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SAYI: 18                                      EKİM 2021      .           
  

DÜNYADA PAMUK 

 
 

Dünyada 2021/2022 üretim sezonunda 32,6 milyon ha alanda 26,2 milyon ton lif pamuk 

üretileceği, tüketiminin ise 26,9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 

 
Kaynak:USDA,2021/2022 üretim sezonu pamuk üretiminde önemli ülkeler ve tahmini lif pamuk üretim miktarı (Eriş. Tar. 13/10/2021) 

2021/2022 üretim sezonunda Hindistan pamuk alanının geçen sezona göre %5 azalarak 12,4 

milyon ha olacağı tahmin edilmektedir. Hindistan lif pamuk veriminin geçen sezona göre %5 

artarak 492 kg/ha olacağı tahmin edilmektedir. 

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

Alan (milyon ha) 30,8 29,9 33,7 33,4 35,3 31,4 32,6

Üretim (milyon ton) 20,9 23,2 26,9 25,8 26,6 24,5 26,2

Tüketim (milyon ton) 24,7 25,3 26,7 26,2 22,3 25,9 26,9

Başlangıç Stok (milyon ton) 23,2 19,6 17,5 17,6 17,4 21,4 19,7
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Kaynak: USDA, *Tahmin, Erişim Tarihi: 13.10.2021 
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Çin ve Hindistan pamuk bitiş stoklarının son 3 yılın en düşük seviyesinde olacağı tahmin 

edilmektedir. 

2021/2022 üretim sezonunda dünya pamuk bitiş stoklarının geçen sezonun %4 altında ve son 3 

yılın en düşük seviyesinde 18,9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.  

Çin ve Hindistan’ın stoklarındaki azalmaya rağmen 2021/2022 üretim sezonu bitiş stoklarının, 

dünya stoklarının %56’sını oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

2021/2022 üretim sezonunda Çin lif pamuk veriminin geçen sezon rekorunun (1.976 kg/ha) 

altında 1.879 kg/ha olacağı tahmin edilmektedir. 

2021/2022 üretim sezonu ABD pamuk üretiminin Eylül ayı tahminine kıyasla %3 azalarak           

3,9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 

2021/2022 üretim sezonunda Avustralya pamuk alanlarının geçen sezona göre iki katından fazla 

artarak 575 bin ha olacağı ve son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşacağı beklenmektedir.  

2019 yılında Avustralya pamuk ihracatının %63'ü Çin’e yapılırken 2021 yılının ilk 6 ayında 

ihracattaki payı önemli ölçüde azalmış, Avustralya pamuk ihracatı Vietnam, Hindistan ve 

Bangladeş'e yönelmiştir. 2021/2022 üretim sezonunda Avustralya'nın Çin dışındaki pazarlara 

ihracatının daha da artması beklenmektedir. 

2021/2022 üretim sezonunda Mali’nin Afrika’da en büyük pamuk üreticisi olacağı ve Mali’yi 

Benin, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'nun izleyeceği öngörülmektedir. Bu sezonda Mali                    

795 bin ha, Fildişi Sahili 460 bin ha alanda pamuk ekimi yapmıştır.  

TÜRKİYE’DE PAMUK 

 
Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de 2020 yılında 1,77 milyon ton olan kütlü pamuk üretiminin TÜİK II. tahminine göre 

%26,9 artarak 2021 yılında 2,25 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 
 

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçiş süreci dâhil olmak üzere organik pamuk üretimi 2020 

yılında 39.530 dekar alanda 17.946 ton olarak 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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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. *27 Ekim 2021 fiyatı kullanılmıştır.. 

Cotlook A-Endeks Eylül ayı pamuk fiyatı bir ay öncesine göre $ cinsinden %2,4 ve bir yıl 

öncesine göre %46,4 artmıştır. 

İzmir Ticaret Borsasının 27 Ekim 2021 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk 

fiyatı 27 TL/kg, dünya pamuk fiyatı ise 24,56 TL/kg’dır.   

COVID-19 etkisiyle insan ve çevre sağlığı ön plana çıkarak markalar ve perakendeciler, polyester 

ve suni elyafların biyolojik olarak parçalanamaması nedeniyle mikro elyaf kirliliği ve çevreye 

verilen zararın daha fazla farkına vardıkça, pamuğun pazar payının yeniden yükselmesine sebep 

olmaktadır. 

Dış Ticaret 

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

2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2020 yılının aynı 

dönemine kıyasla %22,3 artarak 14,8 milyar $ olmuştur. 

2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2020 yılının aynı 

dönemine kıyasla %39,5 artarak 9,4 milyar $ olmuştur. 

Pandemi sürecinde tekstil ve hazır giyim tedarik zincirinin değiştiği ve Avrupalı markaların 

ihtiyaçlarını Çin ya da Asya ülkeleri yerine yakın coğrafyalardan karşılama arayışının Türkiye 

için önemli bir fırsat sunduğu bir üretim ve pazarlama dönemi yaşanmaktadır. 
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Türkiye 2020 yılında 1,1 milyon ton pamuk 

ithal etmiştir.  

Bu karşılık aynı yıl 26,8 milyar  $’lık tekstil ve 

hazır giyim ihracatı gerçekleştirmiştir.  
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DEĞERLENDİRME 
 Pamuk hasat döneminde olup ülke genelinde sorunsuz bir hasat dönemi gerçekleşmektedir. 

 Pamuk sektörü açısından 2021 yılının prim desteğinin %37,5 arttırılarak 1,10 TL/kg olarak 

açıklanması, pamuk fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, pamuk 

verimlerinin yüksek olması, pamuk hastalık ve zararlılarının etkisinin az olması nedeniyle 

memnuniyet verici bir yıl olması beklenmektedir. 

 İçinde bulunulan küresel salgın kamuoyu nezdinde doğal ürünlerin önemini artırmakta,  

gıdayla birlikte giyimde de doğal ve sağlıklı ürünlere yöneltmektedir. Bu bağlamda Türkiye 

dünyada GDO’suz pamuk üreten en önemli ülkedir.  

 “GMO Free Turkish Cotton” Garanti Markası; GDO’suz Türk pamuğunun ve pamuklu tekstil 

ve hazır giyim ürünlerinin dünya genelinde tanınmasını ve küresel nihai tüketiciler nezdinde 

fark edilmesini sağlamak suretiyle bu salgın koşullarında fırsatların faydaya dönüşmesinde 

etkin rol oynayacaktır. Ayrıca markalaşmayla kazanılacak katma değer sayesinde; tarım, 

tekstil ve hazır giyim sanayi üretiminde sürdürülebilirlik sağlanacaktır. 

 

         

  

 

HAZIRLAYAN 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı 

 0 312 258 82 00 

 urunmasalari@tarimorman.gov.tr 

30.09.2021 
Adana 

06.10.2021 
        Manisa 

06.10.2021 
          Şanlıurfa 

05.10.2021 
Diyarbakır 

05.10.2021 
İzmir 

05.10.2021 
Şanlıurfa 

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


