosforlu gübre kaynağı olarak % 42-44 ‘lük Triple 
Süper Fosfat kullanılmıştır. 

Büyüme düzenleyicileri parseldeki bitkilerin % 10 taraklanma devresinde başlamak üzere (Taraklanma, 
çiçeklenme ve koza oluşumu başlangıcında) 10’ar gün ara ile 3 dozda (Kontrol- önerilen doz ve yüksek 
doz) uygulanmıştır. Uygulama sırt atomizörü ile yapılmıştır. 

Sulama, bölgemizde yapılmış ve sonuçlandırılmış çalışmalar da dikkate alınarak  ilk su ve azot 
seviyelerinin ikinci yarısı ekimden 35 - 40 gün sonra, son su % 10 koza açımında uygulanmıştır. Sulama, 
karık yöntemiyle yapılmış olup, motopompla her parsele eşit su verilmeye çalışılmıştır.  
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu araştırma da verimin dışında Bitki Boyu , Odun Dalı Sayısı (adet/bitki),  Meyve Dalı Sayısı 
(adet/bitki),   Koza Sayısı (adet/bitki),  Erkencilik Oranı (%) , Koza Ağırlığı (g),   Koza Kütlü Ağırlığı (g),   
Çenet Sayısı (adet/koza), Çırçır Randımanı (%),  100 Tohum Ağırlığı (g),  Lif Uzunluğu(mm),  Lif 
İnceliği (micronaire),  Lif Mukavemeti (g/tex) , Lif  Düzgünlüğü gibi tarımsal ve teknolojik özellikler 
incelenmiştir.  
 
1. Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) 

Deneme yıllarında, uygulamalara göre elde edilen ortalama kütlü pamuk verim değerlerine (kg/da) özgü 
varyans analiz sonuçları Çizelge 1’ de; En Küçük Önemli Fark Kontrolüne (E.G.F.) göre oluşan gruplar ve 
Değişkenlik Katsayısı (%C.V) Çizelge 2 ve 3’ de verilmiştir.  
 
Çizelge 1. Çalışmadan Saptanan Dekara Kütlü Pamuk Verimi Değerlerine (kg/da) İlişkin Varyans 
Analiz Sonuçları  
VARYASYON 
KAYNAĞI 

S.D 1998 
K.O 

1999 
K.O 

2000 
K.O 

Tekrarlama                          2 12362.178 4820.040 198.733
Gübre (A)         3 93527.272*** 99129.550*** 133107.612***
Hata-1        6 586.892 507.630 173.536
Büyüme 
Düzenleyici(B) 

       4 6238.490*** 3550.892*** 5385.914***

Gübre x Büyüme 
Düzenleyici 

       12 362.980 420.720 623.776**

HATA        32 684.859 366.591 215.096
Genel        59 6102.588 5780.638 7401.247
*0.05         **0.01      ***0.001 düzeyinde önemli 
 
Çizelge 1’ de görüldüğü gibi, çalışmanın her üç yılında da uygulanan gübre dozlarının ve büyüme 
düzenleyicilerinin kütlü pamuk verimine  % 0.1 seviyesinde önemli etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Gübre 
x büyüme düzenleyici  arasındaki karşılıklı etkileşimin (interaksiyonun) ise, önemsiz olduğu, başka bir 
deyişle, A ve B faktörlerinin esas etkilerinin önemli ancak, birbirinden bağımsız olduğu izlenebilmektedir. 
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Çizelge  2. Çalışmadan Uygulamalara Göre Saptanan, Dekara Kütlü Verimine (kg/da) İlişkin 
Değerler ve En Küçük Önemli Fark  (E.G.F.) Kontrolüne Göre Oluşan Farklı Gruplar 
Uygulamalar 1998 1999 2000 Ortalama 
Gübre (A) 
N0 294c 281c 236c 270
N6 367b 382b 335b 361
N12 451a 460a 430a 447
N18 463a 445a 437a 448
EGF(%5) 21.66 20.14 11.77 
Büyüme Düzenleyici(B) 
0 416a 381bc 359bc 385
P100 380b 388b 349c 372
P200 361b 371c 334d 355
A150 403a 406a 365b 391
A300 410a 412a 391a 404
EGF(%5) 21.78 15.93 12.41 
C.V(%) 6.64 4.88 4.09 
 
Çizelge 3. 2000   yılında   Gübre x Büyüme   Düzenleyici  Etkileşimlerinin   Kütlü  Pamuk Verimi 
Üzerine Etkileri Yönünden Elde Edilen Değerler ve E.G.F.    Kontrolüne  Göre Oluşan Gruplar 
 0 P100 P200 A150 A300 

N0 231d 218c 201c 257c 275c 
N6 349c 324b 292b 333b 376b 
N12 409b 424a 414a 439a 462a 
N18 446a 428a 429a 431a 450a 
EGF(%5) 24.41 
 
Çizelge  2.’ den en küçük önemli fark (E.G.F) kontrolüne  göre, çalışmanın  her üç yılında da  dekara 12 
ve 18 k azot uygulamalarından en yüksek kütlü pamuk veriminin, alındığı görülmektedir.  

Çizelge 3’de 2000  yılında azot  dozu  ve büyüme düzenleyici uygulamalarında Kütlü Pamuk Verimleri 
201 (N0P200) – 462 (N12A300) kg/da  arasında değişim göstermiştir. Azot uygulanmayan  ve pix uygulanan 
konularda verimin azaldığı, yüksek azot  ve atonik uygulanan konularda verimin arttığı saptanmıştır. 

Yapılan korelasyon analizinde kütlü pamuk verimi ile azot dozları arasında önemli ve olumlu yönde bir 
ilişki (r98= 0.852**, r99= 0.844** ve r00= 0.912**) saptanmıştır. Her 3 yılın ortalamasına göre de azotun 
verim üzerine  olumlu ve önemli etkide   (rort =0.903**) bulunması, azot dozu uygulamalarının verimi 
arttırdığını ortaya koymuştur. Kütlü pamuk verimi ile büyüme düzenleyicileri arasında da çalışmanın her 
üç yılında olumlu fakat önemsiz bir ilişki (r98= 0.020ns, r99= 0.152ns ve r00= 0.134ns) saptanmış olup, 
ilişkiler ortalaması (rort= 0107ns)  olarak bulunmuştur.  Azot uygulanmasıyla verim artışı  bitkinin vejetatif 
aksamının gelişmesiyle de ilişkili olabilmektedir. Dekara kütlü verimi ile; bitki boyu (r98= 0.606**, r99= 
0.598** ve r00= 0.507**), meyve dalı sayısı (r98= 0.634**, r99= 0.698** ve r00= 0.661**), koza sayısı (r98= 
0.753**, r99= 0.821** ve r00 = 0.825**) arasında önemli ve olumlu ilişkinin bulunması bu durumu 
göstermektedir.  

Çizelge 2. de Çalışmanın her üç yılında da Atonik uygulanan konuların yüksek kütlü verimi ile  birinci  
grupta yer aldığı,  pix uyulanan konuların ise, kütlü pamuk veriminin  düşük olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, Büyüme Düzenleyici x Azot interaksiyonu önemli çıkmasa da  azot dozunun artmasıyla  
Atonik ve Pix uygulamalarıyla kütlü pamuk veriminde artışlar olmuştur.  
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Şekil  1. Çalışmadan Elde Edilen 3 Yıla Özgü  Azot Dozları ile Kütlü Pamuk Verimi Arasındaki  
Regresyon İlişkisi 

Elde edilen verimler üzerinden yapılan regresyon analizi sonucu; azotlu gübre ile ürün arasındaki ilişki % 
1 olasılıkla önemli çıkmıştır ve Y= 266.117+21.547X – 0.623X2 quadratik denklemi elde edilmiştir. 
Regresyon katsayısı r= 0.9649821  % 99 olasılıkla önemli bulunmuştur. 

Şekil  1.’ de bu denklemden yararlanılarak azotlu gübre ile ürün arasındaki  ilişki elde edilmiştir. 

Yukarıdaki denkleme göre, dekara uygulanan azot miktarı 17 kg’a kadar artırıldıkça, kütlü pamuk 
veriminde de artışlar kaydedilmiş olup, azot miktarının 18 kg ve daha fazlası kütlü pamuk veriminde 
düşüşlere neden olmuştur. Doğal optimum nokta 17  kg/da ( 452.369 kg/da ) olarak tesbit edilmiştir. 

 2000 yılı Ekim ayı birim fiyatlarına göre; 1kg pamuk 335.000 TL ve 1kg saf azot 369.000 TL (% 21’lik 
amonyum sülfat esas alınmıştır) üzerinden, 

Eg = Eg- Fm.b     formülünde yerine konulduğunda ekonomik gübre dozu        
         2 Fm.c         16.41 kg/da olarak hesap edilmiştir. 
 

2. Bitki Boyu (cm.): Çalışmanın her üç yılında da uygulanan gübre dozları ve büyüme düzenleyicilerinin,  
bitki boyuna istatistiki olarak  önemli etkide bulunduğu izlenebilmektedir. Bunlar arasındaki karşılıklı 
etkileşim (interaksiyon) ise 1998, 1999 ve 2000 yıllarında  önemli bulunmuştur. 

Azot uygulamaları sonucu elde edilen  ortalama bitki boylarının 64 - 102 cm arasında olduğu, Büyüme 
düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama bitki boylarının ise 56-106 cm, arasında 
değiştiği anlaşılmaktadır. 

Her üç yılda da azot uygulanmayan ve pix uygulanan konularda düşük bitki boyu elde edilmiştir. 
Bitki  boyu ile azot, büyüme düzenleyicileri arasında  önemli ve olumlu ilişki bulunmuştur. Ayrıca 
bitki boyu ile; koza, meyve dalı sayısı önemli ve olumlu ilişkiler bulunmuştur. 

Pix uygulanan konularda bitki boyunun kısaldığı,  Atonik uygulanan konularda uzadığı, uygulanan 
gübre dozlarının artmasıyla bitki boyununda arttığı saptanmıştır.  
 
3. Meyve Dalı Sayısı (Adet/Bitki): Azot uygulamaları sonucu elde edilen  ortalama meyve dalı 
sayısı 6.3 - 10.1 adet/bitki,  büyüme düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen 
ortalama meyve dalı sayıları ise, 6.8 - 8.9 adet/bitki, arasında değişmiştir. Her üç yılda da  12 
kg/da N ve 18 kg/da N konuları ilk sırada yer almıştır. 
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Azot dozu uygulanmayan ve pix uygulanan konuda meyve dalı sayısı azalmış,   yüksek azot dozu 
ve atonik uygulanan konuda  meyve dalı sayısı artmıştır. 
 
4. Odun Dalı Sayısı (Adet/Bitki):  Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama odun dalı sayısı 2.3 - 
2.8 adet/bitki arasında olduğu, büyüme düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama  
odun dalı sayısı  2.4 - 2.9 adet/bitki, arasında değiştiği anlaşılmaktadır. En Küçük Önemli Fark (E.G.F.)  
kontrolüne göre 1998, 1999 ve 2000 yıllarında konular arasında önemli bir farklılık görülmemiştir.  
 
5. Koza Sayısı (Adet/Bitki): Koza sayısı 8.1 ile13.9 adet/bitki,  arasında olduğu görülmüştür. Her üç yılda  
gübre dozlarının yüksek olduğu ve Atonik uygulanan konular  ilk sırada yer almıştır  

Koza Sayısı ile; azot dozları, dekara verim  , bitki boyu  arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulunmuştur. 
Bununla birlikte koza  sayısı ile büyüme düzenleyicileri arasında önemsiz ve olumlu ilişkiler bulunmuştur. 
Bu bulgulara göre azot dozları arttıkça  bitkinin vejetatif gelişmesinin arttığı, buna bağlı olarak bitkinin 
koza sayısının da arttığı ve bunun sonucu olarak da verimin attığı söylenebilir. Büyüme düzenleyici ve 
azot etkileşimi sonucunda koza sayısında artışlar kaydedilmiştir.  
 
6. Erkencilik Oranı (%): Azot uygulamaları sonucunda elde edilen ortalama erkencilik oranlarının % 
42.6 – 97.6, büyüme düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama erkencilik 
oranlarının ise  % 49.1 – 96.7, arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Gübre dozlarının yüksek olduğu 
konularda erkencilik oranı düşük, azot uygulanmayan veya düşük azot uygulanan konularda ise,  
erkencilik oranı yüksek bulunmuştur. 

Erkencilik Oranı ile; azot arasında  önemli ve olumsuz, erkencilik oranı ile verim arasında  önemli ve 
olumsuz ilişki  saptanmıştır.  
 
