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Sayı: UPK-2016/290
Konu: 4. Ulusal Pamuk Zirvesi Sonuç Bildirgesi Hk.

22.12.2o16

sAYlN ÜYEMiz

Xonseyimizce düzenlenen 4. Ulusal Pamuk Zirvesi 16 Aralık 2016 1unu 472
pamuk dostunun katılımıyla, başarılI bir şekilde gerçekleştirilmiş bulunma(tadır.

Zirve toplantısında ülkemiz pamukçuluğunun durumu, sorunları ve çözüm önerileri

"Milli Tarlm, Milli Pamuk" özüne yaraşlr bir yaklaşımla, bütün yönleriyle görüşülmüş Ve

kesimler arasında geniş bir mutabakat sağlanarak sonuçların bir bildirge ile ilgili makamlara.

arztna ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Konseyimize ve bu bağlamda üIkemiz pamukçuluğuna verdiğiniz önem ve destek,,

ayrrca 4. Ulusal Pamuk Zirvesine göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve çok değerli katkılarınız

için siz üyelerimize teşekkür ediyor, Sonuç Bildirgesini bilgilerinize sunuyoruz.

i

Ş. Barış Kocagöz
Ulusal Pamuk Konseyi
Yönetim Kurulu Başkanı

Eki: tJtusal Pamuk Konseyi 4. IJlusat Pamuk Zrve.sl SONUÇ BILD]RGESI"
Not: Zirve dökümantarına (konuşma, sunu, fotoğraf, vd) web sayfamızdan
( hlB : //w9b_ap!.agJt e ri şe b i l i rs i n i z.
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ULUsAL pAMuK xoııseyi
4. uLusAL pııtıux zinvesi

soNuç giı-oincesi

16 Aralık 20İ6
iznıin

Konseyimizin geleneksel ulusal Pamuk Zirvelerinden 4ncüsünü ilgili

bakanlıklarım ızın üst düzey yöneticileri ve uzmanları ile sektörümüzün üreticİ, tüccar,
sanayici, afaştırma ve meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşan 472 kişilik kahlım ile
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Zirvede plan|andığı gibi, ülkemiz pamukçuluğunun
büiün sorunlarl tarladan dükkana, tohumdan gömleğe pamuk değer. zincirinde yer
alan bütün kesim|erin bakış açılarından ele atınıp değerlendirilmiş ve çözüm önerileri
ortaya konmuştur. Ayrıca hükümetimizin bu sorunlara yaklaşımı, çözüm için
yapılanlar ve sektörümüzün ülke ekonomisine katkısının daha da geliştirilmesi için
yapı|ması planlananlar en yetkili ağızlardan dile getirilmiş bulunuyor-

Bunun ötesinde, zirve boyunca öne çıkan konular, sorunlar ve çözüm
önerilerini pamuk tarımı, ticareti ve sanayisi itibariyle aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür:

2017 yılında başlayarak 3 yıl sürecek olan ve elde edilecek sonuçlara göre ayni
ya da farklı süreıerle devam etmesi beklenen MiLLi TAR|M DESTEKLEME MoDELi
sektörümüztln butün kesimleri tarafından heyecanla karşılanmaktadır. Ayrıca son iki
sezondur az da olsa artma eğilimi kazanan pamuk ekim alanlarını hızlı bir şekilde. .

kritik eşik olarak öngördüğümüz 1 milyon ton lif pamuk üretimini sağtalacak genişliğe
taşıyacağı umulmaKadlr.

