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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN STRATEJİK SEKTÖRÜ
İTHİB

1924 yılında Pamuklu dokuma kumaş tüketiminde yurtiçi üretimin payı %4 seviyesindeydi. Türkiye’nin toplam ithalatı içerisinde kumaş 

sektörümüzün payı ise %35 seviyesindeydi ve Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi kumaştı. Sektörümüzün stratejik öneminden hareketle 

kurulan büyük yatırımlar sayesinde bugün sektörümüz kendi kendine yetmenin yanında ihracatçı bir sektör konumuna yükseldi. 

9 Ekim 1937 / Nazilli Basma Fabrikası
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GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRLERİ

TÜRKİYE GENELİ 
İHRACATIN %13,4’ünü 

OLUŞTURUYORUZ

GSYİH’NIN %6,4’ÜNÜ 
OLUŞTURUYORUZ

Suitable for all category, Lorem 
Ipsum is not simply

İMALAT SANAYİİ 
İSTİHDAMININ %26,5’UNU 

OLUŞTURUYORUZ

İMALAT SANAYİİ 
ÜRETİMİNİN %13,7’SİNİ 

GERÇEKEŞTİRİYORUZ

İHRACAT
30 MİLYAR DOLAR İHRACATLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
İHRACATÇI SEKTÖRÜYÜZ

İSTİHDAM
1,2 MİLYON İSTİHDAMLA İMALAT SANAYİİNDE EN FAZLA
İSTİHDAM SAĞLAYAN SEKTÖRÜZ

ÜRETİM
HAZIRGİYİM SEKTÖRÜ İLE BİRLİKTE 421 MİLYAR TL
CİRO DEĞERİ İLE İMALAT SANAYİİNDE EN FAZLA ÜRETİM
GERÇEKLEŞTİREN İKİNCİ SEKTÖRÜYÜZ

DIŞ TİCARET FAZLASI
18,7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE DIŞ TİCARET FAZLASIYLA
TÜRKİYE’YE EN FAZLA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN SEKTÖRÜZ

İTHİB
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TEKSTİL VE HAZIRGİYİM İSTİHDAMIMIZ

2021 yılında tüm zamanların 
en yüksek istihdam verisine 

ulaştık.

İstihdamımız kesintisiz bir 
şekilde artıyor.

1,2 Milyon kişiye istihdam 
sağlıyoruz.

En fazla kadın istihdamı sağlayan 
sektörüz.

İmalat sanayii istihdamının
%26,5’unu oluşturuyoruz

İmalat sanayiinin en büyük 
istihdam sağlayan sektörleriyiz. 

58%

678.387 Kişi 487.949 Kişi

42%

İTHİB
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KÜRESEL DIŞ TİCARETTE KONUMUMUZ

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK;
2. ÇORAP,

3. ÖRME GİYİM 
4. EV TEKSTİLİ,

5. KUMAŞ 
TEDARİKÇİSİYİZ

DÜNYA’NIN EN 
BÜYÜK DENİM 

ÜRETİCİSİYİZ

AB’NİN EN BÜYÜK 
2. TEDARİKÇİSİYİZ

DÜNYA TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ

İHRACATINDA 
5.’YİZ

%3,2
Küresel tekstil ve hazırgiyim ihracatından %3,2 pay alıyoruz. 

3,20
%

1,00
%

Tekstil ve
Hazırgiyim

Sektörü

Türkiye Geneli

DÜNYA İHRACATINDAN 
ALINAN PAY

İTHİB
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ÜRETİMDE AYRICALIKLI BİR KONUMA SAHİBİZ

KUMAŞ

PAMUK

EV 
TEKSTİLİ

TEKNİK 
TEKSTİL HAZIRGİYİM

AYRICALIKLI 
KONUM

Dünya’da pamuk 
üretiminden hazırgiyim 

üretimine kadar tekstil ve 
hazırgiyim sektörlerinin tüm 

üretim aşamalarını 
gerçekleştirebilen birkaç 

ülkeden bir tanesiyiz. 
20.000’in üzerinde 

üreticimizle küresel tedarik 
sürecine hızlı teslimat, 

sürdürülebilirlik, kurumsal 
sosyal sorumluluk ve etik 

ticaretle en doğru 
katkılardan birini sağlıyoruz. 