7. Koza Ağırlığı (g): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama koza ağırlığı 6.2 – 7.6 g,  büyüme 
düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama koza ağırlığı 6.5 – 7.6 g, arasında 
değişiklik göstermiştir. Her üç yılda gübre dozlarının yüksek olduğu konular  ilk sırada yer almıştır. 
Yapılan Korelasyon analizi sonucunda  Koza Ağırlığı ile; azot, dekara verim arasında önemli ve olumlu 
ilişkiler bulunmuştur. Koza  ağırlığı ile büyüme düzenleyicileri arasında 1998 ve 1999 yıllarında önemsiz 
ve olumlu, 2000 yılında ise önemsiz ve olumsuz ilişki bulunmuştur.  
 
8. Koza Kütlü Ağırlığı (g): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama  kütlü ağırlığı  4.9 - 5.9 g, 
büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama  kütlü ağırlığı 5.0 - 5.8 g, arasında 
değişmiştir . Her üç yılda gübre dozlarının yüksek olduğu konular  ilk sırada yer almıştır. 

Kütlü ağırlığı ile; azot dekara verim arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulunmuştur. Kütlü  ağırlığı ile 
büyüme düzenleyicileri arasında  önemsiz ve olumsuz  ilişki bulunmuştur. 
 
9. Çenet Sayısı (Adet/Koza): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama çenet sayısı 4.6-4.8 
adet/koza, arasında olduğu, büyüme düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama çenet 
sayısı 4.6 - 4.8 adet/koza, arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Her üç yılda Konular arasında  önemli bir 
farklılık görülmemiştir. 

Çenet sayısı ile azot , verim ,koza ağırlığı arasında  olumlu ve önemsiz, çenet sayısı ile büyüme 
düzenleyicileri arasında  olumsuz ve önemsiz ilişkiler   bulunduğu görülmüştür  
 
10. Çırçır Randımanı (%): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama çırçır randımanı 1998 yılında  
%  37.3  - 43.9, arasında olduğu büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama 
çırçır randımanı   %  38.4  - 44.0, arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Her üç yılda da kontrol ve azot 
uygulanan konular arasında önemli bir fark oluşmadığı görülmüştür.  

Çırçır randımanı ile azot arasında üç yılın ortalamasına göre önemli ancak olumsuz bir ilişkinin olması bu 
durumu doğrulamaktadır. Çırçır randımanı ile koza sayısı arasında önemsiz ve olumsuz çırçır randımanı ile 
100 tohum ağırlığı arasında olumsuz ancak önemli etkileri bulunmaktadır. Çırçır randımanı ile büyüme 
düzenleyicileri arasında olumlu ve önemsiz ilişkiler bulunmuştur.  
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11. 100 Tohum Ağırlığı (g.): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama 100 tohum ağırlığının 9.5 – 
12.1 g ,  büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama 100 tohum ağırlığının 9.7 – 
12.2 g , arasında değiştiği anlaşılmaktadır.  Her üç yılda da  dekara 12,18  kg uygulanan konular birinci 
grupta yer almışlardır. Ayrıca dekara  Pix uygulanan konularda da 100 tohum ağırlığı yüksek olduğu 
görülmüştür 

100 tohum ağırlığı ile azot arasında önemli ve olumlu, 100 tohum ağırlığı ile çırçır randımanı önemli ve 
olumsuz, 100 tohum ağırlığı ile verim arasında olumlu ve önemli, ilişki bulunmasıyla 100 tohum 
ağırlığına bağlı olarak  kütlü pamuk veriminin arttığı görülmektedir. Bu da çırçır randımanını önemli ve 
olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
12. Lif Uzunluğu (mm.):  Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama lif uzunluğu, 28.4 – 30.3 mm, 
büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama  lif uzunluğu 29.0 – 30.2 mm, 
arasında değişmiştir. Her üç yılda 12 ve 18 kg uygulanan konular birinci grupta yer almıştır. Büyüme 
düzenleyicilerinin uygulandığı konularla da kontrol arasında önemli bir farklılık görülmemekle birlikte pix 
uygulanan konular birinci grupta yer almıştır. 

Lif uzunluğu  ile azot arasında 1998, 1999 ve 2000 yıllarında  önemli ve olumlu bulunması da  bu durumu 
doğrulamaktadır. Lif uzunluğu ile verim arasında olumlu ve önemli  ilişki bulunmuştur.  

Büyüme düzenleyicilerinden kontrole göre uzun lif elde edilse de lif uzunluğu ile aralarında önemsiz ve 
olumsuz   ilişki bulunmuştur.  
 
13. Lif İnceliği (micronaire): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama lif inceliği,  4.7 - 5.2 mic.,  
büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama lif inceliği ise,  4.7 - 5.2 mic., 
arasında değişmiştir. 1998 ve 2000 yıllarında konular arasında bir fark çıkmamıştır.1999 yılında ise 
büyüme düzenleyicileri ve azot uygulanan konularda daha kalın lif elde edilmiştir.  

Lif inceliği  ile azot arasında 1998, 1999 ve 2000 yıllarına göre değişkenlik gösterse de üç yılın 
ortalamasına göre önemli ve olumlu ilişki bulunması, lif inceliği ile büyüme düzenleyicileri arasında 
önemsiz ve olumsuz ilişki bulunması  pix ve azot uygulanan konularda lifin kalınlaşması ile ilgili 
bulgumuzu  doğrulamaktadır.  
 
14. Lif Mukavemeti (g/tex): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama lif mukavemeti,  22.7 – 30.5 
g/tex, büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama  lif mukavemeti ise, 22.2 – 
31.1 g/tex, arasında değişmiştir. Azot uygulanan konularda kontrole göre daha yüksek lif mukavemeti elde 
edilmiştir. Büyüme düzenleyicilerinin lif mukavemetine önemli bir etkisi olmamıştır. 1998, 1999 ve 2000  
yıllarında pix uygulanan konular ilk sıralarda yer almıştır  

Lif mukavemeti ile azot arasında 1998 , 1999 ve 2000 yıllarına göre değişkenlik gösterse de üç yılın 
ortalamasına göre önemsiz ve olumlu ilişki bulunmuştur. Lif mukavemeti ile büyüme düzenleyicileri 
arasında önemsiz ve olumlu bulunması azot ve büyüme düzenleyicileri lif mukavemetine önemsiz 
derecede fakat olumlu etkide bulundukları  görülmektedir.  
 
15. Lif Düzgünlüğü (%):Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama lif düzgünlüğü,  % 83.8 – 85.4 
arasında olup, büyüme düzenleyici uygulamalarının sonunda elde edilen ortalama  lif düzgünlüğü, % 84.4 
– 85.2, arasında değiştiği anlaşılmaktadır.  

Lif düzgünlüğü ile azot arasında 1998, 1999 ve 2000 yıllarına göre değişkenlik gösterse de, yapılan 
korelasyon analizinde üç yılın ortalamasına göre önemsiz ve olumlu, lif düzgünlüğü ile büyüme 
düzenleyicileri arasında önemsiz ve olumsuz ilişki bulunması, azotun lif düzgünlüğüne önemsiz fakat 
olumlu etkide bulunduğu, büyüme düzenleyicilerinin ise lif düzgünlüğüne olumsuz etkide bulunduğu 
görülmüştür . 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bitki Boyu ortalama 56 cm ile 106 cm arasında değiştiği, azot dozu arttıkça bitki boyunun da arttığı tespit 
edilmiştir. Pix uygulanan konulardan Atonik uygulanan konulara göre daha düşük bitki boyları elde 
edilmiştir.Azot dozları arttıkça bitki boyu, koza ağırlığı, koza sayısı, meyve dalı sayısı artmıştır. 

Erkencilik oranı; düşük azot  dozlarında erkenciliğin arttığı, yüksek azot dozlarında ise erkencilik oranının 
azaldığı görülmüştür.  

Azot dozu arttıkça Çırçır Randımanı düşmüş ve 100 tohum ağırlığı artmıştır. 

Büyüme düzenleyicilerinden Atonik uygulanan konularda bitki boyu, koza ağırlığı, koza sayısı ve meyve 
dalı sayısı artmıştır. Büyüme düzenleyicilerinin erkencilik oranına önemli etkileri olmamıştır. 

Yapılan 3 yıllık çalışma sonuçlarına göre Harran Ovası koşullarında; pamuğa 16 kg/da saf azot 
uygulanması önerilebilir.  

Büyüme Düzenleyicilerinden ‘Pix’ uygulamalarının dekara kütlü pamuk verimini önemli düzeyde 
arttırmadığı ancak makinalı hasat için bitkiyi uygun forma soktuğu söylenebilir. Bununla birlikte, 3 yıllık 
çalışma sonucuna göre ‘Atonik’ isimli büyüme düzenleyicisinin  kütlü pamuk verimini her üç yılda da 
arttırdığı saptandığından, ova çiftçisine pamuk tarımında uygulanması tavsiye edilebilir.  
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PAMUK LİFİNİN İÇ YAPI UZAYINDA YOLCULUK 
 

Faruk BOZDOĞAN∗ 
 
GİRİŞ 

Günümüzde insan nüfusunun hızla artışı ve sanayide meydana gelen gelişmeler sonucunda lif ihtiyacının 
önemli bir bölümü suni ve sentetik liflerle karşılanmaya çalışılırken, ülkemiz için önemi büyük olan 
pamuk lifleri her zaman yerini korumuş ve koruyacaktır. Tekstil endüstrisinde son yıllarda yükselen 
enflasyon ve pamuk iplikçiliğine yapılan büyük yatırımlar amansız rekabete yol açabilmekte, bunun 
sonucu yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına, proseslerin kısaltılmasına, yeni arayışlara girilmesine sebep 
olmaktadır. Bu durum pamuğun fiziksel özelliklerinde de bazı parametrelerin oluşmasına ve ön plana 
çıkmasına yol açabilmektedir. 

Bilindiği gibi, tekstil endüstrisinde kullanılan lifler uzun makromolekül zincirlerinden oluşan 
polimerlerdir. Bu yapı lifin mukavemet, uzama, çekme ve boyanabilirlik gibi daha birçok özelliğini etkiler 
ve belirler. Yapı içine girildiğinde ise, liften ipliğe ve kumaşa kadar tekstil materyalinin kullanımını 
etkileyen makromoleküler düzenlilik ve düzensizliklerle karşılaşılır. İç yapıdaki bu düzenlilik ve 
düzensizliklerin belirlenmesi liflerin kullanımlarında neyin mümkün olabileceğinin tahminlenmesinde rol 
oynar. 
 

 
Şekil 1.Kozada pamuk liflerinin genel görünümü. 
 
Bu çalışmada, her geçen gün önemi daha fazla anlaşılan pamuk liflerinin kozada oluşumu görünümünden 
başlayıp (Şekil 1), dış yapısı elektron mikroskobunda incelendikten sonra (Şekil 2), iç yapısının en önemli 
kısmını oluşturan selüloz makromoleküllerinin moleküler modellemesine geçilip, atomlar arasında 
dolaşılıp, iç yapı uzayında yolculuk yapılarak, görsel bir çerçeve içinde tanıtım yapılmaya çalışılmıştır. 
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    - a -         - b - 

       
 - c -    - d -     - e - 
 
Şekil 2.Elektron Mikroskobunda pamuk lifi görüntüleri(a-kıvrımlılığın görünümü,b-lifte bulunan 
katmanlar,c-Fibriler yapı görünümü,d-Lif yüzeyinde meydana gelen tahribatın görünümü,e-Pamuk 
ipliği enine kesitinde olgun ve olgun olmayan liflerin görünümü)  
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İÇ YAPI UZAYI 

Pamuk liflerinin fiziksel özelliklerini ve boyanabilirliğini etkileyen en önemli katmanları sekonder 
çeperleridir. Bu çeper ise selülozdan oluşmaktadır. Diğer bir değişle selüloz monomerleri birleşerek 
selüloz makromoleküllerini meydana getirmektedir. Bu makromoleküllerin düzenli bir şekilde bir araya 
geldikleri bölgelere kristalin bölgeler, düzensiz bir şekilde bulundukları bölgelere ise amorf bölgeler adı 
verilmektedir. Selüloz monomerini açık olarak 

 
 
   Şeklinde yazabiliriz. Zincirin 
 
 
 
n 

daha açık ifadesi ise;     n/2 
 
şeklinde olur. Yukarıda görülen iki monomerden meydana gelen zinciri atomların bağlanış şeklini ve 
aralarındaki açıları dikkate alarak Şekil 3’deki gibi gösterebiliriz. Bu yapıyı hacimli atom modeline göre 
üç boyutlu uzayda oluşturursak Şekil 4’deki moleküler model elde edilir. 
 