BU ANLAMDA:
ı Destekleme planlamasının 3 yıllık yapılıyor olması çok olumludur ve adeta bir

devrim niteliğindedir.
. Doğru havzalarda doğru ürünlere verilecek "Alan Bazlı Üretim' Destekleri"

pamuk üretiminde de artışlara yol açacaktır.
. Alan Bazlı Üretim Destek|erinin yanı sıra, mazot tüketiminin yarısının devlet

tarafından karşılanacak olmasl Ve gübre edinmede KDV muafiyeti tanlnmasl,
yoğun girdi kullanılan ve bu yüzden girdi fiyatlanndaki artışlarddh diğer
ürünlere oranla çok daha fazla etkilenen pamuk üretiminin texrar cazip,hale

. gelmesini sağlayacak, ayrlca maliyet iyileştirmesiyle pamuk üretiüileriıhizin,

küresel rekabet gücünü artlracaktır.
. Destek|erin halen yapıldığı gibi üretimi takip eden yılda değil, ayni üretim yılı

içinde ve ekim sezonunda yapılması pamuk üreticilerini,
önemli miktarları bulan kred| maliyetlerinden kurtaracaktır, Ayrıca ekim
kararlarına ışık tutarak desteklemelerin önemli amaçları argsında yer alan ı
planlı yönlendirmeyi sağlayacakhr. ,
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. Lisanslı Depolarda depolama maliyet|erinin desteklenmesi üretlcilerimizi en
çok şikayet ettikleri, ürünlerini genellik|e fiyatların düşük olduğu hasat
dönemlerinde satmak zorunda kalmaktan kurtaracak çok olumlu bir adımdır.

Milli Tanm Projesi kapsamında gerekli önem verilerek, yer|i pamuk üretimimiz
"MiIli Pamuk" kavramına yaraşır düzeye çıkarılmalıdır.
Destekleme için ayrılan ödeneğin tümüyle gerçek üretime gitmesi,
desteklemeden beklenen yararın kazanılmaslnln ön koşuludur. Bunu
sağlamak üzere; Alan Bazlı Destek başvuru dosyaiarında sadbce alan
bilgileriyle yetinilmemeli, bunların yanı sıra mutlaka üretim ewakları da
istenmelidir, (Bunun nedeni çok önceki yıllarda bu uygulamada yaşanmış
olan suistimallerdir.)
"Alan Bazlı Üretim Destekleme Miktarı'' ülke ortalaması tarla verimi
esasına dayalı olarak belirlenmeli, ayrıca her yıl en az enflasyon oranında
arttırılarak üretim maliyetleri üzerindeki iyileştirme etkisi korunmahdlr.
Mazot ve Gübre Desteği Alan Bazlı Üreiim Desteğinden ayrı, buna ek olarak
verilmelidir.
Pamuk için Alan Bazlı Destek Miktarının beİirlenmesinde alternatif ürünlere
gümrük koruması sağlayan, dolaylı destek politikaları da dikkate
alınmalıdır.
Milli Tarım Projesi ilk uygulamalardan elde edilecek sonuçlJrl'n ışıgınOa
geliştirilmelİ ve önceden açıklanacak en az üç, tercihen beşer yllılk
dönemler halinde sürdürülmelidir.
Ülkemiz pamukçuluğunun gelişmesinde hayati öneme sahip olan lİsanslı
depoculuğun ek teşViklerle desteklenmesi uygun olacaktlr.
Bu amaçla ürünlerini Lisanslı depoda saklayarak Elektronik Ürün Senedine
(ELÜs) dönüştürmüş o|an üreticilerimize lif pamuk miitarına (kg) bağlı
olarak, ayrı ek bir destek verilebilir. Böylece yeni kurulacak Ürün İhtisas
Borsasının da önü açılmış olacaktır.
Ayrıca tarım ürünleri pazarlanmaslnda üretici|erimize yarattıklan katma
değerden hak ettikleri payı almalarlnı sağlamada çok.önemli bir.adım
olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuktİ ton başına 7 Tl olarJk verilen ,

desteğinin geçen zaman içinde yükselen depolama maliyetleri oranıhda '

arttırılması lisanslı depoların yaşamasını sağlayacaktır.
GDO'suz pamuk üreten üç dunya ü|kesinin (Türkiye, Yunanistan, lspanya) en
büyüğü olarak, ülkemizde Konseyimizce tescili yapılan .'GMO Free Turkish
Cotton- GDO'suz Türk Pamuğu" kalite kimliği kullanımı teşvik edilmelidir.
"Better Cotton" için kurulan "lPUDJyi Pamuk 

_ Uygulamaları Detneği'.'
destek|enmeIidir.
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. kaliteli elyaf, GDo suz yerli çeşitlerin gelişimi ve bağımsızlığımız adına "yerli
Pamuk Tohumculuğumuz" desteklenmelidir.

