
Pamu un Türkiye için Sosyo-Ekonomik Önemi

Türkiye Dünya pamuk üretiminde 8inci, tüketimde ise 4üncü s rada yer
alan önemli bir pamuk ülkesidir.  Türkiye’de ortalama pamuk verimi Dünya
ortalamas n çok üzerinde olup büyük üretici ülkeler s ralamas nda
Avustralya’dan sonra, ancak %7-10 kadar bir farkla, 2nci s radad r. Ülkemizde
her y l yakla k 600 bin hektar alanda 2 milyon ton dolay nda kütlü pamuk
üretilmekte ve bunlar ç rç r sanayimizde i lenerek  yakla k 900 bin ton lif
pamuk, 1.1 milyon ton çi it elde edilmektedir. Pamuk üretiminde, di er tar m
ürünleriyle kar la lamayacak kadar yo un girdi kullan lmaktad r.
Dolay syla, pamuk tar  yüksek üretim de erinin yan ra, bu girdileri
sa layan tohum, gübre, ilaç, makina sanayii; ticaret ve ula rma sektörü ile

çilerden olu an çok geni  bir kesimin gelir ve istihdam kayna  olmaktad r.
Mevcut pamuk üretimimizde her y l 120 Milyon yevmiyeden fazla nsan-

gücü tüketilmekte; 500 bin daimi, 1.5 milyon geçici istihdam
yarat lmaktad r. Sadece tar m kesiminde 3.5 milyonu a n insan z
geçimini pamuktan sa lamaktad r. Yerli pamuk üretiminin de eri 2011
itibariyle 1,2 Milyar$  a makta ve Gayri Safi Tar msal Has lam n %2’sini
olu turmaktad r.

Türkiye dünya Tekstil ihracat nda 9ncu, Haz r Giyim ihracat nda ise
6nc rada yer alan önemli bir Tekstil ve Haz r Giyim ülkesidir. 2011 y nda
134.6 Milyar$ olan ihracat gelirimizin %19’unu bu iki sanayimiz sa lam  ve
bu anlamda 4ncü ve 5nci s rada yer alm lard r (Tekstil:11,8 Milyar$-%8.7;
Haz r Giyim:13,9 Milyar$ – %10.3). lk üçte yer alan Otomotiv, Kimyevi Madde
ve Mamüller ile Demir Çelik Ürünleri sanayileri paylar n s ras yla %15.2;
12,1 ve 12 oldu u dikkate al nd nda Tekstil ve Konfeksiyon sanayilerimizin
ülkemiz için önemleri daha iyi anla lmaktad r. Ayr ca, bu iki sanayi toplam

nai istihdam n yakla k %25’ini olu turmaktad r. Bu nedenle ülke için
önemleri sosyolojik boyutuyla da katlanarak artmaktad r.

Tekstil sanayimizin temel hammaddesi pamuktur; üretimin yar ndan
fazlas  pamuklu ürünler olu turmaktad r. Haz r Giyim’de de yine önemli
oranda pamuklu mensucat kullan lmaktad r. Lif pamuk bu ekilde 5 ila 20 kat
artan de erlerle ülke ekonomisine kazand lmakta, ayr ca bu kazanc n önemli
bölümü ihracat geliri olarak sa lanmaktad r. Türkiye Tekstil ve Haz r Giyim
sanayilerinde halen y lda yakla k 2 milyar dolar de erinde lif pamuk

lenerek toplam de eri 15 milyar dolar  bulan pamuklu ürün üretildi i,
bunlardan 10 milyar dolar kadar d  gelir elde edildi i, ayr ca 2.5 milyon ki i
istihdam edilerek 10 milyondan fazla insan za geçim kayna  sa land
tahmin edilmektedir.

Türk tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kurulu unda ve h zla geli erek
bugünkü seviyelere gelmesinde yerli pamuk üretimimiz önemli rol oynam r.
Buna kar k bu sanayimiz de pamuk tar n sürdürülebilirli ine katk
sa lam , ayr ca yerli pamu u ülke ekonomisine 20 kata ula an de erlerle
kazand rm r. Sahip oldu umuz ekolojik zenginlik sayesinde ülkemizde
de ik cins ve kalitede iplik ve kuma  yap na elveren çe itlilikte lif pamuk
üretilebilmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sanayimiz de bu do rultuda
yap lanm  bulunmaktad r. Yerli pamuk üretimimiz yak n tarihe kadar
sanayimiz ihtiyac n tamam , sektörün rekabet gücünü geli tirecek
ko ullarda kar layabilmi tir. Ancak yerli üretim, var olan potansiyeline
ra men, tekstil ve konfeksiyon sanayiine uygun h zda büyüyememi  ve



ülkemiz y lda 400-500 bin ton lif pamuk ithal eder hale gelmi tir. Halen
sanayimizin y ll k lif pamuk ihtiyac 1.3 milyon ton’a ula  olup bunun %70
kadar  yerli üretimle kar lanmaktad r.

Öte yandan, Türkiye ihracata dayal  büyüme modelini benimsemi  ve
1998-2005 dönemi orta vadeli ihracat stratejisinde tekstil ve konfeksiyon
sanayiini hedef sektörler aras nda birinci s raya koymu ; ancak bunu moda ve
markaya yönelik olma ko uluna ba lam  bir ülkedir. Bu stratejinin
gerçekle tirilebilmesi her ey önce sektörün ihtiyaç duyaca  miktar ve
kalitedeki lif pamu u, rekabet edebilir fiyat ve ko ullarda temin etmesi art na
ba r, ki Türk tar  bunun için gerekli potansiyele sahiptir. Türk çiftçisinin
rekabet gücünü geli tirecek önlemlerin al nmas  durumunda, GAP ile birlikte,
Türk tekstil ve konfeksiyon sanayiinin mevcut ve potansiyel lif pamuk
ihtiyac n yerli üretimle kar lanmas  ve böylece rakip ülkelere kar  avantajl
konuma gelinmesi mümkündür. Ayr ca ülkemizde orta-uzun elyafl  gurupta
Dünya’n n en kaliteli pamuklar  yeti tirilebilmektedir.  Ak lc  politika ve
uygulamalarla bu üretimin geli tirilerek sürdürülmesi ve böylece ad  geçen
sanayimiz için marka ve modaya yönelik olma ko uluna ba lanan geli me
stratejisinin, umulan n üstündeki h z ve de erlerde realizasyonu imkan
bulunmaktad r.

Pamu un ülke ekonomisine katk  tar m, tekstil ve konfeksiyon sanayii
ile s rl  kalmamakta, bitkisel ya , yem v.d. sanayi dallar ndaki kazan mlarla
sürmektedir. Örne in, kütlü pamuk üretiminen elde edilen 1.3 milyon ton
dolay ndaki  pamuk çekirde i, yüksek ya  oran  nedeniyle, bitkisel ya
sanayiinde kullan lmakta ve yurt içi tüketimi kar lamada 1.2 milyon ton aç
bulunan ya  sanayimizin, ayçiçe i ile birlikte en önemli ham maddesini
olu turmaktad r. Ya  ç karma sürecinde ortaya ç kan pamuk küspesi de,
yüksek protein içeri i ile yem sanayiinin vazgeçilmez girdisi olmaktad r.