      
 
Şekil 3. Selülozun zincir konfigürasyonu [4]. Şekil 4. Üç boyutlu uzayda zincir  

konfigürasyonun moleküler modeli   
(Atomlar: C-Siyah, O-Kırmızı, H-Beyaz). 

 
Makromolekül zincirini daha iyi görmek istersek iki boyutlu uzayda Şekil 5’deki görünüm, üç boyutlu 
uzayda ise Şekil 6’deki görünüm elde edilir. 
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Şekil 5.İki boyutlu uzayda zincir konfigürasyonun   Şekil 6. Üç boyutlu uzayda genel  
genel görünümü.      görünümün moleküler modeli. 
 
Liflerin mekanik ve diğer özelliklerini etkileyen kristalin bölgenin modellemesine gelince, bu bölgede 
birim hücre, diğer bir değişle kristalin bölgenin yapıtaşı monoklinik yapıya sahiptir[4]. Bu yapıdaki birim 
hücre şekli Şekil 7’de verilmiştir. Burada basit ve taban merkezli monoklinik birim hücreler gösterilmiştir. 
Pamuk lifleri için taban merkezli yapı sözkonusudur[4]. 
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Şekil 7. Monoklinik yapıda birim hücreler(a-basit, b- taban merkezli). 
 
Molekül zincirleri taban merkezli monoklinik birim hücreye yerleştirildiğinde Şekil 8’deki görünüm, 
hacimli modele göre üç boyutlu uzayda yerleşim halinde ise Şekil 9’daki görünüm elde edilir. 
 
 

   
Şekil 8. Birim hücreye molekül zincirlerinin             Şekil 9. Hacimli modele göre birim hücreye  
yerleşimi.      üç boyutlu uzayda molekül zincirlerinin  

yerleşimi.  
 
SONUÇ 

Birim hücre yoğunluğu hesaplandığında ρ = 1,594 gr./cm³ bulundu. Lifin tamamının kristalin yapıya sahip 
olduğunu kabul edersek bu lif için ρс = 1,594 gr..⁄cm³ olur. Yapılan çalışmalardan  lif yoğunluğunun  ρ = 
1,52-1,55 gr./cm³ arasında değiştiği görülmektedir (7,8,11). Yani lifte amorf bölgelerde mevcuttur. 

Çalışmada hacimsel modele göre moleküler modelleme yapılıp birim hücre tanıtılmıştır. Moleküler 
modelleme, deneysel çalışma sonuçları ve literatür dikkate alınarak, genel olarak liflerde kristalin bölgenin 
artması, diğer bir değişle kristallik derecesinin artması daha sıkı bir moleküler yerleşimin oluşmasına, lif 
mukavemeti ve parlaklığının artmasına, buna karşılık esneklik özellikleri ve nem çekme özelliğinin 
azalmasına sebep olabileceği söylenebilir. 

Pamuk liflerinin mukavemetlerini iç yapıları, kristalinite, kristal boyutu gibi yapısal parametreler etkiler. 
Buna göre, sonuç olarak tek liflerin uzama esnekliği modülleri(Y) iplik ve kumaşın kopma 
mukavemetlerini, eğilme ve burulma modülleri(n) ipliklerin dolaşıklılık ve paketlenme yoğunluğu gibi 
özelliklerinin, kumaşta ise örtme, tuşe ve buruşma direnci gibi özelliklerinin incelenmesinde önemlidir 
.Tek lifte esneklik modüllerinin doğrultu ve yönleri Şekil10’da verilmiştir. Pamuk varyeteleri arasındaki 
mukavemet farkları kristaliniteden ziyade kristalin boyutu ile ilişkilidir (5 ). 
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Şekil 10. Tahrip olmuş pamuk lifinde esneklik modüllerinin doğrultu ve yönleri. 
 
Sonuç olarak “Tekstil Fiziği” bilim dalı penceresinden bakarak ve fiziksel tekstil muayeneleri dikkate 
alınarak, pamuk liflerinin fiziksel özellikleri incelenmiş,  teorik olarak ayrıntıya girmeden pamuk liflerinin 
iç yapı uzaylarının  esneklik özelliklerine etkisi kısaca ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ PAMUK TARIMINDA MEKANİZASYON 
UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Songül GÜRSOY∗         Emine KARADEMİR∗             Çetin KARADEMİR∗ 

 
ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamına giren üretim alanlarının sulu tarıma geçmesi ile 
Türkiye’deki pamuk ekim alanlarının 1.250.000 hektara, üretiminin ise 1 milyon tonun üzerine çıkacağı 
beklenilmektedir. Ülkemizdeki pamuk üretiminin yaklaşık olarak % 50’sinin karşılandığı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki pamuk ekim alanları gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. 

Pamuk tarım alanlarındaki bu hızlı artış, tarımsal üretimde önemli bir girdiyi oluşturan mekanizasyonun 
doğru seçilme ve uygulama ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bölgenin kuru tarımdan sulu tarıma 
geçmesinden dolayı pamuk tarımında kullanılacak mevcut tarım alet ve makine potansiyeli Türkiye 
ortalamasının oldukça altındadır. 

Bu bildiride, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk tarımında tohumluk hazırlığından çırçırlanmaya 
kadar süren değişik üretim aşamalarında kullanılacak alet ve ekipmanların randımanlı kullanılabilme 
imkanları irdelenecektir. 
 
GİRİŞ 

Pamuk, bir çok kullanım alanına sahip olmasından dolayı dünya ve ülkemizin tarım, ticaret ve 
endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptir. Üretiminden elde edilen kütlü pamuk, işleme açısından çırçır, 
lifi ile tekstil, çekirdeği ile de yağ ve yem sanayisinin hammadde kaynağı durumundadır. Gerek bu sanayi 
kollarının çalışması gerekse bu sektörlerin önemli sayıda çalışanı istihdam etmesi açısından pamuk 
üretiminde sürekliliğin önemi büyüktür.  

Her yıl Dünyada üretilen pamuğun yaklaşık % 3-4’ü ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki 
pamuk ekim alanları yaklaşık olarak 719 000 hektar, lif üretimi ise 740 000 ton’ dur ( Çizelge-1). Bu 
üretimin çoğunluğu sulama olanağının bulunduğu  (% 32) Ege, (% 16) Çukurova, (% 2) Antalya ve (%50) 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmektedir (Çizelge-2).   
 
Çizelge-1 Ülkeler İtibariyle Dünya Pamuk (Lif) Üretim Durumu (1000 ton) ( FAO-2000) 
Ülke Adı 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 
Çin  4,203  4,602  4,501  3,900  3,500
A.B.D  4,124  4,092  3,030  3,690  4,200
Hindistan  3,024  2,686  2,710  2,750  2,700
Pakistan  1,594  1,561  1,480  1,800  1,550
B.D.T  1,438  1,551  1,437  1,670  1,671
Türkiye     784     838     882     791     740
Avusturalya     613     689     726     660     680
Brezilya     306     370     420     569     580
Diğerleri  3,561  3,641  3,365  3,309  3,375
Toplam 19,607 20,030 18,551 19,139 18,996
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
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Çizelge-2 Türkiye’de Bölgelere Göre Pamuk Ekim Alanı, Lif Üretim Miktarı ve Lif Verimi 
(Anonymous, 1999) 
Bölge Pamuk Ekim Alanı 

(Hektar) 
Lif Üretim Miktarı 

(Ton) 
Lif Verimi 

(Kg/Hektar) 
Ege 245 000 289 000 1 178
Çukurova 122 000 139 000 1 141
Antalya 19 000 22 000 1 189
Güneydoğu Anadolu 346 000 449 000 1 299
Türkiye (toplam) 731 000 899 000 1 229
 
Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) devreye girmesiyle sulanacak ve sulanan sahalarda DPT’nin 
master planı çerçevesinde önerilen ürün deseninde pamuğa % 25’ lik bir ekim alanı (DPT, 1989) 
ayrılmasına rağmen gerçekleşen pamuk ekim alanı ve üretim miktarı çok daha yüksek olmuştur 
(Çizelge3). 
 
Çizelge-3 GAP Bölgesi Pamuk Üretim  Miktarı (Ton) (DİE-2000) 
Yıllar Batman 

  
D.Bakır G.Antep Mardin Siirt Ş.Urfa Şırnak Adıyaman GAP Türkiye 

1995 21357 113944 35940 66260 3510 277696 62250 18728 599685 2223507
1996 23800 115678 35940 66260 3808 334084 68257 22525 670352 2089771
1997 21096 162500 39106 73330 5600 401603 66890 21750 791875 2104946
1998 30575 184996 43850 96931 9342 488038 66450 26730 946912 2275863
 
Çizelgede de görüldüğü gibi sulanan alanların artmasıyla birlikte pamuk üretim ve ekim alanları önemli 
bir şekilde artmıştır. Bunun sonucunda ise sulu tarımın gerektirdiği tarım teknikleri ön plana çıkmış ve 
tarımsal kalkınmanın en önemli darboğazlarından biri olan tarımsal mekanizasyon ve modern alet-
ekipman kullanımında büyük bir boşluk olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgede sulama olanakları genişledikçe 
ve ürün çeşidi arttıkça bu boşluk daha da büyüyecektir. 
  
Çizelge-4 Türkiye, GAP Bölgesi ve GAP İllerinin Mekanizasyon Düzeyi Göstergeleri (Polat ve 
Sağlam, 2001; Sağlam, 1995) 

1998 1994 İller Tarım 
Alanı (ha) Traktör 

Sayısı 
(adet) 

TarımMak. 
Sayısı 
(adet) 

KW/ha Tar.mak/ 
1000 ha 

KW/ha Tar.mak/ 
1000 ha 

Şanlıurfa 1102971  12013    80653 0.45     73.10 0.20  25.0
Adıyaman   254258    8732    51007 1.44   200.60 0.82  71.9
Gaziantep   282940    7922    45439 1.17   160.60 1.14  97.3
Diyarbakır   691398    7897    53482 0.48     77.35 0.33  39.8
Siirt     66968      880      7067 0.55   105.53 0.42  35.7
Batman   112915    1522    12616 0.56   111.70 0.42  43.1
Mardin   385478    3827    30541 0.41     79.20  0.34  40.3
Şırnak     75404    1092      6563 0.61     87.03 0.45  33.3
Kilis     48784     2020    10584 1.73   216.95 -     -
GAP Bölgesi 3021116   45905    297952 0.64     98.62 0.42  42.0
Türkiye 27654000 902513 5524828 1.37 199.78 0.94 169.0
 
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerin sulamadan önce ve sulamadan sonra 
mekanizasyon düzeyi göstergeleri Çizelge-4’ te verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi GAP Bölgesinde 
birim alana düşen traktör gücü (kW/ha) sulamadan önce 0.42 kW/ha düzeyinden, sulamanın başlaması ile 
% 52 oranında artarak 0.64 kw/ha değerine çıkmıştır. Bilhassa Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde birim 
alana düşen traktör gücünde sulama ile önemli artışlar olduğu görülmektedir. Fakat, bu oran Türkiye 
ortalamasının (1.37 kW/ha) oldukça altındadır. 1000 ha alana düşen tarım makinası yönünden de Türkiye 
ortalamasının çok altında ve yaklaşık olarak yarısı kadardır.  
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Bölgede özellikle diskli ve diğer tırmıklar, rototiller, hassas ekim makinası, çapa makinası, ark pulluğu, 
sapkeser, anız parçalama makinası gibi tarım makinaları açısından diğer bölgelere nazaran oldukça düşük 
seviyededir. Daha çok pulluk, kültüvatör, hububat ekim makinası gibi kuru tarım için gerekli olan alet 
ekipmanların mevcut olduğu görülmektedir (Çizelge-5) 
      
Çizelge-5 Türkiye ve GAP Bölgesi İllerinde Tarım Alet ve Makineleri Varlığı (Anonymous, 2001) 
Tarım 
Makinaları 

