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Sayın Başbakanım, 
 
Dünya borsalarında tarihi zirvelerine ulaşan pamuk fiyatları, Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörünü zorlamaktadır. Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatları son 6 ayda yüzde 131, 
Temmuz 2010’dan beri de yüzde 178 oranında yükselmiştir. 

Tarihinin en yüksek seviyelerine tırmanan pamuk fiyatlarındaki bu artışta, Pakistan ve 
Avustralya’da yaşanan seller; Çin’de pamuk ekim alanlarını etkileyen soğuklar, don ve 
kuraklık; Hindistan’ın pamuk ihracatına kısıtlama getirmesi; Mısır’da halk hareketi; dünya 
pamuk stoklarının son 15 yılın en düşük düzeyine inmesinin yanı sıra spekülatif fiyat 
hareketlerinin de etkili olduğu gözlenmektedir.  

Pamuk fiyatlarının hızla yükselen bir grafik çizmesi, Türkiye’nin döviz giderini artırdığı gibi 
fiyatların aşırı oynaklık sergilemesi de tekstil ve konfeksiyon sektörü üreticilerinin fiyat 
verirken büyük belirsizlik yaşamasına yol açmaktadır. 

Türk tekstil ve konfeksiyon üreticilerinin pamuk fiyatlarındaki gelişmelerden doğrudan 
etkilenmesinde, Türkiye’nin kendi kendine yeterliyken pamuk ithalatçısı bir ülke haline 
gelmesinin payı büyüktür. Pamuk yıllar yılı ihmal edilmiş ve bunun sonucunda Türkiye bu 
özellikli üründe dışa bağımlı hale gelmiştir. 

Türkiye’de 2000-2008 döneminde pamuk ekim alanları yüzde 25 oranında azalmıştır. Son 
yıllarda kazanç sağlayamayan pamuk üreticileri, başta mısır olmak üzere alternatif ürünlere 
yönelmiştir. Öyle ki Söke ovasının pamuk ekim alanlarının yerini kelek tarlaları, Denizli’nin 
pamuk tarlalarının yerini ise nar bahçeleri almıştır. 

Pamuk ekim alanlarındaki daralmaya paralel olarak 2006’ya kadar yılda 900 bin ton pamuk 
üreten Türkiye, günümüzde ancak 350 – 400 bin tonluk bir üretimle yetinmek zorunda 
kalmıştır. Oysa ülkemizin yıllık pamuk tüketimi 1 milyon 350 bin tondur. Pamukta dışa 
bağımlı hale gelen Türkiye’nin, her yıl 900 bin – 1 milyon tonluk ithalat yapması 
gerekmektedir. Sırf 2010 yılında, 896 bin ton pamuk ithalatı için dışarıya 1 milyar 726 milyon 
dolarlık ödemede bulunmuştur. 

Pamuğu temel hammadde olarak kullanan Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek katma 
değer, ihracat ve gerekse istihdam bakımından eşsiz bir konumdadır. Türkiye bu kilit 
konumundaki sektöründen vazgeçemez, vazgeçmemelidir de. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz doğrudan 750 bin kişiye istihdam sağlamakta, dolaylı 
yolla da 3 milyon insanımızın geçimini ilgilendirmektedir. İstihdam kaynağı bu sektör 
yalnızca ülkemiz bakımından değil, dünya açısından da önemli roller üstlenmektedir. Belli 
başlı tekstil ve konfeksiyon pazarlarına en yakın tedarikçi ülke olan ve kurulu kapasitesiyle 
göz dolduran Türkiye kaliteli üretim, moda ve marka konularında dünyada ciddi bir yere 
sahiptir. 

Dolayısıyla bugün dünyanın en önemli ithalatçılarından biri olduğumuz pamuğu, ülkemizde 
üretmek ve kullanmak zorundayız. 

Türkiye’de pamuk üretiminin artırılması için tarım alanlarının toplulaştırılması; verimliliğin 
artırılması; üretim ve toplamada teknolojiden yararlanılması; pamukta kirlenmenin önüne 
geçilmesi; ve tabii ki pamuk ekim alanlarının artırılması gerekmektedir. 

İyi planlama, doğru destek ve teknoloji temelli üretim ve toplama ile Türkiye 1-1,5 milyon ton 
pamuğu rahatlıkla üretebilir. 

Pamuk üretiminin desteklemesi sayesinde tarımdan konfeksiyona kadar uzanan değer 
zincirinde, katma değer artacağı gibi istihdam da olumlu yönde etkilenecektir. Tekstil ve 
konfeksiyon gibi istihdam dostu sektörlerin korunup, geliştirilmesi işsizlik sorununa çare da 
üretmektedir. 




