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Tanımlar : 
 

Çırçır prese fabrikası: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayıran merdaneli 
(toplu) çırçır makinesi (Rollergin), testereli çırçır makinesi (Sawgin), linter pamuğunu çekirdek üzerinden 
sıyıran linter makinesini (Lintergin) ve bu pamukları presleyen prese makinelerini, pamukları uygun 
şartlarda muhafaza edecek depolara, yardımcı cihazlara, teknik kriterlere uygun tasnif odasına  ve 
rutubet ölçme cihazına sahip  fabrikaları, 
 

Çırçırlama Faaliyeti : Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayrılması ile linter 
pamuğunun çekirdek üzerinden sıyrılması işlemini, 
 

Çırçır Rolesi : Kare Demirin üzerine kaplanan ağacın tornada yuvarlak bir hale getirildikten sonra deri ile 
kaplanmasından oluşan ve pamuğu çekirdeğinden ayırmaya yarayan silindirik bir çırçır makine ekipmanı 
ifade etmektedir. 
 

Mevcut Durum : 
 

Türkiye de pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
Odamızca, Çırçır Rolesi üretimi yapan deri işletmeleri ile Çırçırlama faaliyeti yapan çırçır prese 
fabrikaları araştırılmıştır. 
 

Yaptığımız araştırmaya göre; bu bölgelerde yaklaşık 550 çırçır prese fabrikası faaliyet göstermekte olup, 
fabrikalarda ortalama 40 çırçır makinesi bulunmaktadır. 
 

Türkiye deki pamuk üretim rekoltesine bağlı olarak bir sezonda bir makinede ortalama bir çırçır topu 
kullanılmakta ve buna göre de, 550 x 40 = 22 000 adet çırçır topuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bir çırçır topu 
yaklaşık 50 ton kütlü pamuk işlemektedir. Türkiye’ de ise toplamda 22 000 x 50 = 1.100.000 ton pamuk 
işlenebilmektedir. 
 

Araştırmaya göre Türkiye’ de toplam 20 firma çırçır role imalatı yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
Aydın bir tanesi İzmir de diğer 18 firma ise ilçemizde faaliyet göstermektedir. İlçemizdeki işletmelerin 
toplam üretim kapasitesi adet olarak yaklaşık 18000 ile 20000 arasında değişmektedir. İlçemiz dışındaki 
diğer 2 firmanın üretim kapasitesi ise yaklaşık 2000 ile 3000 arasındadır.   
 

Değerlendirme : 
 

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler ilçemizde kümeleşmiş durumdadır. Ülkemizde çırçır prese 
fabrikalarının çırçır rölesi ihtiyacının %90 ı ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerce karşılanmaktadır. Bu 
rölelerin tekstil sektöründe Türkiye’nin Pamuk üretiminin kalitesi ile bire bir orantılıdır. Bugünkü teknoloji 
ile ham pamuğun liflerinden ayrılmasında en iyi verim (en uzun lif) bu röleler sayesinde oluşmaktadır.  
Bu çırçır rölesi imalatı için her türlü ham ve yarı mamul girdileri ilçeden temin edildiği için ilçemizdeki 
imalatçılar çok avantajlı durumdadır.  
 

Deride kullanılan su çok önemli olduğundan ilçe kaynak suyu deri işlemeye en uygun minarelere sahiptir. 
 

Ayrıca, ilçe de eskiden olduğu gibi günümüzde de organik deri işlenebilmesi için altyapı hazırdır. 
 

Ancak, her sektörde olduğu gibi bu firmalarda kurumsallaşmadığı için bu avantajını daha ileriye veya 
ihracata dönüştürememişlerdir. 
 

Bölgede Dericiler tarafından kurulan SS. Dericiler İşyeri Yapı Kooperatifi, toplu işyeri için çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu yerin yer seçimi, arsası, altyapısı bitirilmiştir. 2010 yılında Sanayi Bakanlığı 
tarafından üst yapı ihalesi yapılmıştır. İhaleyi üstlenen firma tarafından üst yapı inşaatları devam etmekte 
olup, 2013 yılı içinde inşaatların tamamlanması beklenmektedir.  