Türkiye GAP Ş.Urfa G.Antep Adıyaman D.Bakır Mardin Batman Siirt Şırnak Kilis 

Karasaban 188505 34439 7223 8145 4806 2391 6496 1994 1868 618 898 
Hayv.pulluk 320425 13643 2944 634 1238 4902 2502  201   245 833 144 
Biçerdöver 12564 385 154    7 4 64 117  35   -  4       - 
Tar.arabası 886972 41245 9801  7469 7777 7677 3510 1448 861 902 1800 
Kul. Pulluk 868821 37937 7595 5814 8262 7698 2590 1252 854 1872 2000 
Disk Pulluk  93718 9101 3623 1939 47 919 1670 405 42  5 451 
Tırmık 548321 7076 1632 461 212 2362  362 1121 589 132 205 
Kültüvatör 383488 36509 8403 9392 7068 7032 2005 732 296 616 965 
Rotorvator 30166 594 244 88  17 183  4  5    - 3 50 
Merdane 57201  3903 630 413  76  1228  632 158 73 643 50 
Çapa Mak. 127406 2387 701 678 408 383 60 113 29 5 10 
Hub.Mibzeri 220434 15399 7631 1836 529 890 2528 247 132 56 1550 
Pülverizatör 839279 21393 5233 3567 3951 4579 1598 1141 988 41 295 
Kim.gübre.Ma 278240 10747 3423 1510 1896 1568 1833 201 78 38 200 
Harman Mak. 134778 2241 628 186 33 328 496 204 166 100 100 
Balya Makin. 7884 71 10 1 9 - 1 - - 50 - 
Çayır Biç.Ma. 32515 1933 640 478 64 308 306 111 6 - 20 
Selektör 3543 419 103 34 24 145 91 7 5 - 10 
Sapkeser 11712 926 730 28 53 97 8 - 10 - - 
Sap Döver 88722 5361 1337 482 1247 1364 546 265 20 - 100 
Silaj makinası  1348 22 14 1 - 4 - - 2 - 1 
Orak Makin. 66260 1036 171 240 104 253 65 51 2 150 - 
  
Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte sulamaya açılan bölgede en fazla pamuk tarımı yapılmaktadır. 
Gelecekte bu oranın daha da artacağı beklenilmektedir. Çizelge-4 ve 5’te görüldüğü gibi bölgenin sulu 
tarıma açılması ile sulu tarıma yönelik tarım alet ve makinaları sayısında önemli oranda artış meydana 
gelmiştir. Fakat, bu miktar tüm pamuk alanlarını işleyebilecek kapasitede değildir. 

Günümüzde ileri teknolojileri kullanan gelişmiş ülkeler tarımsal alanlarda da makinalaşmışlardır. Çünkü, 
tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde en büyük girdiyi oluşturan tarımsal mekanizasyonun gözardı edilmesi 
durumunda hiçbir zaman karlı bir üretim elde edilemez. Başarılı ve ekonomik bir pamuk tarımında, toprak 
hazırlığından hasada kadar her dönemde mekanizasyonun bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 
Çünkü, mekanizasyonun bir sonucu olarak işçilik giderleri ve üretim masrafları azalacaktır. 

Ülkemiz için çok önemli bir ürün olan pamuk tarımında toprak işlemeden hasada kadar olan safhalarda 
pek çok problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu safhalardaki problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin 
sunulması ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır.  
 
PAMUK TARIMI VE MEKANİZASYON UYGULAMALARI 

Tohum Yatağı Hazırlığı: Pamuk tarımında ekim öncesi toprak işlemenin temel amacı, tohumun 
çimlenmesi, sürmesi ve kök gelişimi için uygun bir ortam hazırlamaktır. (Yalçın ve Uçucu, 1999). 
Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de pamuk tarımında geleneksel 
toprak işleme metodu uygulanarak tohum yatağı hazırlanmaktadır (Işık ve Özpınar; 1997). Geleneksel 
toprak işleme yönteminde tohumun çimlenmesi ve sürmesi için bazı zamanlar uygun koşullar 
yaratılabilmesine rağmen etkili kök gelişimi için gerekli ortam sağlanamamaktadır (Carter ve Cowlick, 
1971; Tullberg, 1986; Tijdall ve Handson,1990). Günümüzde, toprak sıkışıklığını azaltarak bitki kök 
gelişimini iyileştiren; aynı zamanda daha ekonomik olan toprak işleme yöntemleri geliştirilmektedir. Bu 
yöntemlerden birisi de  sırta ekimdir. Bu yöntemde bir önceki ürünün bakım işlemi (bağaz doldurma) 
esnasında oluşturulan sırtlar üzerine ekim yapılmaktadır (Glebik, 1999 ; Grisso ve ark, 1992) . Bu toprak 
işleme ve ekim yönteminin gerek çimlenme, kök hastalıkları gerekse ekonomik yönden pek çok avantajı 
bulunmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de uygulanan sırta ekim 
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yöntemleri toprak agroteknik özellikleri yönünden yeterli değildir. Bu yüzden, sırta ekim yönteminde 
kullanılan alet ve ekipmanlar toprağın özellikleri ve agroteknik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
dizayn edilmelidir. 
 
Bakım İşlemleri: Pamuk, ekiminden hasadına kadar vejetasyon süresinin her devresinde özel bakım 
işlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Pamuk tarımında, çapalama (toprağın gevşetilmesi veya 
havalandırılması), yabancı ot kontrolü ve boğaz doldurma (sırt yapımı), gübreleme, sulama gibi bakım 
işlemleri uygulanmaktadır. Bu bakım işlemleri geciktiği veya yetersiz olduğu zaman, ürün verim ve 
kalitesinde düşüş; hastalık ve zararlı oranında ise artış meydana gelir. 

Ülkemizde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de  pamuk tarımında bakım işlemleri esnasında 
frezeli araçapa makinesi, yılandili, boğaz doldurma aleti yaygın olarak kullanılmaktadır. Çapalama, 
gübreleme ve boğaz doldurma işlemleri için kombine aletlerin kullanılması girdi masraflarını önemli 
ölçüde azaltacaktır.  

Sulama, gübreleme ve kimyasal ilaçların zamanında ve uygun miktarda kullanılması pamuk tarımı için 
çok önemlidir. Bölgede, bu uygulamalar esnasında pek çok hata yapılmaktadır. Örneğin, yüzey ve karık 
sulama yöntemlerinin yanlış uygulanması sonucu toprak kaybı ve aşırı su sarfiyatı meydana gelmektedir 
(Direk ve Akdemir, 1992). Suyun az olduğu, meyilli ve tuzluluk problemi olan alanlarda yağmurlama ve 
damla sulama yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir (Tekinel ve ark., 1999; Başbağ ve ark., 1999) 

Yabancı otların kontrol edilmesinde kullanılan herbisitler traktörün arkasına monte edilen tarla 
pülverizatörleri ile uygulanmaktadır. Günümüzde, toprak, bitki ve çevreyi korumak amacıyla herbisitler 
banda uygulanmakta veya çevreyi korumak amacıyla herbisitler banda uygulanmakta veya yabancı otlar 
mekanik olarak kontrol altına alınmaktadır. Ayrıca, herbisitlerin banda uygulanması, girdi masraflarını 
azaltmaktadır (Krauzs ve ark., 1995; Halfield ve ark, 1998; Önal ve Aykas, 1999) 
 
Hasat: Günümüzde, gelişmiş ülkelerin tümünde pamuğun hasadı makine ile yapılmasına rağmen, 
ülkemizde elle hasat yapılmaktadır. Ama, son yıllarda ülkemizin en büyük tarımsal kalkınma 
projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP)  1990’ lı yıllarda hız kazanması ve bu 
bölgede de kısmen sulu tarıma geçilmesi ile diğer bölgelere giden mevsimlik tarım işçisi sayısında önemli 
azalmalar meydana gelmiştir (Tunçer ve Işık, 1999). Şayet, pamuk zamanında hasat edilmezse, mevsim 
sonu yağmur ve rüzgarlara maruz kalarak verim ve kalitesinde düşüşler meydana gelir. Bundan dolayı, 
geniş pamuk ekim alanına sahip çiftçiler makineli hasadı tercih eder duruma gelmişlerdir. Ama, makineli 
pamuk hasadını engelleyen sosyal, ekonomik ve teknik problemler vardır. Bu problemlerin başında pamuk 
hasat makinelerinin çok pahalı olması ve çiftçilerin bu makineleri satın alamamaları gelmektedir. Ayrıca, 
makineli pamuk hasadının karlı ve randımanlı olabilmesi için ekim alanlarının 100 dekardan daha fazla 
olması gerekmektedir. Fakat, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk ekim alanlarının yarıdan fazlası 100 
dekardan daha azdır (Kaynak ve Çopur, 1999). 

Ülkemizde Case-IH pamuk toplama makineleri satılmaktadır. Bu makinelerin sayısı halen 13 tane olup 1 
makinenin daha Söke yöresi için siparişi verilmiştir. Bu makinelerin iki tanesi ise Ceylanpınar’da 
bulunmaktadır. Bu makineler bir günde 80-100 işçinin toplayabileceği alanı hasat edebilmektedir 
(Öktem,1999) 
 
Hasat Sonrası Yapılan İşlemler: Hasat edilen kütlü pamuk çırçırlanıncaya kadar depolanır. Depolama 
sistemleri kütlü pamuğun alımı, dağıtımı ve kullanımının yanında kalitesinin sürmesini sağlar. Bu yüzden 
uygun koşullara sahip olması gerekir. Pamuk tohumunun nem içeriği % 12 veya daha fazla olursa 
çimlenmede azalma tehlikesi ve serbest yağ asitlerinde artış meydana gelir (Kaynak ve Çopur, 1999). 
Özellikle, makineyle hasat edilen kütlü pamukta elle toplamaya göre daha fazla yabancı madde (çepel) 
bulunmaktadır.  Bu nedenle makineyle hasat edilen kütlü pamuklar sawgin çırçır makinelerinde 
çırçırlanmalı veya mevcut çırçır makinelerine ön temizleme ve kurutma sistemleri yerleştirilmelidir. Ne 
yazık  ki, ülkemizdeki  çırçır makineleri makineyle hasat edilen pamuğu işleyebilecek özelliklere sahip 
değildir  (Dirik, 1999) 
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PAMUK TARIMINDA MEKANİZASYON YÖNÜNDEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR  

1. Bölgenin kuru tarımdan sulu tarıma geçmesinden mevcut alet ve ekipmanlar sayı, işlev ve 
sürdürülebilirlik açısından  pamuk tarımı için uygun değildirler. 

2. Pamuk tarımında uygulanması halinde yönteminin gerek çimlenme, kök hastalıkları gerekse 
ekonomik yönden pek çok avantajı bulunan sırta ekim yönteminin uygulanışı toprak işleme ve 
toprağın agroteknik istekleri yönünden uygun değildir. 

3. Kaliteli ve karlı üretim için geniş alanlarda kullanılması gereken modern tarım alet ve makineleri 
çok pahalıdır. 

4. Çiftçilerin satın alma güçleri çok düşüktür ve modern tarım makinelerini elde etmede  zorluklar ile 
karşılaşmaktadırlar. 

5. Çiftçiler, pamuk tarımında kullanılacak tarım alet ve makinelerini seçimi ve bu makineleri nasıl 
kullanacakları hakkında yeterli teknik bilgiye sahip değillerdir. Buna rağmen, bu konu hakkında 
uzman kişilere danışmıyorlar. 

 
PAMUK TARIMINDA KARLI ÜRETİM VE MEKANİZASYONUN ETKİLİ KULLANILMASI 
İÇİN TAVSİYELER  

1. Mevcut problemlerin hemen çözülmesi gerekmektedir. 

2. Mekanizasyonun geliştirilmesi için pamuk ekim alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. 

3. Tarım alet ve ekipmanları seçilirken, çiftliğin mevcut hacmi ve pamuk ekim alanlarının miktarı 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

4. Pamuk tarımında kullanılan modern alet ve ekipmanlar Türkiye’ de üretilmeli ve çiftçiler arasında 
ortaklaşa satın alınmalıdır.  

5. Üretim masraflarını azaltmak için toprak işleme, ekim, çapalama, gübreleme gibi işlemlerin 
yapılması esnasında kombine alet ve ekipmanlar kullanılmalıdır. 

6. Ürün verimini ve kaliteyi artırmak için sırta ekim yönteminin kullanılması gerekmektedir. Fakat, 
sırta ekim için ülkemizde ve bölgede kullanılan alet ve ekipmanlar uygun olmadığı için bu 
aletlerin toprağın agroteknik ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilmeleri gerekmektedir. 

7. Gelecekte makineli hasada geçilmesi durumunda ekim esnasında uygulanan sıra arası mesafe 
seçilecek hasat makinesi, traktör tekerleklerinin iz genişliği ve çapa makinesinin ayakları 
arasındaki mesafesine uygun olmalıdır. 

8. Bölge çitçisinin sosyoekonomik yapısı gözönunde bulundurularak tarım makinelerinin ortak 
edinilmesi veya kullanılması yönünde bir organizasyon çalışmasının yapılması gerekmektedir. 

