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Şanlıurfa Pamuk Lisanslı depo Projesi: 

 

Şanlıurfa ili 2010 yılı itibariyle 205.202 ha alanda toplam 327.830 ton üretim ile Türkiye 

Pamuk üretiminin % 40,1’ini gerçekleştirmiştir. GAP eylem planı çerçevesinde sadece Şanlıurfa’da 

2013 yılı itibariyle yeni sulamaya açılacak alan 284.653 ha. olup mevcut sulanan arazinin iki 

katından daha fazladır (GATEYP, 2011). Bunun sonucu olarak da Şanlıurfa’da üretilen pamuk 

miktarının çok yakın bir gelecekte mevcut üretimin iki veya üç katına çıkacağı beklenmektedir. 

Ancak bu pamuğu işleyecek ve depolayacak yeterli kapasitede modern tesislerin var olduğu 

söylenemez. 

Bu amaçla AB’ne “Şanlıurfa Pamuk Lisanslı Depoculuk” projesi ile müracaat edilerek 30.000 

ton lif pamuk depolama kapasitesine sahip lisanslı depo projesi için 7.147.000n Avro hibe 

alınmıştır. 

Bu proje kapsamında 30.000 ton lif pamuk depolayacak depoların inşası yanında 

uluslararası akredite edilmiş pamuk analiz laboratuarı, çiftçi eğitim tesisleri ve alım satımın 

yapıldığı müzayede salonları da inşa edilecektir. 

Lisanslı depoculuk üretici sanayici ve ekonominin geneli açsısından birçok faydalar sağlayacaktır. 

 

Üreticiler açısından faydaları: 

 

1. Üreticiler ellerinde bulundurdukları pamuğu Güvenli, Sigortalı ve sağlıklı bir şekilde 

depolama imkânına kavuşacaklardır. 

2. Pamuk ürünü satış döneminin bütün bir yıla yayılması,3. pamuk ürün senetlerini teminat 

göstererek, uygun koşullarda kredi temini, 

3. Laboratuar koşullarında, ürün standardını belirleme, Ürününü satarken, çok sayıda alıcının 

rekabetinden yararlanma, 

4. Üreticicinin Ürününü, fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama, 

5. Ürün senedi karşılığı yapılacak satışlarda, stopaj muafiyeti 
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Tüccar ve Sanayiciler açısından; 

1. İşletme, ihtiyaçları için depo inşa etme maliyetinden kurtulma, 

2. Sağlıklı depolama, talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki lif pamuğu güvenilir şekilde, 

elektronik ortamda, mekan sınırlaması olmaksızın, kısa zamanda temin etme, 

3. Ellerinde tutacakları ürün senetleriyle, ileride olası fiyat farklılıklarından korunma, 

4. En iyi fiyattan alım satım, ellerindeki ürün senetlerini teminat olarak kullanarak, 

bankalardan uygun koşullarda kredi sağlama olanağı. 

Sistemin Diğer Faydaları; 

1. Ürün senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın ve faiz gibi yatırım 

araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanmaktadır, 

2. Lisanslı depo sistemiyle, tarım ürünlerinde, vadeli piyasalara geçişte alt yapı 

oluşturulmaktadır, 

3. Elektronik ticarete büyük bir potansiyel yaratılmaktadır, 

4. Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi kullanılması nedeniyle, bu sektörlere 

yeni gelirler ve iş alanları kazandırılmaktadır, 

5. Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler 

vasıtasıyla, ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar ve alt yapı 

1. gerçekleşmektedir. 
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