Entegre Üretim 

Kapasitemizle ayrıcalıklı    

bir konuma sahibiz

İPLİK

İTHİB
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2021 YILINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜMÜZ

TÜM ZAMANLARIN EN 
YÜKSEK TEKSTİL İHRACATI

«12,9 MİLYAR $»

200’Ü AŞKIN ÜLKE 
VE BÖLGEYE 

İHRACAT

96 ÜLKEYE 
İHRACATTA 

CUMHURİYET 
TARİHİ REKORU

İTHİB



GDO’SUZ TÜRK PAMUĞU

GDO’suz pamuk

Türkiye’nin GDO’suz pamuk üretimi

GDO’suz Türk pamuğu amaçları

GDO’suz Türk pamuğu standardı

Standardın izlenebilirliği

Çevre kriterleri

Sosyal kriterler

Eşik değerler

Sertifikasyon

8
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TÜRKİYE’NİN PAMUK ÜRETİMİ

2019 -202018 - 192017 - 182016 -172015 - 162014 - 152013 - 142012 - 13

858
877

846
738

756

882

977

814

TÜRKİYE’NİN YILLAR İTİBARİYLE PAMUK ÜRETİMİ*
Birim: Bin Ton

Türk pamuğu, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla Türkiye açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Dünyada 

pamuk tarımına elverişli ekolojiye sahip az sayıda ülke olması nedeniyle dünya üretiminin % 80’ine yakını ülkemizin de içinde bulunduğu 

7 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyada pamuk üretiminin %75’i GDO’lu pamuktur.

GMO FREE TURKISH COTTON

*Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı – Tarım Ürünleri Piyasaları Pamuk Raporu
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DÜNYA’DA GDO’SUZ PAMUK ÜRETEN BAŞLICA ÜLKELER

TÜRKİYE

814 Bin Ton

YUNANİSTAN*

350 Bin Ton

İSPANYA*

70 Bin Ton

GMO FREE TURKISH COTTON

*Kaynak: ICAC
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GDO’SUZ PAMUK

Ekolojik çeşitliliğin ve toprak verimliliğinin korunması ve 
devamlılığını sağlar.

İyi Pamuk uygulamalarıyla donatılması durumunda çevre ve 
insan sağlığı için minimal risk oluşturur.

Dünya ve ülkemiz gen kaynaklarının korunarak sürdürülebilir 
nitelikte kullanılmasını sağlar.

GMO FREE TURKISH COTTON
GMO Free Turkish Cotton GDO içermeyen tohum kullanılarak, çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde sorumluluk üstlenilerek üretilmiş ve 

işlenmiş pamuktur.

GMO FREE TURKISH COTTON
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TÜRKİYE’NİN GDO’SUZ PAMUK ÜRETİMİ

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) verilerine göre, Türkiye pamuk üretimi 
verimliliğinde dünyada 3. sıradadır.

Türkiye, GDO'suz tohum kullanarak pamuk üreten ve bunu “GMO FREE 
TURKISH COTTON” markasıyla tescil ettirmiş olan tek ülkedir, Türkiye, 
Yunanistan ve İspanya ile birlikte, GDO’suz pamuk üreten en büyük 3 ülkeden 
biridir. Türkiye, dünyanın en büyük GDO’suz pamuk üreticisidir. 

Türkiye’nin yıllık GDO’suz pamuk üretim kapasitesi 1,5 milyon tondur. 
Yıllık üretimi 800 bin ton seviyesindedir. 

Türkiye 2000 yılında Cartagena Protokolü’nü imzalayarak biyoçeşitliliğin 
korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir nitelikte kullanılması, bu konuda bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi, yasal düzenlemelerin yapılması ve teşvik sisteminin 
getirilmesi konularında sorumluluk üstlenmiştir. Bu sorumluluk uyarınca 2010 yılında 
Biyogüvenlik Kanunu’nu çıkararak sürdürmüştür ve bu bağlamda GDO’lu pamuk tohumunun 
Ar-Ge amaçlı olanla da dahil olmak üzere kullanımını tümüyle yasaklamıştır.