9. Pamuk tarımında verimliği ve karlılığı artırmak için araştırmalar yapılmalı ve yapılan araştırma 
sonuçları çiftçilere aktarılmalıdır. 

10. Eğitim, yayım ve alet-makinelerin kullanım, tamir ve bakımına yönelik hizmetler 
genişletilmelidir.  

11. Üretim masraflarının azaltılması, verim ve kalitenin iyileştirilmesi için Araştırıcı, çiftçi ve 
sanayicinin işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. 

 
SONUÇ 

Pamuğun ülke ekonomisine katkısının önemi nedeniyle pamuk tarımının geliştirilerek sürdürülmesi 
gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi ise yüksek teknolojiler kullanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
şartına bağlıdır. 
Pamuk tarımında karlı bir üretim için tarımsal üretimde en büyük girdiyi oluşturan mekanizasyonun doğru 
bir şekilde seçilmesi ve uygulanması gereklidir. Ülkemizde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
de pamuk tarımı için kullanılan alet ve ekipmanlar gerek sayı gerekse işlev açısından yeterli değildirler. 
Özellikle, hasat esnasında karşılaşılan problemlerin gelecekte daha da artacağı göz önünde 



 

229

bulundurulursa, hasat mekanizasyonu ve onun problemlerine yönelik çalışmaların biran önce yapılması 
gerekmektedir. Çünkü, başarılı bir makineli hasat için tohum yatağı hazırlığından çırçırlamaya kadar tüm 
üretim aşamalarının makineli hasadın agroteknik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılması 
gerekmektedir.   
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AYDIN İLİNDE PAMUĞA DAYALI SANAYİNİN BUGÜNKÜ DURUMU ve GELECEĞİ 
    

İsa ÖZKAN1                      Tayyar KAYA2 
 
GİRİŞ 

Bilindiği gibi pamuk; ülkemizin, stratejik önemi de olan, en önemli endüstri bitkilerinden birisidir. 
Ülkemizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sonra, Ege Bölgesi en fazla üretim alanına sahip 
bölgemizdir. Ege bölgesi pamuk üretim alanlarımız içinde kalite yönünden en önemli yere sahiptir. 
Ülkemizin en kaliteli pamukları bu bölgemizde yetiştirilmektedir. Ege bölgesi içinde de, Aydın ili 82.500 
ha’lık ekim alanı ile en yüksek ekim alanına (%35) sahip bir ilimizdir (Anonymous, 2002a). Ülkemizde de 
Şanlıurfa ilinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.  

Aydın ilinde bu derece yüksek oranda pamuk yetiştirilmesine rağmen, pamuğun katma değer kazanmasında 
ilimiz, olması gereken yerde değildir. Aydın ilinde, sadece çırçır fabrikaları ilin pamuğunu işleyebilir 
seviyede ve sayıdadır. Pamuk çırçırlandıktan sonraki aşamada bu lifi değerlendirecek yeterli sayıda sanayii 
kuruluşuna ilimiz sahip değildir. Bunun yanında var olan iplik ve dokuma fabrikaları son yıllarda kan 
kaybetmiş hatta işlerliğini yitirmiş durumdadır. Pamuk sanayii gün geçtikçe olumlu yönde iyileşeceği yerde 
var olan fabrika ve işyerlerinin kapanması ile daha da olumsuz yönde ilerleme kaydetmektedir (Anonymous, 
2002b). 

Bu makalede, Aydın ilindeki pamuğa dayalı sanayiinin yetersiz olmasının nedenlerini ve ilimizde pamuğa 
dayalı sanayiinin gelişebilmesi, en azından gerilememesi için neler yapılabileceğini ortaya koymaya 
çalışacağız.  
 
AYDIN İLİ TARIM ALANLARININ DURUMU 
 
Tablo 1: Aydın İli Arazi Kullanım Durumu (1995) 
Arazi Kullanım Şekli Alan (ha) Kullanım Oranı (%) 
Tarım Arazisi                                         395.494                                                   47 
Çayır-Mer’a      47.4                                                     6 
Ormanlar 326.6                                                   39 
Tarım Dışı Arazi  48.0                                                     6 
Göl ve Bataklık  14.2                                                     2 
TOPLAM 831.9                                                 100 
Kaynak: T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü 
 
Tablo 1’den görüleceği gibi, Aydın ili arazilerinin büyük bir kısmı tarım (395.494) ve orman arazisi 
(326.649) olarak değerlendirilmektedir (Anonymous, 1995). Aydın ili tarım arazisi kullanım oranı %47 
olarak gerçekleşmektedir. Bu tarım arazileri içinde de endüstri bitkilerinin payı yaklaşık %28’dir.  
 
Tablo 2: Aydın İli Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanı ve Üretimi (2001)  
Arazi Kullanım Şekli Ekim Alanı (ha) Kütlü Üretimi (ton) 
Pamuk                                              82.501                                          247.503 
Ayçiçeği                                               4.165                                            11.915 
Tütün                                               9.923                                              5.819 
Susam                                                  370                                                 263 
Patates                                                  600                                            13.460 
Yerfıstığı                                               1.705                                              4.625 
TOPLAM                                             99.264                                          283.585 
Kaynak: T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü 
 

                                                 
1 Dr., Pamuk Araştırma Enstitüsü, NAZİLLİ 
2 Zir.Yük.Müh. Pamuk Araştırma Enstitüsü, NAZİLLİ 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, Aydın ilinde endüstri bitkileri içinde en yüksek paya 82.501 ha ekim alanı 
(%83.11) ile pamuk bitkisi sahiptir (Anonymous, 2002c). Bu da pamuğun ilimiz açısından önemini ortaya 
koymaktadır. Pamuk Aydın ilinde bu kadar yüksek oranda ekilmesine rağmen, sanayisinin gelişmemiş olması 
ilin bu konuya ne kadar az eğildiğini ortaya koymaktadır. 
  
PAMUĞA DAYALI SANAYİİNİN MEVCUT DURUMU 

Aydın ilinde şu anda faaliyet gösteren pamuğa dayalı sanayii kuruluşlarının faaliyet alanları ve sayıları 
aşağıdaki şekildedir (Anonymous 2002b): 

Pamuk Çırçır Sanayii : 44 adet 

Pamuk İpliği-Dokuma ve Kombine Tesisleri Sanayii : 7 adet 

Aydın Tekstil A.Ş. 

Söktaş Pamuk ve Tarım Ürünleri A.Ş. 

Pehlivan Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Güneş Tekstil ve Konfeksiyon Ltd. Şti. 

Nazilli Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Narteks Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Ülkü Tarım Ürünleri İnş. Tekstil San. Tic. A.Ş. 

Tekstilden Konfeksiyon Sanayii : 8 

Yukarıda belirtilen sanayii kuruluşları incelendiğinde 44 adet çırçır fabrikasının Aydın İlinde yetiştirilen 
pamuğun ancak yarısını çırçırladığı, ancak bu fabrikaların tam kapasiteyle çalışmaları durumunda tüm pamuk 
üretimini çırçırlayabilecekleri tespit edilmiştir.  

Mart 2002 itibari ile, iplik ve dokuma tesisleri, çırçır fabrikalarının yanında çok düşük miktarda 
bulunmaktadır. İlimizde şu anda faaliyet gösteren 7 fabrikadan sadece ikisi (Söktaş ve Aydın Tekstil) 
kombine olarak çalışmakta, diğer kuruluşlar daha çok fason olarak dokuma yapmaktadırlar. Türkiye’nin ilk 
basma fabrikası olarak kurulan ve oldukça büyük kapasiteye sahip olan Sümer Holding ne yazık ki kapanma 
aşamasına gelmiş ve şu anda iplik ve dokuma üretimi bitmiş, sadece baskı yapar durumdadır. Yakın gelecekte 
de tamamen kapanması gündemdedir. Bunun yanında daha 5 yıl öncesinde yılda 25 bin km kumaş üreten 
Köytaş Tekstil ve yine yılda 8 bin km sargı bezi üreten Kuteks gibi fabrikalar şu anda çalışmaz durumdadır. 
Son yıllarda yeni açılan işletmeler yukarıda da belirttiğimiz gibi daha çok fason çalışmaktadır.  

Görüleceği üzere, mevcut iplik ve dokuma fabrikaları Aydın ilinin üretmiş olduğu pamuğu işleyebilecek 
kapasitede değildir. Bu da Aydın ilinde pamuktan yeteri kadar katma değer alınamadığını, olması gereken 
katma değerin başka illere kaydığını ortaya koymakta, bu da ilde istihdamın olması gereken seviyeye 
çıkamamasını doğurmaktadır. Oysa hammaddenin en çok üretildiği illerden biri olan Aydın ilinde bu 
sanayiinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu durumun Aydın ili açısından bir kayıp olduğu kanısındayız.  

Konfeksiyon sanayisi de iplik ve dokuma sanayiine bağlı olarak yeteri kadar gelişmemiştir. Ülkemizde 
yaşanan kriz nedeniyle 11 adet konfeksiyon işletmesi kapanmak zorunda kalmıştır. Bu da pek çok iş 
alanının eksilmesine ve istihdam açığına neden olmuştur.  

Araştırmamızda, mevcut durumu tespit ettikten sonra, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya 
koymaya çalıştık.  
 
PAMUĞA DAYALI SANAYİİ NİÇİN GELİŞMEMİŞTİR? 

Yaptığımız incelemelerde Aydın ilinde sanayiinin gelişmemesinin ana sebepleri olarak şu üç maddeyi tespit 
ettik: 

1.Ferdiyetçilik 

Aydın ilinde kişilerin ortak iş yapma eğilimleri ve anlayışları gelişmemiştir. Yatırımcılar daha çok ferdi 
olarak çalışma eğilimlidirler. Bu da sanayiinin gelişmesini ve büyümesini engellemektedir. Bölge 
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insanının tekstil sanayii konusunda fazla bilgi birikiminin olmaması da bu sanayiinin gelişmesini 
engelleyici rol oynamaktadır.  

2.Turizme Yakınlık ve Rantiyecilik 

Aydın İlinin Ege Denizi kıyısında olması nedeniyle, bu güne kadar yapılan yatırımların ağırlıklı olarak 
turizme kaymasına neden olmuştur. Yatırımcı kar marjı daha yüksek olan turizme kaymış ve var olan 
kaynaklarını daha çok iç ve dış turizme aktarmıştır. Ülkemizde faiz oranlarının çok yüksek olması 
nedeniyle, yatırımcı fabrika ya da işyeri açmaktan ziyade banka faizinden gelir elde etme yoluna da 
gitmektedir. Bu da ülke ekonomisinin, üretim azlığı nedeniyle, zayıflamasına neden olmaktadır. 

3.Yatırım Alanlarının Yeterli ve Organize Olmaması 

Aydın ilinde son zamanlara kadar organize sanayii bölgelerinin kurulmamış olması ve bu gibi parsellerin 
belirlenmemiş olması sanayiinin gelişmesini engelleyici rol oynamıştır. Bölge ekonomisinin tarıma dayalı 
olması, pamuk sanayisinin gelişmesini engellemiştir. Ancak son yıllarda organize sanayii bölgeleri 
kurulmakta ve az da olsa sanayiinin gelişmesi için adımlar atılmaktadır.  

Pamuğa Dayalı Sanayiinin Gelişmesi İçin Neler Yapılmalı? 

Öncelikle, bölge insanının bu konuya eğilmesi gerekmektedir. Bunun yanında yatırımcıların bölgeye 
çekilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin de tamamlanması gerekmektedir. Bu konuda faydalı  
olabileceğini  düşündüğümüz çözüm önerilerimizi aşağıda sıraladık: 

1. Örgütlenme  

2. Sanayii Odasının Etkinlik Kazanması 

3. Rantiyeciliği Kaldırıp Yatırımı ve Sanayii Yönlendirecek Kurumlaşma 

4. Devlet Yatırımcıya Destek Olmalı 

5. Üniversiteyle İşbirliği 

Yukarıda ana hatlarıyla verdiğimiz konuları açacak olursak; bölge yatırımcısının konuya sahip çıkması ve 
birlik olarak gerekli yatırımları yapması yönlendirilmelidir. Teşebbüs ruhu olan kişilerin bu konudaki teknik 
bilgi ve eleman ihtiyaçlarının giderilebilmesi için de örgütlü olarak çalışılması, en azından birliklerin 
kurulması gereklidir. Çok ortaklı işletmelerin açılması için gayret sarf edilmesi, en azından kooperatifleşerek 
bile olsa bu konuda çalışmaların sarf edilmesi gerekmektedir.  

