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DÜNYADA PAMUK 

 
 

Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu’nun (ICAC) 2021/2022 üretim sezonu tahminlerine göre 

dünya pamuk ekim alanı 33,2 milyon ha, üretim ise 25,7 milyon tondur. Tüketiminin ise            

25,6 milyon ton olacağı öngörülmektedir. 

 
Kaynak: ICAC, Cotton This Month. 2021/2022 üretim sezonu pamuk üretiminde önemli ülkeler ve tahmini lif pamuk üretim miktarı 

2021/2022 üretim sezonunda Brezilya pamuk ekim alanının geçen sezona göre %10 artarak  

1,52 milyon hektar ve üretimin 2,74 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Pamuk ekim 

alanlarının artmasının nedeni birinci ürün soya fasulyesi ekiminin zamanında yapılması, yüksek 

pamuk fiyatları ve pamuk üretiminin alternatif mahsullere kıyasla çok karlı olmasıdır. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Alan (milyon ha) 30,8 29,9 33,3 33,0 34,5 31,9 33,2

Üretim (milyon ton) 21,6 23,4 27,0 25,9 26,1 24,3 25,7

Tüketim (milyon ton) 24,4 24,9 26,3 26,0 22,7 25,7 25,6

Başlangıç Stok (milyon ton) 23,1 20,5 18,9 19,4 19,3 22,3 20,3
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Kaynak: ICAC, Country Online, December 2, 2021  
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Bangladeş’teki pamuk ekim alanları Bangladeş’in 8,1 milyon hektarlık ekilebilir arazisinin 

%0,55'ini kapsamaktadır. 2021/2022 üretim sezonunda pamuk ekim alanının 45 bin ha olduğu 

tahmin edilmektedir. Yurt içinde üretilen pamuk, toplam pamuk tüketiminin %2'sinden azını 

oluşturmaktadır.  

Avustralya pamuk üretiminin 2021/2022 üretim sezonunda bir önceki sezona göre %96 pamuk 

ihracatının ise %155 artacağı öngörülmektedir. Kuru pamuk ekim alanında artış olacağı tahmin 

edildiğinden, verimin yıldan yıla düşmesi beklenmektedir. 

Hindistan pamuk üretiminin 2021/2022 üretim sezonunda 12,4 milyon hektarlık bir alanda       

5,9 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Pembe kurt zararı ve ürün kalitesini etkileyen 

yağmurlar nedeniyle verim düşüşü beklenmektedir. 

Endonezya’nın 2021/2022 üretim sezonunda pamuk ithalatının bir önceki sezona göre %8,4 

artarak 544 bin ton olacağı öngörülmektedir. 

2020/2021 üretim sezonunda Vietnam'ın Çin'e pamuk ipliği ihracatı yıllık %13 artışla 984 tona 

yükselmiştir. Pamuk ipliği ihracatındaki artış pamuğa olan talebin artmasına neden olmuştur. 

Aynı sezonda Vietnam'ın pamuk ithalatı %12 artarak yaklaşık 1,59 milyon ton olmuştur. ABD, 

Vietnam'ın en büyük pamuk tedarikçisidir. Brezilya Vietnam'daki pamuk pazar payını 2018/2019 

üretim sezonunda %12 iken 2020/2021sezonunda %26'ya çıkarmıştır. 

Meksika 2021/2022 üretim sezonunda tüketim talebinin %50'sini oluşturan ABD'den yapılan 

pamuk ithalatının artması beklenmektedir. 

Pakistan’da pamuk, tekstil üretiminde önemli bir girdidir. Tekstil sektörü, ülke gelirinin yaklaşık 

%60'ını sağladığı ve ülkenin döviz rezervlerinin korunmasına yardımcı olduğu için ülkedeki en 

büyük ihracat yapan sektördür. 

Textile-Exchange Preferred Fiber and Materials Market raporunda dünya elyaf üretiminin son 

20 yılda 58 milyon tondan 2020 yılında 109 milyon tona ulaştığı belirtilmiştir. 

Rapora göre 2020 yılında küresel elyaf üretiminin %24,2’sinin pamuk olduğu ve geri 

dönüştürülmüş pamuğun toplam pamuk üretiminin yaklaşık  %0,96'sı kadar pazar payı olduğu, 

önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı öngörülmüştür. 

