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6.       PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Ülkemiz, tekstil ürünleri üretim ve ticaretinde, dünya liderleri arasında olup, büyük bir 
tekstil üretim kapasitesine ve potansiyeline sahiptir. Anılan sektörde, son beş yıl 
ortalamasına göre yılda, yaklaşık, 1.415 bin ton pamuk lifi kullanılmaktadır. Bu nedenlerle 
tekstil sektörü, her yıl önemli miktarlarda (son beş yıl ortalamasına göre yıllık 621 bin ton 
(Anonymous,2002; 2006) pamuk lifi ithal etmek zorunda kalmakta; bir başka deyişle 
hammadde yönünden, dışa bağımlı bir yapı arz etmektedir. Bu bağımlılığın, hem miktar, hem 
de kalite yönünden yok edilmesi zorunludur. Bu yok ediş, ancak, Türkiye pamuk ekim 
alanlarının artırılması ve/veya birim alandan elde edilebilecek ürün miktarının ve kalitesinin 
yükseltilmesi ile olasıdır. 

Türkiye’de, farklı tarımsal ve ekolojik nedenlerle, GAP dışında pamuk ekim alanlarının 
arttırılması olası değildir. Bu nedenle, tek çözüm, yüksek verimli, lif teknolojik özellikleri 
üstün, erkenci, pamuk çeşitlerinin elde edilmesi ve üretime sokulmasıdır. Bu da ancak, 
pamuk ıslah çalışmaları ile olasıdır. Bu nedenlerle özellikle ülkemiz açısından stratejik bir 
öneme sahip pamuk bitkisinin, günümüzde eksikliği hissedilen verim, erkencilik ve lif kalite 
özellikleri başta olmak üzere üretim tekniği yönünden önemli olan özelliklerinin bir genotipe 
toplayabilmek; elde edilen genotip/genotiplerin I. ve II. ürün pamuk üretime sokularak 
özellikle tekstil sektörünün gereksinim duyduğu pamuğun miktar ve kalite yönünden yurt 
içinden temin edilebilmesini sağlayarak, tekstil sektörünün hammadde yönünden dışa 
bağımlılığını azaltılabilmek; böylece tekstil sektörünün Dünya piyasalarındaki rekabet 
gücünün korunmasına ve artırılabilmesine olanak sağlayabilmektir. 

Bu tip çalışmalara bölgemizde 1967 yılından itibaren proje bazında başlanmış ve çok 
sayıda pamuk çeşidi ve soyu denenmiştir. Standart pamuk çeşitleri olan Deltapine 15/21, 
Adana 967/10, Sayar 314, C. Queen, Çukurova 1518, Adana 98 ve ADNP 01  bu tür 
çalışmalar sonucunda elde edilmiş çeşitlerdir. Çukurova Koşullarında, Bölge  Pamuk Çeşidi 
Ç.1518 (Gosssypium Hirsutum L.)’İn, Lif Mukavemetinin Ve Lüle Sarkması Direncinin 
Arttırılması  Üzerine Araştırma isimli projeden gelen renkli pamuk hatları Sarı Gelin ve 
Gelincik isimleri ile tescil edilmiştir.  

 
 
Abstrac: 

In this study, with the aim of determining the varieties with higher yield and 
technological properties than local varieties and maintaining their traits, the 
Gossypium.hirsutum L. cultivars obtained from abroad or bred in our country were 
investigated   for their adaptation ability and yield performance in two different variety trials. 

This study is carried out to produce elit seeds of local varieties required in Çukurova 
region and to develop new varieties by the selection method. 
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