Bu aşamada sanayii odasına önemli görevler düşmektedir. Sanayii odası yatırımcılara ulaşarak bu konuda 
bilgilendirme yapması ve kişilerin tekstil ve konfeksiyon sanayiine olan ilgilerinin artmasını sağlaması 
gerekmektedir. Ayrıca başka bölgelerdeki yatırımcıların Aydın ilinde de faaliyet göstermeleri için gerekli 
girişimleri de gerçekleştirmesi, Aydın ilinde pamuğa dayalı sanayiinin gelişmesine bir ivme kazandıracağı 
için, gereklidir.  

Ancak, bu gibi çalışmalar yapılırken en büyük engellerden biri olan rantiyecilik konusunda da bir şeyler 
yapılması gerekmektedir. Bu konuda devlet yetkililerine önemli görevler düşmektedir. Yapacakları kanunlar 
ve alacakları kararlarla iç ve dış yatırımcıları özendirecek tedbirleri almaları ve kişilerin faiz gelirine değil 
yatırıma yönlenmeleri için faiz oranlarının düşürülmesi amacıyla gerekli tedbirleri en kısa sürede almaları 
ülke ekonomisinin büyümesi için zaruridir.  

Devlet olarak, dünya piyasasında gücümüzü kanıtladığımız tekstil sanayiinin gelişmesi için, vergilendirme 
sisteminde iyileştirme yaparak, alt yapı hizmetlerini arttırarak, mali kaynaklar kullandırarak ve en 
önemlisi pazar bulma konusunda siyasi çözümler üreterek pamuk sanayicisine destek olmalıdır.  

Bütün bunlar yapılırken, teknik bilgi ve donanım için ilgili üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği 
yapılarak yeterli bilgi ve teknik eleman ihtiyacını giderme yoluna gidilmelidir. Pamuk sanayiindeki 
teknolojik yeniliklerin izlenmesi ve ilgili sanayicilere aktarılması bakımından üniversitelerle işbirliğinin 
önemi ortadır.  

Sonuç olarak; Aydın ili ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesi açısından, pamuğun en çok üretildiği 
ikinci il olan Aydın’da, pamuğa dayalı sanayiinin gelişmesi ve artması gereklidir. Pamuğa dayalı 
sanayiinin gelişmesi, Aydın ilindeki istihdam açığını azaltacak ve ilin gelir düzeyini arttıracaktır. Bu 
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nedenle bu konu ile ilgili herkes üzerine düşeni yapmalı ve pamuk sanayiinin gelişmesi için bütün 
fırsatları değerlendirmelidir.  
 
KAYNAKLAR 

Anonymous, 1995. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şubesi Yıllık  
          Raporları. AYDIN. 
Anonymous, 2002a. 2001/2002 Sezonu Türkiye Pamuk Ekiliş, Üretim ve Verim Tahmini Raporları.   
          G.Antep Toplantısı, 08.01.2002. Gazi Antep. 
Anonymous, 2002b. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Kayıtları. 22.03.2002. AYDIN. 
Anonymous, 2002c. 2001 Yılı Endüstri Bitkileri ile İlgili İstatistikler. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
Aydın İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şubesi Yıllık Raporları. AYDIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

234

DİYARBAKIR İLİNDE PAMUK SANAYİNİN DURUMU VE GELİŞİMİ 
 

Sema BAŞBAĞ1  Abdullah SESSİZ2         Remzi EKİNCİ3 
 
ÖZET 

Bu çalışmada Diyarbakır İlindeki tekstil sektörünün genel durumu ile pamuk üretim ve işleme potansiyeli 
incelenmiştir.  Bu çalışmanın materyalini; Diyarbakır il sınırları içerisinde pamuk sanayisine dayalı 
faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Ayrıca, il sınırları içerisinde yer alan 45 çırçır  tesisinden, 19 
adet rollergin ve  1 adet sawgin tipi olmak üzere toplam 20 çırçır tesisinde yapılan anket çalışmaları ile 
Diyarbakır Ticaret Sanayii Odası ve GAP-GİDEM’in birlikte hazırladıkları il envanteri verilerinden 
yararlanılmıştır. Araştırma sonunda ilde faaliyet gösteren çırçır sanayisinin yeterli sayıda olduğu, ancak 
iplik,dokuma ve yağ sanayiinin yetersiz olduğu saptanmıştır. 
 
GİRİŞ 

Türkiye’de pamuk üretimi başta Çukurova  olmak üzere, Ege, Antalya ve yöresi ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yapılmaktadır (Çizelge 1). GAP projesi kapsamında Harran Ovasının sulamaya açılmasıyla 
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sulu tarım uygulamaları artmış ve buna bağlı olarak da özellikle pamuk 
üretim alanlarında önemli oranlarda artışlar olmuştur. Bölge, Türkiye’nin toplam pamuk ekim alanının 
48.4’ünü oluşturmaktadır (Anonymous, 2002). Bu oranın da önemli bir kısmı Diyarbakır ve yöresinde 
gerçekleşmektedir. 
 
Çizelge 1. Türkiye’de Pamuk Ekiliş Alanı, Üretim ve Verim Durumu (Sağlam ve ark. 
1999; Anonymous, 2002).  
Ekim alanı (1000 da)    Yıllar    
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Türkiye  
Çukurova 
Ege 
Antalya 
Güneydoğu Anadolu 

581 
169 
237 

16 
160 

757
254
266

30
206

744
219
268

28
228

722
172
264

19
267

733 
170 
262 

19 
282 

719 
122 
246 

18.5 
332 

654
116
208

12
317

 
Çizelgeden de görüldüğü gibi 1990’lı yılların ortasından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sulu 
tarıma geçmesiyle birlikte, pamuk üretim alanlarında büyük artışlar meydana gelmiştir. Pamuk ekim alanı 
1994 yılında 160.000 ha iken bu oran 1999 yılında 332.000 ha olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 
uygulanan tarım politikaları ve bir önceki yıl açıklanan taban fiyatlar gibi etkenlerden dolayı Türkiye 
genelinde pamuk ekim alanlarında çok az da olsa bir  daralma olmuş ve bu durum bölgemiz ekim 
alanlarına da yansımıştır. Diyarbakır ili bölgede tarımsal alan potansiyeli ve pamuk ekimi bakımından ilk 
sırada yer alan Şanlıurfa ilinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.  İlin Pamuk ekim alanları, üretimi ve 
verim durumunun yıllara göre değişimi, Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Yrd.Doç.Dr. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
2 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
3 Tarım ilçe Müdürlüğü, Çınar/Diyarbakır 
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Çizelge 2. Yıllara Göre Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanı, Üretimi ve Verim Durumu 
(Anonymous, 2001). 
  
Yıl  Alan (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 
1980 6.970 11.734 168
1985 20.315 35.152 173
1990 33.633 90.667 270
1991 32.611 98.821 303
1992 33.836 63.590 188
1993 33.376 91.946 275
1994 33.376 95.578 286
1995 43.652 113.944 261
1996 43.652 115.678 265
1997 65.000 162.500 250
1998 62.995 178.340 283
1999 67.785 217.250 320
2000 64.040 198.092 310
 
Çizelge 2 incelendiğinde ilin pamuk üretim alanlarının, üretim miktarının ve veriminin yıllara bağlı olarak 
sürekli arttığı görülmektedir. Sulamaya açılan alanlarının hemen hemen tamamında pamuk üretimi 
yapılmaktadır. Sulu tarım alanlarının artışı, ilde pamuğa dayalı  sanayii sektörünün gelişmesine neden 
olmuştur. Bu gelişmeler 1990 yılından itibaren hız kazanmaya başlamış, GAP’ın etkisiyle sanayinin önemi 
artmış ve tarıma dayalı sanayii, daha çok pamuk sanayisine yönelik gelişmeler göstermiştir (Sessiz ve 
Eliçin 2001). Pamuğa dayalı sanayideki gelişmeler ise daha çok çırçır-prese sanayisinde görülmüştür. 
Buna rağmen, ilde üretilen kütlü pamuk miktarı tarımsal üretim teknolojilerinin etkin bir şekilde 
kullanılmaması nedeniyle sanayiinin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Oysa bir bölgede tarıma dayalı 
sanayiyi geliştirmek büyük oranda, o bölgede faaliyet gösteren sanayii sektörünün ihtiyacı olan 
hammaddeyi karşılayacak tarımsal ürünlerin yeterli oranda yetiştirilmesine bağlıdır (Kılıçkap ve ark. 
1999).  

İlde faaliyette olan tarımsal sanayii işletmelerinin büyük bir çoğunluğu sadece kütlü pamuğu işleyen 
çırçır-prese tesisleridir. Yağ, iplik ve dokuma sanayisi ise, aynı oranda gelişmemiştir. Mevcut olanlar da 
oldukça düşük kapasite ile çalışmaktadırlar. Diyarbakır ilinde mevcut durumda faaliyet gösteren pamuğa 
dayalı sanayiinin durumu, Çizelge 3’de verilmiştir.  
 
Çizelge 3. Diyarbakır İlinin Pamuğa Dayalı Sanayiinin Mevcut Durumu  
(Sessiz ve Eliçin, 2001). 
Sektör Adet 
Çırçır-prese 45 
Ham yağ 6 
Dokuma 1 
İplik 3 
Kumaş 3 
 
Bu çalışmada, Diyarbakır ilinde pamuğa dayalı sanayide faaliyet gösteren işletmelerin mevcut yapıları 
irdelenmeye çalışılmıştır.  
 
MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın materyalini; Diyarbakır il sınırları içerisinde pamuğa dayalı sanayide faaliyet gösteren 
işletmeler oluşturmaktadır. Ayrıca, il sınırları içinde yer alan 45 çırçır  tesisinden, 19 adet rollergin tipi ve  
1 adet sawgin tipi olmak üzere toplam 20 çırçır tesisinde yapılan anket çalışmaları ile Diyarbakır Ticaret 
Sanayii Odası ve GAP-GİDEM’in birlikte hazırladıkları il envanteri verilerinden yararlanılmıştır.  
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Anket çalışmalarında, yetkili kişilerle karşılıklı görüşme yapılarak alınan bilgiler,  daha önce hazırlanmış 
bir anket formuna işlenerek değerlendirilmiştir. Ankette, işletme hakkında genel bilgi, iş başarıları ve 
çalışma durumları, ekonomik değerlendirmeler ve genel problemler ile ilgili sorular sorulmuştur.  
 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Diyarbakır İli Çırçır Tesisleri ve Genel Özellikleri: 

Anketin yürütüldüğü çırçır tesislerine ait bazı genel özellikler Çizelge4 ’de verilmiştir. Çizelgeden de 
görüleceği üzere, işletmelerin büyük çoğunluğu 1990’lı yılların ortasından itibaren kurulmuştur. 
İncelemeye alınan 20 işletmeden sadece 1 tanesi sawgin tipi çırçır tesisi olup diğerleri rollergin tipi çırçır 
tesisleridir.   

Rollergin tipi makineye sahip işletmelerde, işletme büyüklüğüne bağlı olarak çırçır ünite sayıları, 50-120 
adet arasında değişmekle birlikte, işletmelerin çoğunun 60 çırçır ünitesine sahip olduğu, sawgin tipi 
makineye sahip işletmede ise 8 adet çırçır makinesi olduğu saptanmıştır. 
İşletmeler arasında kütlü depo kapasitesi 1000 tonun altında olan 1 işletme olup, diğer işletmeler 
çoğunlukla 3000-4000 ton kütlü pamuk depo kapasitesine sahiptirler.   
 
Çizelge 4 . Diyarbakır İli Çırçır Tesislerinin Genel Özellikleri  

Fabrika Oturum
Alanı (m2) İşçi Sayısı 

Tek. 
Elm. 
Say. 