TÜRKİYE’DE PAMUK 

 
Kaynak: TÜİK 

 

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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Türkiye’de 2020 yılında 1,77 milyon ton olan kütlü pamuk üretimi 2021 yılında %26,9 artarak 

2,25 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Dünya’da 5 kıtada 23 ülkede 2,4 milyon çiftçi tarafından uygulanan, uluslararası kabul görmüş 

ve 2019/2020 üretim sezonu itibariyle dünya pamuk üretiminin %23’ünü kapsayan İyi Pamuk 

(Better Cotton) standardına uygun üretim uygulamaları 2013 yılından bu yana Türkiye’de İyi 

Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) tarafından yürütülmektedir.  

Türkiye’de 2021 yılı tahmini lisanslı verilere göre 29.690 hektar alanda 2.229 çiftçi tarafından 

61.642 ton lif İyi Pamuk üretilmiştir (çırçır randımanı %39 alınmıştır). Bu üretim Aydın, 

Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Şanlıurfa illerinde gerçekleşmiştir. 

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.  

Cotlook A-Endeks Aralık ayı pamuk fiyatı bir ay öncesine göre $ cinsinden %5,14 azalmış ve bir 

yıl öncesine göre %48,16 artmıştır. 

İzmir Ticaret Borsasının 19 Ocak 2022 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk 

fiyatı 38-40 TL/kg, dünya pamuk fiyatı ise 39,72 TL/kg’dır.  

Dış Ticaret 

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

Türkiye 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 2,2 milyar $ değerinde 1,2 milyon ton pamuk 

ithalatına karşılık aynı dönemde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 18,4 milyar $ ve tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı 11,7 milyar $ olmuştur. 
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Türkiye 2020 yılında 1,1 milyon ton lif pamuk 

ithal etmiştir.  

Buna karşılık aynı yıl 26,8 milyar  $’lık tekstil 

ve hazır giyim ihracatı gerçekleştirmiştir.  
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DEĞERLENDİRME 

 BEYAZ ALTIN, ALTIN YILINI YAŞADI! 

 Türkiye’de 2021 yılı sektör açısından memnuniyet verici, hastalık ve zararlı popülasyonunun 

az olduğu ve pamuk verimin yüksek olduğu bir yıl olmuştur. 

 Son 31 yılda pamuk fiyatının 1995, 2010, 2011 yıllarından sonra 2,50 $/kg’ı geçtiği 4’ncü yıl 

olmuştur. Pamuk fiyatları üreticiyi memnun etmiştir.  

 Türkiye’de 2022/2023 üretim sezonunda buğday ve mısır alanlarından pamuk ekim alanlarına 

geçiş olacağı öngörülmektedir. 

 Dünya pamuk üretiminin, artan verim ve daha yüksek hasat alanı nedeniyle 2021/2022 üretim 

sezonunda geçen sezona göre artacağı öngörülmektedir. 

 2019/2020 üretim sezonunda dramatik düşüşten sonra pamuk ürünlerine olan talep artmaya 

devam ederken, 2021/2022 üretim sezonunda dünya pamuk tüketiminin artacağı 

öngörülmektedir. Tüketim artışının büyük kısmının Pakistan, Bangladeş, Türkiye ve 

Vietnam'dan kaynaklanacağı belirtilmektedir.  

 Dünya pamuk ihracatına ABD, Brezilya ve Hindistan liderlik edeceği ve 2021/2022 üretim 

sezonunda küresel ihracatın %63'ünü oluşturacağı öngörülmektedir.  

 Dünya pamuk kapanış stokları ve stok/kullanım oranının her ikisi de 3 yılın en düşük 

seviyesinde olduğu ve bununda son on yılda görülmeyen dünya pamuk fiyat seviyelerini 

desteklediği tahmin edilmektedir.  

HAZIRLAYAN 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı 

 0 312 258 82 00 

 urunmasalari@tarimorman.gov.tr 

YASAL UYARI – Bültende yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa herhangi bir taahhüt içermemekte olup sadece bilgi amaçlıdır. 


