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DÜNYADA PAMUK 

 
 

Dünyada 2020/2021 üretim sezonunda 32,1 milyon ha alanda 24,6 milyon ton lif pamuk 

üretildiği, tüketiminin ise 25,7 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 

 

 
Kaynak:USDA,2020/2021 üretim sezonu pamuk üretiminde önemli ülkeler ve tahmini lif pamuk üretim miktarı (Eriş. Tar. 09/04/2021) 

2020 yılında ABD toplam tarım ihracatının, bir önceki yıla göre %7 artışla yaklaşık                      

146 milyar $ olduğu ve bu ihracatın 6 milyar $’ının pamuğa ait olduğu tahmin edilmektedir. 

2020 yılında ABD’nin Çin'e pamuk ihracatı bir önceki yıla göre %158 artarak yedi yılın en 

yüksek seviyesine ulaştığı, Pakistan’a ihracatının ise %25 arttığı görülmektedir. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*

Alan (milyon ha) 30,8 29,9 33,7 33,4 35,3 32,1

Üretim (milyon ton) 20,9 23,2 26,9 25,8 26,6 24,6

Tüketim (milyon ton) 24,7 25,3 26,7 26,2 22,3 25,7

Başlangıç Stok (milyon ton) 23,2 19,6 17,5 17,6 17,4 21,4
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Kaynak: USDA, *Tahmin, Erişim Tarihi: 09.04.2021 
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ABD’nin diğer pazarlara pamuk ihracatı büyük ölçüde azalmış ve ilk 20 pazarının 15'ine %30'dan 

fazla düşüş göstermiştir. 

Vietnam Tekstil ve Konfeksiyon Derneği'ne göre, 2020 yılında Vietnam'ın tekstil ve hazır giyim 

endüstrisi 25 yıllık tarihindeki ilk negatif büyümesini yaşamış ve toplam ihracat yıllık %10 

düşüşle 35 milyar $ olmuştur.  

Vietnam net pamuk ithalatçısı olmaya devam etmekte ve pamuk arzının toplam pazar talebinin 

%1'inden daha az olduğunu tahmin edilmektedir. Vietnam pamuk tüketiminin 2020/2021 üretim 

sezonunda 1,48 milyon ton olduğu ve 2021/2022 üretim sezonunda %5 artış olacağı tahmin 

edilmektedir. 

İspanya, Yunanistan'dan sonra AB'nin ikinci en büyük pamuk yetiştiricisi olup 2015/2016 üretim 

sezonundan bu yana, İspanya'daki pamuk ekim alanı 63 bin ha civarındadır. 2020 yılında iplik 

üretiminin bir önceki yıla göre %15 düştüğü, kumaş üretiminin %8 arttığı ve pazarın düşük 

ekonomik faaliyetine rağmen, kumaş üretimindeki bu artış, COVID-19 nedeniyle sıhhi amaçlı 

giyimde artan fırsatlara bağlanmaktadır. 

Meksika’da 2021/2022 sezonunda pamuk ekim alanının bir önceki yıla göre %21 artışla                  

180 bin ha olacağı tahmin edilmektedir. Bu artışın yüksek pamuk fiyatlarından ve bölgede devam 

eden kuraklık nedeniyle daha az su tüketen pamuk ekimine yönelmesinden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir. 

2021/2022 üretim sezonunda Mısır pamuk ekim alanının bir önceki sezona göre %7 artarak      

70 bin ha olacağı tahmin edilmektedir. 

Hindistan’da 2021 Şubat ayı itibariyle pamuk ithalatına %10 vergi uygulamaya başlanmıştır. 

Vergi %5'lik temel gümrük vergisi ve ülkedeki tarımsal altyapının gelişimini finanse etmek için 

%5'lik ek bir vergiden oluşmaktadır. Hindistan’daki pamuklu tekstil ürünleri üreticileri ve 

ihracatçıları, bu verginin çiftçilere fayda sağlama ihtimalinin düşük olduğunu ve küresel rekabet 

edebilirliği sürdürmek için ithalat vergisinin geri çekilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

TÜRKİYE’DE PAMUK 

 
  Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de 2020 yılında 3,6 milyon da alanda 1,77 milyon ton kütlü pamuk üretimi 

gerçekleşmiştir.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alan (da) 4.340.134 4.160.100 5.018.534 5.186.342 4.778.681 3.592.200

Üretim (ton) 2.050.000 2.100.000 2.450.000 2.570.000 2.200.000 1.773.646
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Verimde Sıçrama Noktası: Sertifikalı Tohum Kullanımına Geçiş 