Çırçır
Ünite
sayısı

 
 
 
İşletme 
 

 
 
 

Kuruluş 
Yılı 

Yerleşim 
Merkezine 

Olan Uzaklığı 
(km) 

Açık 
Alan 

Kapalı 
Alan 

İdari 
Personel 

Sayısı 
Daimi Geçici   

1.(Rollergin) 1998 25 18000 7000 7 12 50 6 60
2.(Rollergin) 1990 17 6000 7200 5 0 14 5 52
3.(Rollergin) 1998 7 6000 3000 4 6 15 4 60
4.(Rollergin) 1998 22 4300 9000 4 2 40 5 80
5.(Rollergin) 2000 25 12000 5000 3 2 16 5 60
6.(Rollergin) 1998 4 17350 4650 3 3 27 8 60
7.(Rollergin) 1990 8 4000 6000 10 1 60 6 60
8.(Rollergin) 1988 15 14000 2000 3 6 32 6 60
9.(Rollergin) 1990 16 7000 7000 5 3 20 3 50
10.(Rollergin) 1996 12 12000 8000 4 5 30 9 65
11.(Rollergin) 1993 12 10000 4000 5 0 60 5 72
12.(Rollergin) 1992 4 15000 5000 4 2 12 5 100
13.(Rollergin) 1999 6 7000 5000 3 15 10 6 112
14.(Rollergin) 1997 4 600 2000 4 8 30 9 50
15.(Rollergin) 2000 5 10000 3300 1 1 14 2 46
16.(Rollergin) 1990 10 20800 8000 10 12 100 7 160
17.(Rollergin) 1997 10 20000 9000 12 5 44 6 60
18.(Rollergin) 1988 10 1200 2500 4 0 17 4 64
19.(Rollergin) 1997 10 20000 6000 1 10 200 7 120
20.(Sawgin) 1997 10 5000 2000 1 0 30 4 8
 
İşletmelerin, genellikle il ve ilçelerin ana karayolları kenarında tesis edildiği saptanmıştır. İşletmeler 
Diyarbakır merkez başta olmak üzere; Bismil, Silvan ve Çınar ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Bunlardan 
Bismil ilçesi 12 adet işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu işletmelerden 8’inde sadece çırçır, 2’sinde çırçır 
ve ham yağ, 2’ sinde ise sadece ham yağ üretimi yapılmaktadır.  
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İşletmeler, çalıştırdıkları eleman sayısı bakımından incelendiğinde bütün işletmelerin teknik eleman 
çalıştırmakta oluğu ve bu teknik elemanların çoğunluğunun pamuk eksperleri ile makine ustalarından 
oluştuğu görülmektedir.    
 
Çizelge 5 . Diyarbakır İli Çırçır Tesislerinin Ürün İşleme Kapasiteleri ve Durumları 
İşletme Kurulu Kütlü 

Pamuk İşleme 
Kap.(Ton/Yıl) 

Fiili Kütlü 
Pamuk İşleme 
Kap. (Ton/Yıl) 

Lif Oranı
(%) 

Çiğit 
Oranı (%) 

Yabancı 
Madde 

Oranı (%) 

Yıllık 
Çalışma 

Süresi(ay)
1.(Rollergin) 15000 7000 39 60 1 5
2.(Rollergin) 6000 3500 38 52 10 4
3.(Rollergin) 17000 7000 35 62 3 6
4.(Rollergin) 15000 5000 37 60 3 4,5
5.(Rollergin) 5000 2000 38 61 1 3
6.(Rollergin) 10000 4000 38 59 3 4
7.(Rollergin) 30000 3000 38 58 3 4
8.(Rollergin) 6000 3000 38 60 2 4
9.(Rollergin) 25000 7500 38 58 4 5
10.(Rollergin) 25000 5500 35 54 11 4
11.(Rollergin) 14500 3600 38 60 2 4
12.(Rollergin) 15600 3600 36 61 3 4
13.(Rollergin) 9000 8000 34 61 5 6
14.(Rollergin) 10000 5000 39 60 1 4
15.(Rollergin) 4000 2000 37 53 10 4
16.(Rollergin) 19200 18250 37 60 3 5
17.(Rollergin) 20000 8000 34 60 5 7,5
18.(Rollergin) 6000 5200 38 60 2 4,5
19.(Rollegin) 51000 25000 35 63 2 6
20.(Sawgin) 25000 10000 33 63 4 6
 
İşletmelerde ara kademe teknik elemanları olarak makine teknisyenlerinin çalıştırılmadıkları tespit 
edilmiştir. Tesislerde idari personel olarak çalıştırılanların sayısal olarak fazla olduğu ve bunların daha çok 
tesis sahipleri veya bu tesis sahiplerinin akrabaları olduğu görülmüştür. İşletmelerde istihdam edilenlerin 
yaklaşık % 90’ ı geçici işçi statüsünde çalışmaktadır. Daimi işçi statüsünde çalışanların sayısı çok 
düşüktür. Daimi işçiler, toplam işçi sayısının yaklaşık % 10’nu oluşturmaktadır.  

İşletmeler günde 8-9 saatlik çalışma üzerinden 1 veya 2 vardiya şeklinde çalışmaktadır. İşlerin yoğun 
olduğu dönemlerde  vardiya sayısı üçe çıkmaktadır. İşletmelerin stokları bittiğinde hemen hemen 
tamamında çalışma durmaktadır. Çalışmanın olmadığı dönemlerde ise bir sonraki sezona hazırlık 
yapılmaktadır. 

Çizelge 4 ve 5 bir arada incelendiğinde işletmelerin çok düşük kapasite ile çalıştırıldıkları görülmektedir. 
Çalışma süreleri, işletmenin sermayesi ve pamuk stokuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 4 ay 
civarındadır. 

İşletmelerin düşük kapasite ile çalışmalarının temel nedenleri,  yeterli miktarda hammadde temin 
edememeleri, işletme sayısının ve büyüklüklerinin gereğinden fazla olması, işletme sermayesinin yeterli 
olmaması nedeniyle daha fazla hammadde temin edilememesinden kaynaklandığı şeklinde belirtilebilir. 
Yapılan çalışmada, ilde kurulu çırçır–prese işletmelerinin yeterli sayıda olduğu, ancak entegre tesis olarak 
bakıldığında bu sayının çok yetersiz olduğu söylenebilir. Dolayısı ile planlı bir sanayileşme 
gerçekleşememektedir. Çizelge 5’te Diyarbakır İlinde son dört yıldaki pamuk bitkisine dayalı sanayiinin 
genel durumu verilmiştir. 
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Çizelgeye göre, tekstil sektörü İşletmelerinde 1998 yılında 20 adet kütlü pamuk işleme tesisi, 1 adet 
entegre tesis içinde iplik, dokuma ve örgü-boyalı kumaş işletmeleri yer almaktadır. Tekstil-konfeksiyon 
olarak da 5 adet tesis bulunmaktadır. Kütlü pamuk işleme tesisi için bu rakamlar 2000 yılında 30’a, 2002 
yılının başlarında ise 45’e çıkmıştır. Tekstil-konfeksiyon tesisi ise 16’ya yükselmiştir. Çizelgeden 
anlaşılacağı gibi, iplik ve dokuma tesislerinin yetersiz olduğu ve bu nedenle üretilen liflerin  diğer illerdeki 
iplik fabrikalarına satıldığı anlaşılmaktadır. 

Çizelge 6 incelendiğinde bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çoğunlukla çırçır sektöründe 
yoğunlaştığı görülmektedir. 1998 yılında pamuğa dayalı faaliyet gösteren toplam 30 işletmeden 20 
işletmeyle çırçır ilk sırada yer almıştır. Bu sayı her geçen yıl artarak yükselmiştir. 2001-2002 yılındaki 
veriler incelendiğinde, 1998 yılına göre  çırçır işletmelerinin sayısının iki kattan daha fazla arttığı 
görülebilmektedir. Çırçır işletmelerindeki bu artışa karşın iplik, dokuma ve yağ sanayisi aynı oranda 
artmamıştır. Bunun temel nedeni ise çırçır işletmelerinin düşük kapasiteyle çalışmalarının sonucunda 
işletmecinin kar oranın da düşük olması, büyük sermayeler isteyen söz konusu işletmelere yatırım 
yapmasını engellemektedir. 

Çizelge 6 . Diyarbakır İli Tekstil İşletmelerinin Durumu (Anonymous,2000-2002) 
Yılı Faaliyet Türü İşletme 

Sayısı 
Üretim Kapasitesi Fiili Üretim İstihdam (kişi) 

Kütlü Pamuk 167546 ton/yıl 89320 ton/yıl 1055 

 20 160 ton/gün 405 ton/gün  

İplik 2 2576 ton/yıl 2535 ton/yıl 408 

Dokuma 1 1247500 m/yıl 300000 m/yıl 145 

Örgü-Boyalı Kumaş 2 3228 ton/yıl 3029 ton/yıl 253 

 
 

1 
9 
9 
8 

Tekstil-Konfeksiyon 5 --------- --------- 331 

Kütlü Pamuk 207546 ton/yıl 112320 ton/yıl 1220 

 
23 

610 ton/gün 405 ton/gün  
İplik 2 2576 ton/yıl 2535 ton/yıl 408 

Dokuma 1 1247500 m/yıl 300000 m/yıl 145 

Örgü-Boyalı Kumaş 2 3228 ton/yıl 3029 ton/yıl 253 

 
 
 

1 
9 
9 
9 

Tekstil-Konfeksiyon 15 --------- --------- 492 

Preslenmiş Pamuk 138220 ton/6Ay 70200 ton/6 Ay 1458 

Pamuk Çiğidi 30 210400 ton/6Ay 121990 ton/ 6Ay  

İplik 2 2576 ton/yıl 2535 ton/yıl 408 

Dokuma 1 1247500 m/yıl 300000 m/yıl 145 

Örgü-Boyalı Kumaş 2 3228 ton/yıl 3029 ton/yıl 253 

 
 
 

2 
0 
0 
0 

Tekstil-Konfeksiyon 16 --------- --------- 576 

Preslenmiş Pamuk 45 1.168.800 ton/yıl 393.790 ton/yıl 2414 

İplik 3 9448 ton/yıl 6163 ton/yıl 615 

2 
0 
0 
1 Dokuma 1 1247500 m/yıl 300000 m/yıl 145 
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Çırçır-prese sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısal artışına paralel olarak sektörün yaratmış 
olduğu istihdam da artmıştır. Örneğin çırçır işletmelerinin 2000 yılında istihdam kapasitesi 1458 iken, bu 
oran 2001 yılında 2414’e yükselmiştir. Buna karşın kapasite kullanımı % 32 gibi düşük bir değerle sınırlı 
kalmıştır. 
Sektör bu düşük kapasite ile çalışmasına rağmen, bugün ilde üretimi gerçekleştirilen pamuk, mevcut 
ihtiyacı dahi karşılayamamaktadır. Bu durum, pamuk ekim alanlarının ve üretiminin arttırılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi ve ıslah çalışmaları ile geniş 
alanlarda gerçekleştirilecek bilinçli üretimler, bölge sanayisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.  
Ayrıca ildeki çırçır fabrikalarında pamuk lifinden ayrılan çiğitler, çevredeki pamuk çiğidi işleyen yağ 
fabrikalarında ham yağ haline getirilerek, il dışındaki yağ fabrikalarına satılmakta olup, henüz yarı mamul 
üretimden ileri gidilememektedir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

GAP Projesi kapsamında sulama çalışmalarının başlaması ile Diyarbakır ilinde pamuk üretim alanı ve 
miktarı artmış, pamuğa dayalı sanayii alanında çırçır fabrikalarının sayılarında büyük artışlar olmuştur. 
Ancak aynı artış iplik, dokuma ve konfeksiyon tesislerinde gerçekleşememiştir. Diyarbakır ilinde  toplam 
45 adet çırçır işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin kapasite kullanımları oldukça düşüktür. Bölgede 
henüz makineli pamuk hasadı yaygın olmadığı için rollergin çırçır makineleri  daha fazla kullanılmaktadır. 
Makineli hasadın yaygınlaşması ile sawgin tesislerinin  kullanımının artması beklenmektedir. 

Çırçır işleme tesislerinde kalifiye eleman ve enerji yetersizliği, finansal sıkıntılar, pazar sorunları, banka 
ödemelerindeki zorluklar, hammaddedeki kalite sorunları, pamuk üretim ve işleme girdilerinin pahalı 
olması, yeterli teşviklerin yapılmaması, tam anlamıyla pazar oluşumunun gerçekleşememesi, haksız 
rekabet ve fiyat kırımları gibi sorunlar mevcuttur. Bu sorunların tamamına bir anda çözüm bulmak olası 
değildir. Ancak, önemli olan sorunların iyi analiz edilerek, kalıcı çözüm yollarının aranmasıdır. Sanayii 
sektörünün gelişimi ve dış pazarlara açılımı desteklenmeli, pamuğa dayalı sanayii sektöründe planlı 
gelişmeye izin verilmelidir.  

