Sayın Bakanım/Bakanlarım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekilim/Milletvekillerim,
Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız,
Değerli Genel Müdürüm/Müdürlerim,
Sevgili Oda ve Borsa Başkanı arkadaşlarım,
Pamuk, Tekstil ve Hazır Giyim dünyasının fedakar dostları,
Ve Sevgili Basın mensupları,
Sizleri şahsım ve Ulusal Pamuk konseyi Yönetim Kurulu adına Saygıyla
Selamlıyorum;
6. ULUSAL PAMUK ZİRVESİNE HOŞGELDİNİZ!

TÜRKİYE PAMUKTA ALTIN YILINI YAŞADI?
Ve biz, bu altın yılını sevincini paylaşmak, daha da önemlisi
“Nasıl olup da bu altın yılın devamını sağlarız” sorusunun
cevabını bulmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

İlk olarak 2010 yılında Adana’da başlattığımız, daha sonra Şanlıurfa, İzmir ve
Kahramanmaraş’ta sürdürdüğümüz Ulusal Pamuk Zirveleri geleneğimizin
altıncısını, köklü bir pamuk ilimiz olan Hatay’da, yine Tarım ve Orman
Bakanlığımız/Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz işbirliğinde
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere ev sahipliği yaparak bu
gurur ve sevinci yaşatan başta Hatay valimiz olmak üzere, Tarım ve Orman İl
Müdürümüze, ayrıca verdikleri desteklerle bir araya gelmemizi sağlayan
değerli sponsorlarımız, Güney Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Progen
Tohum, May Tohum, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Türkiye Tekstil İşverenleri
Sendikası, Corteva Agriscience, Tariş, Adana Ticaret Borsası, Çukobirlik,
İzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birliklerine
şahsım ve Konseyimiz Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum.
Pamuğun yaşam öyküsü tohumun toprakla buluşmasıyla başlar; çiftçilerimizin
alın teri, göz nuruyla çiğit ve lif olarak sürer; sanayicimizin bilgi, görgü,
emeğiyle iplik olur, kumaş olur, giysi olur; yağ olur, yem olur, çeşitli ürünlere
dönüşerek devam eder ve nihayet tüccarımızın maharetiyle dünyanın dört bir
yanında tüketicilerle buluşarak sona erer.
Ulusal Pamuk Konseyi pamuğun yaşam öyküsündeki, tohumdan giysiye, yanı
sıra yağdan yeme uzanan katma değer zincirindeki halkaların tümünü temsil
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eder; söz konusu katma değerin çevreci, sosyal ve ekonomik
faaliyetlerle olabildiğince artırılması ve adil paylaşımı için çalışır.
Bizler bu ülkenin gurur duyduğu bir sektörü temsil ediyoruz. Çünkü Türkiye
köklü bir pamuk ülkesi ve çiftçilerimiz engin bir bilgi ve deneyim sahibi. Ayrıca
mesleklerinin zirvesindeler; tarla veriminde Avustralya’nın ardında dünya
ikincisi konumundalar. Onlar sayesinde ülkemiz dünya pamuk alanlarının
%1,6’sında dünya üretiminin %3,3’ünü gerçekleştiriyor. Üstelik bu
başarıyı kuzey yarım kürenin pamuk ekilebilen en kuzeyinde, marjinal iklim
koşullarında ve sadece GDO’suz tohum kullanarak sağlamış bulunuyoruz.
Zincirin diğer halkalarını oluşturanTekstil ve Hazır Giyim sanayicilerimiz
ise2021 itibariyle 30 Milyar Dolar’ı aşan ihracat geliri, 18,7 milyar dolar
dış ticaret fazlası ve barındırdıkları istihdam ile ülkemiz ekonomisinin
tartışmasız en başarılı ekonomik faaliyet grubunu oluşturuyorlar.
Pamuk sadece li yle medarı iftiharımız olmakla kalmıyor, ayni zamanda
çekirdeği ve diğer yan ürünleriyle bitkisel yağ, yem, kozmetik ve sağlık
sektörlerine hammadde sağlıyor ve ülke ekonomisine faydası katlanarak
artıyor.
Sayın Bakanım,
Hatırlanacağı üzere üretim ve satışlarda yaşanan zorluklar nedeniyle çok
sıkıntılı geçen 2019’u takiben 2020 yılında ekim alanları %40 azalarak, son 30
yılın en küçük değeri olan 353 bin hektara gerilemişti. Buna rağmen tarla
verimimin %25 oranında artması sayesinde kütlü pamuk rekoltesindeki
gerileme 1 milyon 600 bin ton ile sınırlı kalmıştı. Ayni yıl pamuk yatlarının
2019’a oranla %40 artması ve fark ödemesi desteklerinin 82 kuruştan 110
kuruşa yükseltilmesi sonucunda üreticilerimiz 2020 yılını kazançla
kapatabilmişti. Küresel salgının yarattığı olağanüstü zorluklara rağmen,
pamuk çiftçilerimizin üstün gayretleri sonucunda gerçekleştirilen bu 2020 yılı
üretimi için yaptığımız Basın Açıklamasında ‘’Pamuk üretim alanları geriledi,
ancak pamuk bilançosundaki iyileşmeler gelecek için ümit veriyor!’’
başlığını kullanmıştık. Nitekim bu öngörümüz gerçekleşti; 2021 yılında pamuk
ekim alanımız %36 oranında artarak 480 bin hektara çıktı. Bununla birlikte
rekolte de %34’lük bir artışla 2 milyon 376 bin tona yükseldi. Yurt genelinde
hüküm süren kuraklığa ve su kıtlığına rağmen pamuk üreticilerimizin
ferasetiyle önceki sezonun yüksek verim değerleri tekrarlanabildi ve böylece
dünya piyasaları paralelinde yükselen pamuk yatları ve desteklerle birlikte,
üreticilerimiz kazançlı bir yıl yaşadılar. Ve biz pek çok açıdan olumlu geçen bu
sezonu kamuoyuna ‘’Beyaz Altın, Altın yılını yaşadı’’ sloganıyla tanıttık.
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Değerli Bakanım,
Bu sezonun uzun zamandır görülmedik ölçüde kazançlı bir bilançoyla
kapanmış olmasını, gelecek sezon pamuk ekim alanlarının tekrar 500 bin
hektar seviyesinin üzerine çıkarak sanayimizin pamuk ihtiyacının çok daha
büyük oranda yerli üretimle karşılanabileceğinin güçlü bir işareti sayıyoruz. Ne
var ki, gübre, akaryakıt ve kimyasallar başta olmak üzere girdi yatlarındaki
olağan üstü artışlar nedeniyle umulmadık ölçüde yükselecek olan maliyetler
bu beklentimizi sınırlayan çok önemli etken olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda
fark ödemesi ve girdi destekleri her zamankinden de büyük önem kazanıyor,
bunların gerekli cazibeyi sağlayacak ölçüde arttırılarak ilan edilmesi ve geçen
döneme ait olanların gelecek ay içinde ödenmesi gerekiyor.
Değerli Bakanım,
Bilindiği üzere, tüketicilerin çevreye duyarlı üretime ve doğal ürünlere eğilimi
giderek artıyor; küresel salgın bu eğilime ayrı bir hız kazandırmış durumda.
Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği halen satılan tüm
tekstil ürünlerinin Hammadde Sürdürülebilirlik Endeksine dayalı Ürün
Çevresel Ayak İzi (PEF) etiketleri taşımasının şart koşulmasını müzakere
ediyor. Bizler de bu süreçlere uyum sağlamak üzere süratle pamuk üretiminde
izlenebilirliğin sağlanması için adımlar atmalıyız. Bu bağlamda Organik
Pamuk ve İyi Pamuk Uygulamaları (BCI) üretimlerimizin geliştirilmesi elzem.
Öte yandan dünya genelindeki GDO’lu pamuk egemenliğine karşı olağanüstü
bir meydan okuma olan “GMO Free Turkish Cotton” markasına sahibiz.
Geçen hafta içinde dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Paris Premier
Vision’da ilk kez uluslararası görücüye çıkan bu markamız, tekstil ve hazır
giyim sanayilerimiz için büyük bir fırsat oluşturuyor. Bu fırsatı faydaya
dönüştürebilmek için, mevzuat ve uygulamada yapılacak düzenlemelerle yerli
pamuk üretimimizin ‘’İyi Tarım Uygulamaları’’ kapsamına alınması ve
böylece markamızın hali hazırda çırçırlama aşamasında başlamakta olan
izlenebilirlik sürecinin tohuma ve ekim işlemine indirgenmesi gerekiyor.