GMO FREE TURKISH COTTON
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GMO FREE TURKISH COTTON AMACI
GMO FREE TURKISH COTTON

AMACI:

GMO Free Turkish Cotton Pamuk standardı ile pamuk içeren tüm sanayi süreçlerinde

GDO’suz pamuklu ürün satın alımının, işlenmesinin ve kullanımının izlenmesi, üretici

kriterlerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

Standart ile GDO içermeyen pamuklu tekstil ürünlerinin sürdürülebilirliği ve izlenebilirliğini

sağlanacak, böylelikle standart çerçevesinde belirlenen çevresel ve sosyal politikalar

tabana yayılacaktır.
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GMO FREE TURKISH COTTON STANDARDI

STANDART: 

Standart, nihai tüketicilerin satın aldıkları tekstil ürünlerin etiketlerinde

bildirilen oranlarda GDO içermeyen hammadde kullanıldığından emin

olmalarını sağlamaktadır.

Standart ile tedarik zincirinde yer alan firmalar , yarı mamül veya mamül

ürünlerin hangi oranlarda standart ürünü kullanıldığının takibini

yapabilecektir.

GMO FREE TURKISH COTTON
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STANDARDIN İZLENEBİLİRLİĞİ

GMO FREE TURKISH COTTON

Bir ürünün GMO Free Cotton olabilmesi için;
tohum,
ekim,
pamuk elyafı,
iplik,
kumaş,
hazırgiyim 

aşamalarının tamamı izlenmektedir.

KUMAŞ
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ÇEVRE KRİTERLERİ

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

GMO Free Turkish Cotton standardını kullanan tüm firmaların
çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmesi ve atık yönetimleri ön
planda tutulmuştur.

Organizasyon çevre etkisi konusunda yerel yasalara
uyumluluğunu, gerekli izinler ile göstermekle yükümlüdür.

Sertifikasyon kapsamındaki tüm ünitelerin yönetim tarafından
onaylanmış yazılı bir çevre politikası olmalıdır.

Organizasyon atıklarının tanımlandığı, depolama koşulları ve
bertaraf yöntemlerinin belirlendiği bir atık yönetim planı
oluşturmalıdır.

Tüm atıklar yerel resmi otoritelerin kabul ettiği şekliyle
uzaklaştırılıyor ve bertaraf ediliyor olmalıdır.

GMO FREE TURKISH COTTON
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SOSYAL KRİTERLER

GMO FREE TURKISH COTTON

Zorunlu ya da borçlandırılmış işgücü kullanılamaz.

İşveren İşçilerden “depozito” veya kimlik belgelerini teslim etmelerini talep edemez ve 
işçiler makul bir uyarı süresi sonunda işyerinden ayrılabilirler.

Herhangi bir şekilde çocuk işçi istihdam edilemez. 

18 yaşın altındaki genç insanlar akşamları ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.

Çalışanlara hiçbir cinsiyetçi, siyasi, dini vb. gibi ayrımcılık uygulanamaz.

Organizasyon, çalışanlara güvenli ve hijyenik çalışma ortamı sağlamalıdır. 

Organizasyon, çalışanlara düzenli sağlık ve güvenlik eğitimlerini verilmelidir. 

Tüm çalışanlara çalışma koşulları ve ücretleri hakkında yazılı bilgi verilmelidir.