Diyarbakır’da mevcut pamuk çırçır işletmelerinin sayısal olarak yeterli olduğu; ancak, yukarıda izah 
edilen sorunlardan dolayı var olan kurulu kapasitenin  tam olarak kullanılamadığı, belirlenmiştir. İlde, 
tekstil sanayii zinciri olan iplik, dokuma ve konfeksiyon tesislerine ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Bu 
tesislerin eksiklikleri ile sektörün gelişimi yeterli olamamaktadır. Üretilen hammadde Şanlıurfa, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul, Denizli, Kayseri, Bursa v.b. illere nakledilerek buralarda 
işlenmektedir. İlde bu tesislerin eksiklikleri giderilirse sektörün gelişimi ve istihdam kapasitesinin artacağı 
söylenebilir. 

Son yıllarda ilin tanıtımı ve yatırımların hızlanması için gerçekleştirilen fuar, sempozyum ve davetler 
yatırımcıların ilimize olan ilgisini artırmakta, bu durum gerek tekstil sektöründe gerekse diğer sanayii 
sektörlerinde ciddi projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.  
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SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

Hulusi TANMAN∗ 
 
“İki gündür pamukla ilgili bir çok önemli konular burada dile getirildi. Hepimiz bilgilendik. Ancak tüm bu 
bilgilerin bizlere ulaşması ile bizim de aldığımız bu bilgiler ışığında bir sentez çıkartmamız lazım. Ben 
birkaç noktada bu önemli toplantının sonuçlarını değerlendirip bir sentez çıkartmağa çalışacağım: 

1. Pamuk, yetiştirilmesi ve üretimi son derecede pahalı, bilgi ve emek isteyen bir üründür. Bu değerli 
ürünün bugün ki dünya piyasa koşullarında satış fiyatları düşüktür ve yine dünya ve talep dengeleri göz 
önünde tutulduğunda önümüzdeki yıllarda fiyatlarda önemli bir yükselme beklenmemektedir. 

2. Türkiye 800-850.000 t. üretim ve 1,4 milyon ton tüketim kapasitesi ile net pamuk ithalatçısıdır.  

3. Pamuk TC. için stratejik bir üründür. İhracat gelirlerimizin yaklaşık %40 pamuklu tekstil ürünlerinden 
sağlanmaktadır. Bilindiği gibi pamuk dolar bazında ve dünya borsalarında muamele gören bir emtiadır. 
Dolayısı ile pamuk üreticisi küreselleşen dünyada diğer pamuk üreticileri ile rekabet içindedir. Türk 
pamukçusu da bu acımasız rekabetin bir parçasıdır. Olaya bu açıdan baktığımızda üreticimizin tamamen 
haksız bir rekabet ortamı içinde bulunduğu görülecektir. Dünyanın en pahalı akaryakıtı, gübresi ve ilacı ile 
üretim yapma zorunda bırakılan pamukçu bir de tüm desteklerden yoksun bırakılmıştır. Bütün dünyada 
pamuk üreticileri ortalama 10-35 cent/kg. oranında desteklenirken bizim pamukçumuz ne zaman 
ödeneceği belli olmayan enflasyonla her gün değer yitiren 70.000 TL/kg. prime bu yıl mahkum edilmiş, 
2003 içinde bu destek de kaldırılmıştır.  

Burada bir parantez açıp DGD hakkında bir iki şey ifade etmek isterim. DGD gelişmiş ülkelerin üretim 
fazlalıklarının ekonomiye getirdiği yükleri hafifletmek amacıyle ve “telafi edici ödemeler” olarak 
nitelendirilen sosyal amaçlı desteklerdir. DGD’nin üretim parametresi yoktur. Üretimi değil, üretmemeyi 
teşvik eder. Ne üretirseniz üretin dekar başına, tapunuza bir ödeme yapılır. Şimdi şu soru sorulmalıdır; 
Pamukta üretim fazlamız mı var? Hayır, yaklaşık 500 milyon Dolar ödeyip pamuk ithal ediyoruz. O 
takdirde pamuk üretimini arttırıcı, teşvik edici desteklere ihtiyaç vardır. Bu destekler verilmezse ne olur? 
O takdirde üretim düşer, artmaz, ve stratejik sektör tekstil hammadde temini açısından tamamen dışa 
bağımlı hale gelir. Bu istenilmesi mümkün olmayan bir durumdur, zira Türkiye pamuk ihraç eden 
ülkelerin her zaman şantajına açık hale gelir.  

Pamuk üretimini teşvik edici en önemli destek “Prim Sistemidir”. Biraz evvel ifade edildiği üzere %85’i 
kayıt dışı olan pamuk sanayini kayıt içine alıp kendi kaynağını kendi yaratacağından Hazineye Bütçeye 
yük getirmeyecek, bölgeler arası pamuk transferini önleyecek bir uygulamadır.  

Yıllardır bunu anlatmağa çalışıyoruz fakat bilinmeyen, izahı mümkün olmayan bir şekilde ısrarla bu 
sistem uygulanmak istenmiyor. Açıkça ifade ediyoruz, dünyanın en pahalı girdileri ile ve hiç desteksiz 
pamuk üretimi sürdürülemez ve sonuçta ülkemiz ABD ve AB (Yunanistanın) açık pamuk pazarı haline 
gelir.  

Şunu da ilave etmek durumundayız. Bugün sadece tüm destekler kaldırılmakla kalınmamış üreticinin 
finansman sorunu da bir çıkmaza girmiştir. Ziraat Bankası ve Tarişbank devre dışı kalmış ticari bankalar 
da üreticiye kredi vermemektedirler. Bu durumda üretici tefecilere mahkum olmuştur. Çok acıdır, Türkiye 
bundan 130 sene evvel Zir. Bank olmadığı ve tefecilerin kol gezdiği Osmanlı devletinin son günlerini 
yaşamağa başlamıştır.  

Ne Yapılmalıdır? 

1. Üreticinin finansman sorunu acilen çözülmelidir. Bu amaçla Zir. Bank. bir ihtisas bankası olarak 
yeniden teşkilatlanıp asli görevine dönmelidir. Tarişbank sorunu çözülmeli, ticari bankaların üretim 
süresini göz önünde tutan üretim kredileri açmaları sağlanmalıdır. 

2. Prim sistemi mutlaka yeniden uygulanmaya konmalıdır. Primin kütlüye değil, mahlıç pamuğa verilmesi 
sağlanmalıdır. Temiz ve kaliteli mala fazla prim, pis, içinde yabancı madde bulunan pamuklara az veya 
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hiç prim verilmemelidir. (ABD de ve Yunanistan da sistem böyle çalışmaktadır). Böylece sanayicimizin 
şikayetçi olduğu kontaminasyon sorununa da çözüm üretilmiş olacaktır. 

3. Süratle tek balya sistemine geçilmesi için çalışmalar başlamalıdır. 

Daha çok şeyler söylenebilir, fakat sizleri daha fazla meşgul etmemek için burada kesiyorum.  

Birkaç kelime de Ulusal Pamuk Konseyi için söylemek isterim.  

Görülmektedir ki ulusal pamuk politikamızı artık devletin belirlemesi beklenmemelidir. Aynı geminin 
içinde bulunan ve sonuçta çıkarları pamukçuluğun devamında birleşen sektörler bir araya gelerek ortak 
menfaatler etrafında birleşmek ve çözüm üretmek zorundadırlar. İşte bu amaçla ülkemiz pamuk üretim 
bölgelerinden 80’i aşkın kuruluş (Zir. Od., San. ve Tic. Od., Tic. Bors., Dernekler) bir araya gelmişler 
ABD ve Yunanistan örneklerinde olduğu gibi UPK’yı kurmağa karar vermişlerdir. UPK ülke çapında 
büyük destek görmüş ve çalışmalarını tamamlama noktasına getirmiş, Genel Kurul yapılmış, Kurucu İcra 
Kurulu seçilmiş, Tüzük bitirilmiş ve yasa taslağı hazırlanmıştır. Önümüzdeki günler içinde bu taslak ilgili 
Bakanlara sunulacaktır.  

UPK’da üç sektör de (üretici, sanayici ve tüccar) eşit şekilde temsil edilmektedir. Genel Kurul UPK 
meclisini seçmekte, meclis de İcra Kurulunu seçmektedir. İcra Kurulu 9 kişiden oluşmakta ve kararlar 7/9 
oranı ile alınabilmektedir. Böylece hiçbir kesim diğer bir kesimle birleşip öteki sektörü mağdur edecek bir 
karar alamayacaktır.  

Kısaca UPK nın amacını da tüzükten dikkatinize sunmak istiyorum:  

Konseyin amacı ve faaliyetleri: 

Konseyin amacı pamuk üretimi, ticareti ve pamuğa dayalı sanayiin sürekliliğini yurt içinde ve dışında 
rekabet edebilirliğini sağlamak üzere pamuk üretim, ticaret, tüketim kalite ve standardizasyonunun 
geliştirilmesine yönelik ulusal pamuk politikalarının belirlenmesine, ilgili tüm kesimlerin uzlaşmasını 
sağlayarak bilimsel perspektifte katkıda bulunmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda eli taşın altında olan bizler bundan sonra ulusal pamuk politikalarını tespit 
edeceğiz.UPK tam bir sivil toplum örgütüdür, 21. asrın bir kuruluşu olacaktır.  

Bu toplantıyı düzenleyip bizlerin üst düzeyde bilgilenmesine vesile olan TEAE mensuplarına ve çok 
büyük bir misafir perverlik ile bizleri ağırlayan Diyarbakır Ticaret Borsası’na en derin saygı ve 
teşekkürlerimi arz ederim. 
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	MATERYAL ve YÖNTEM 
	Bu araştırma, 1998,1999 ve 2000 yıllarında olmak üzere üç yıl süreyle, Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Harran Ovası Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür.  
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	Ortalama
	 
	 
	6. Erkencilik Oranı (%): Azot uygulamaları sonucunda elde edilen ortalama erkencilik oranlarının % 42.6 – 97.6, büyüme düzenleyicileri uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama erkencilik oranlarının ise  % 49.1 – 96.7, arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Gübre dozlarının yüksek olduğu konularda erkencilik oranı düşük, azot uygulanmayan veya düşük azot uygulanan konularda ise,  erkencilik oranı yüksek bulunmuştur. 
	 11. 100 Tohum Ağırlığı (g.): Azot uygulamaları sonucu elde edilen ortalama 100 tohum ağırlığının 9.5 – 12.1 g ,  büyüme düzenleyici uygulamalarının sonucunda elde edilen ortalama 100 tohum ağırlığının 9.7 – 12.2 g , arasında değiştiği anlaşılmaktadır.  Her üç yılda da  dekara 12,18  kg uygulanan konular birinci grupta yer almışlardır. Ayrıca dekara  Pix uygulanan konularda da 100 tohum ağırlığı yüksek olduğu görülmüştür 
	Lif uzunluğu  ile azot arasında 1998, 1999 ve 2000 yıllarında  önemli ve olumlu bulunması da  bu durumu doğrulamaktadır. Lif uzunluğu ile verim arasında olumlu ve önemli  ilişki bulunmuştur.  
	 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
	PAMUK LİFİNİN İÇ YAPI UZAYINDA YOLCULUK 
	SONUÇ 

	ÖZET 
	GİRİŞ 
	PAMUK TARIMI VE MEKANİZASYON UYGULAMALARI 
	Tohum Yatağı Hazırlığı: Pamuk tarımında ekim öncesi toprak işlemenin temel amacı, tohumun çimlenmesi, sürmesi ve kök gelişimi için uygun bir ortam hazırlamaktır. (Yalçın ve Uçucu, 1999). Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de pamuk tarımında geleneksel toprak işleme metodu uygulanarak tohum yatağı hazırlanmaktadır (Işık ve Özpınar; 1997). Geleneksel toprak işleme yönteminde tohumun çimlenmesi ve sürmesi için bazı zamanlar uygun koşullar yaratılabilmesine rağmen etkili kök gelişimi için gerekli ortam sağlanamamaktadır (Carter ve Cowlick, 1971; Tullberg, 1986; Tijdall ve Handson,1990). Günümüzde, toprak sıkışıklığını azaltarak bitki kök gelişimini iyileştiren; aynı zamanda daha ekonomik olan toprak işleme yöntemleri geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de  sırta ekimdir. Bu yöntemde bir önceki ürünün bakım işlemi (bağaz doldurma) esnasında oluşturulan sırtlar üzerine ekim yapılmaktadır (Glebik, 1999 ; Grisso ve ark, 1992) . Bu toprak işleme ve ekim yönteminin gerek çimlenme, kök hastalıkları gerekse ekonomik yönden pek çok avantajı bulunmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de uygulanan sırta ekim yöntemleri toprak agroteknik özellikleri yönünden yeterli değildir. Bu yüzden, sırta ekim yönteminde kullanılan alet ve ekipmanlar toprağın özellikleri ve agroteknik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmelidir. 
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