. Ülkemiz tohum sanayinin bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum teknolojisi
alanlarında AR-GE çalışmaları güçlü bir şekilde desteklenmeli,

. Bitki ıslahçı kuruluşları/tohum şirketleri dünya ile rekabet edecek yapıya
kavuşturulmalıdır.

ı Çırçır ve preseleme işletmeleri günümüz ihtiyaçlan doğrultusunda rehabilite
edilmeli, mevcut çalışma usul ve esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir.

. pamuk standardizasyonu, sektörümüz ihtiyaçlan doğrultusunda, ülkemiz
koşulları dikkate alınarak yenilenmelidir.

. yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir.

. ulusal pamuk koırseyine, temsil kabiliyetini güçlendirici faaliyetler
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi ve tüketimi faaliyetlerinden bir ya

da bir kaçından küçük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir
kaynakları yaratlImalıdlr.

. ulusal pamuk konseyi yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda
yenilenmelidir.

Ülkemiz içinde bulunduğumuz zor gunlerden geçerken, dışa bağımlı olmadan
üretebilmenin, yani "Üretimde bağımsız" olmanın önemini bir kez daha idrak
etmiştir. Bundan böyle her stratejik ürün ve üretimde "bağımsızlık politikasi'
güdülmesi kaçlnılmaz olmuştur.

Türkiye, ek yatınmlara ihtiyaç olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri
kullanarak, yuı1 içi pamuk talebinin, hem miktar hem de kalite olara$, |amamını ,,

karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek
anlamdaki lokomotifi o|an TEKST|L VE HAZ|R GlYlM sANAYlLER|MizlN sigortası
konumundadır. Yukarıda sıralı önerilerin hayata geçirilmes|yle pamuk taleplerinin
tamamını yurt içinden sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yud dışı rakipleri
karşısında çok daha emin ve güçlü konuma gelerek ihracat gelir|erini çok,daha
yukarılara taşıyacaklardır. Üreticilerimiz verim sıralamasında Dünya 2.incisi
olduklarından, Pamuk ekim alanları daha önce ulaşılmış genişliğe tekrar eriştiğinde,
yerli pamuk üretimimiz kendiliğinden tüketimimizi karşılayacak seviyeye çıkmış
olacaktır. Sonuç oiarak, söz konusu önerilerin ü|ke ekonomisine olan katkılar] ithal

ikamesinin çok ötesinde kazançlara yol açacaktır.

;)
4, Ulusal Pamuk Zirvesi "Milli Tarım, Milli Pamuk" ana teması bağlamında şu
duygular eşliğinde yaşanarak tamamlanmıştır:
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Zirve öncesi ve zirve sırasında da görülmüştür ki, sorunlarımız ve bu

sorunların çözümu için yapılması gerekenler konusunda gerek sektörümüzün faıklı

kesimleri, gerekse sektörümüz iıe hükümetimiz yetkilileri arasında tam bir

mutabakat bulunmaktadır. Sorunların çözümtinün olmazsa olmaz koşulu ve başarılı

sonuçlar için gerekti sinerjinin temel kaynağı otan bu mutabakat geleceğe ümit ve

güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

SaygIlarlmlzla,

Ş,Barış Kocagöz
Ulusaı Pamuk Konseyi
Yönetim Kurulu Adına,
Başkan

,lI
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