Firma Etik İş Ahlakına uygun hareket etmelidir. 
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GMO FREE TURKISH COTTON EŞİK DEĞERLERİ

GMO FREE TURKISH COTTON

%0,9

Sertifikasyon kuruluşunun gerekli gördüğü durumlarda pamuktan 
numune alınarak GMO var/yok analizi uygulanabilir. Bu analiz 
sonucunun “GMO Free Turkish Cotton” olarak kabulü için eşik değer 
%0,9’dur. Analiz sonucunda ilgili örnekte dış etkenlerden kaynaklanan 
GDO bulaşıklığı saptanması halinde, bu bulaşıklık değeri %0,9 ve 
altında bir oranda ise ilgili pamuk asıl ve yan ürünü “GMO Free Turkish 
Cotton” standardına uygun ürün kabul edilir. (EU Legislation, 2003 a 
ve EU Legislation, 2003 b)

%10 Saf ve karma tekstil hazır giyim ürünlerindeki pamuk içeriğine dair toleranstır.

%50 GMO Free Turkish Cotton etiketi alabilmek için ürün en az %50 pamuk içermeli ve 
içerikteki pamuk oranı ürün bileşim etiketinde verilmelidir.

%100
Tekstil ve Hazırgiyim dışındaki, karma diğer sanayi ürünlerinin (Bitkisel yağ ve diğer 
gıda ürünleri, hayvan yemleri, temizlik malzemeleri, medikal ve kozmetik ürünler 
gibi ) saf ve karma ürünlerin pamuklu içeriklerinin tamamı “GMO Free Turkish 
Cotton” olacaktır.
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SERTİFİKASYON SÜRECİ, KAPSAM SERTİFİKASI

DENETİM:

Sertifikasyon firması, en az yılda bir (1) kez tüm 
tesislerin tam bir fiziksel denetimini yapmak 
zorundadır. Ayrıca, sertifikasyon firması, habersiz 
denetim ziyaretleri yapma hakkına sahiptir. Bu 
ziyaretlerde öncelik, özellikle riskin yüksek 
olduğu ve GMO içeren ürünlerin işlendiği bilinen 
ya da şüphelenilen ünitelerdir.

GMO Free Turkish Cotton Standardı sertifikasyonuna katılmak isteyen firma, uluslararası 
akreditasyona sahip yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşuna başvurarak faaliyet alanı, yeri, 
yürüttüğü aktivite ve üretilen ürünler gibi sertifikasyon kuruluşunun talep ettiği tüm detayları bildirir. 

Firmanın, beyan ettiği bilgiler ve bu standart doğrultusunda fiziki bir denetimden geçmesi gerekir. Bu 
denetim sonucunda sertifikasyon firması tarafından kontrol raporu yayınlanır. 

Firma yetkili personeli tarafından bu rapor her iki tarafın imzasını içerir şekilde teslim alınır ve negatif 
bulgular doğrultusunda gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. Düzeltici faaliyet sonuçlarının 
sertifikasyon firması tarafından onaylanmasından sonra firmanın GMO Free Turkish Cotton Standardı 
kapsamında üretim ve/veya ticaret yapabilirliğini gösteren “Kapsam Sertifikası” yayınlanır.

Firmanın standarda göre denetimden geçtiğini ve standart ürünlerinin işlemesine ve ticaretini 
yapmasına izin verildiğini gösteren “Kapsam Sertifikası” geçerliliği bir (1) yıldır.

Bütün bu süreç firma adına fason işlem yapacak alt üretici konumundaki firmalar için de uygulanır.

GMO FREE TURKISH COTTON
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ÜRÜN TRANSACTION SERTİFİKASI

“GMO Free Turkish Cotton Ürün Transaction Sertifikası”, tüketicilerin 

ürünün etiketlerinde bildirilen oranda standart ürünlerini içerdiğinden 

emin olmalarını sağlayan; ayrıca ürün üretiminin çevresel kurallara ve 

sosyal etik değerlere uygun olarak yapıldığını göstermeye yardımcı olan, 

ilgili sertifikasyon kuruluşunca yayınlanmış bildirimdir. 

Üreticinin sattığı “GMO Free Turkish Cotton” etiketli ürün için “Ürün 

Transaction Sertifikası” alması zorunludur. Transaction Sertifikası 

başvurusu sırasında, başvuru yapan firma hammadde kaynağının 

ispatını yapmakla yükümlüdür.

GMO FREE TURKISH COTTON
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TEŞEKKÜRLER