 
Sertifikalı tohum kullanımı ile pembekurt ile köşeli yaprak leke hastalığının yaygınlık ve 

yoğunluğunda önemli düşüşler gerçekleşmiştir. Sertifikasız tohum kullanımı öncelikle pamukta 

verimin azalmasına, tohumla taşınan ve iç karantinaya tabi olan pembekurt ile köşeli yaprak leke 

hastalığı yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

 

 

 

Lif Pamuk Fiyatı 

 
 Kaynak: Cotlook A Index, İzmir Ticaret Borsası (Aylık pamuk bülteni ortalama fiyatı, 41 Renk), T.C. Merkez Bankası ilgili yıl/ay  

dolar kuru alınmıştır. 

2021 Mart ayı dünya pamuk fiyatı 2,02 $/kg olup bir önceki aya göre %1,4 azalmış ve 2020 Mart 

ayına göre %35 artmıştır.  
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Yüksek verim ve kalite için, hastalık ve zararlıların yaygınlaşmasını önlemek için sertifikalı 

tohum kullanımından vazgeçmemeliyiz. Unutmayalım ki, tarımsal üretimde birçok faktör, 

verimi etkilese de, belirleyici ana unsur genetik materyal olan tohumdur.   

Türkiye’de sertifikalı tohumun 

yaygın olarak ekilmeye başlandığı 

1997/1998 yıllarından itibaren 

sertifikalı tohum kullanım oranının 

artması ve 2012 yılında ise desteğin 

sertifikalı tohum kullanma şartına 

bağlanması pamukta verim ve 

kaliteyi artırarak Türkiye’yi pamuk 

veriminde Dünya’da ilk sıralara 

yükseltmiştir. 
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İzmir Ticaret Borsasının 30 Nisan 2021 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk 

fiyatı 17,60-17,75 TL/kg, dünya pamuk fiyatı 17,14 TL/kg’dır. 

Dış Ticaret 

 
 Kaynak: TÜİK, GTİP No: 520100, 520210, 520291, 520299, 520300  

DEĞERLENDİRME 
 2021/2022 üretim sezonunda Pakistan pamuk alanlarından mısır, çeltik ve şeker kamışına 

yönelme olacağı ve ekim alanının bir önceki sezona göre %5 azalarak 2,1 milyon ha alana 

gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

 2021/2022 üretim sezonunda Brezilya pamuk ekim alanlarının geçen sezona göre %11 artarak          

1,6 milyon ha, ihracatının ise %4 artarak 2,5 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. 

 2021/2022 üretim sezonunda Avustralya pamuk üretiminin bir önceki sezona göre %50 artarak 

850 bin ton ve pamuk ihracatının ise bir önceki sezona göre iki katına çıkarak 697 bin ton 

olacağı tahmin edilmektedir. 

 2021/2022 üretim sezonunda Yunanistan pamuk ekim alanlarının ayçiçeği, durum buğdayı ve 

mısır ekimi lehine yaklaşık %5,5 azalarak 260 bin ha olacağı ve düşük üretim nedeniyle 

ihracatın yaklaşık %5,2 azalacağı tahmin edilmektedir. 

 Türkiye’de pamuk ekimi başlamış olup Şanlıurfa ve Diyarbakır’da buğday ve mısırdan pamuk 

ekimine yönelme olmuştur.  
 

 

 

 

 

 ABD’nin Çin pamuğu ve bu pamuktan üretilen tekstil ürünlerine yönelik ambargo süreci 

Türkiye’den tedariğin artmasında etkili olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ABD’de 

tekstil ve hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %36,4 artarak 196,7 milyon $ 

olarak gerçekleşmiştir.  
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Pamuk ithalatı 2019 yılında 951 bin ton, 2020 

yılında 1,1 milyon ton olarak, 

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatı ise 

2019 yılında 17,7 milyar $, 2020 yılında      

17,1 milyar $  olarak gerçekleşmiştir. 

HAZIRLAYAN 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı 

 0 312 258 82 00 

 urunmasalari@tarimorman.gov.tr 

Türkiye’de 2020/2021 üretim sezonunda pamuk fiyatlarındaki artış ve prim desteğinin 

1,10 TL/kg olarak açıklanması pamuk sektörü açısından memnuniyetle karşılanmış olup 

2021/2022 üretim sezonunda pamuk ekim alanlarında artış olacağı beklenmektedir. 