Değerli Bakanım,
Pamuk tarımı, ticareti ve sanayisindeki bilgi ve deneyim birikimimiz; sahip
olduğumuz üretim alt yapısı, yaptıkları yapacaklarının teminatı olan insan iş
ve us gücümüzle hede erimize erişebileceğimize gönülden inanıyoruz.
Bizler bu inançla ihracat stratejimizde öngörülen değerler için gerekli
pamuğu üretmeye ve onu nihai ürünlere dönüştürmeye sektör olarak
hazırız ve talibiz. Sizin ve ekibinizin bu olumlu adımlarıyla bizim bunu
başaracağımıza inancımız tamdır. Bu güzel başlangıç ışığında, birlikte
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yaratacağımız sinerjiyle sanayimizin ihtiyacımıza yetecek miktar ve
kalitede “Sürdürülebilir Yerli Pamuk” için hep birlikte çalışmayı umuyor ve
istiyoruz.

Değerli Bakanım,
Sevgili Konuklar,
6. Ulusal Pamuk Zirvemize göstermiş olduğunuz ilgi, vermiş olduğunuz destek
ve katılımınızdan dolayı; Konseyimiz ve Türkiye Pamuk Tarımı, Tekstil ve
Hazır Giyim Sektörü adına çok teşekkür ederim.
Umut dolu, barışı ve başarısı daha üretken, aydınlık yarınlar dileği ile arz eder,
saygılarımı sunarım.
Bertan Balçık
Ulusal Pamuk Konseyi
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkı Ünal Evcim
11 Şubat 2022
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