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Araştırma Makales /

Amaç: TÜİK' n 1991-2018 dönem (28 yıl) ver ler nden yararlanarak gelecek beş yıllık dönemde Türk ye l f
pamuk üret m n tahm n etmek ve bu yönde öner ler gel şt rmekt r.
Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Gelecek yıllara l şk n l f pamuk üret m n n tahm n nde ARIMA (BoxJenk ns) model kullanılmıştır. ARIMA modeller arasında en y stat st ksel sonuç ARIMA (4,1,4) model nde
elde ed lm şt r.
Bulgular: Model sonuçlarına göre, Türk ye l f pamuk üret m n n 2019 yılında 1.040.643 ton, 2020 yılında
1.060.005 ton, 2021 yılında 1.075.850 ton, 2022 yılında 1.091.931 ton, 2023 yılında se 1.065.235 ton olacağı
tahm n ed lm şt r. Üret m n ve kal ten n arttırılması ç n g rd desteklemeler arttırılmalı, pamuk destekleme
pr mler üret m mal yetler ve dünya ﬁyatları d kkate alınarak bel rlenmel d r.
Özgünlük/Değer: Türk ye'de tarım ürünler n n zaman ser ler le üret m tahm n konusunda b rçok araştırma
yapılmıştır. Ancak pamuk üret m n tahm n eden araştırmaların da arttırılması ve güncellenmes gerekmekted r.
Bu araştırmanın sonuçları pamuk üret m nde uygulanab lecek pol t kalar ve alınab lecek önlemler açısından
katkılar sağlayab lecekt r.
Anahtar kel meler: Pamuk üret m , zaman ser s anal z , ARIMA, Box-Jenk ns model .
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Est mat ng of Cotton Product on of Turkey Us ng ARIMA Model
Abstract

DOI 10.24181/tarekoder.681079
JEL Classiﬁcation: Q12, Q13, Q14 Purpose: The a m of the study s to est mate ﬁber cotton product on of Turkey n the next ﬁve-year per od us ng

1991-2018 per od (28 years) data of TurkStat and to develop proposals n th s d rect on.
Design/Methodology/Approach: ARIMA (Box-Jenk ns) model was used to est mate ﬁber cotton product on of
the next years. Among the ARIMA models, the best stat st cal results were obta ned n the ARIMA (4,1,4) model.
Results: Accord ng to the model results, ﬁber cotton product on of Turkey was est mated to be 1.040.643 tons n
2019, 1.060.005 tons n 2020, 1.075.850 tons n 2021, 1.091.931 tons n 2022 and 1.065.235 tons n 2023,
respect vely. In order to ncrease product on and qual ty, nput supports should be ncreased, and cotton support
prem ums should be determ ned tak ng nto account product on costs and world pr ces.
Or g nal ty/Value: In Turkey, a lot of study has been done on product on est mate w th t me ser es of
agr cultural products. However, researches that est mate cotton product on need to be ncreased and updated.
The results of th s study can contr bute to the pol c es and measures that can be appl ed n cotton product on.
Key words: Cotton product on, t me-ser es analys s, ARIMA, Box-Jenk ns model.

1.GİRİŞ
Pamuk l ﬁ le tekst l sanay n n, çek rdeğ nden elde ed len yağı le b tk sel yağ sanay n n, kapçık ve küspes le yem sanay n n,
l nter le kâğıt, mob lya ve selüloz sanay n n hammaddes n teşk l eden öneml b r endüstr b tk s d r. Türk ye İstat st k Kurumu
(TÜİK) ver ler ne göre, Türk ye'de 2018 yılında yaklaşık 518.600 hektar alanda 2.570.000 ton kütlü pamuk üret lm şt r. Bu
pamuktan %38 randıman le 976.600 ton l f pamuk elde ed lm şt r (TÜİK, 2019). Uluslararası Pamuk İst şare Kurulu'nun (ICAC)
2018 yılı ver ler ne göre Türk ye'de pamuk tüket m 1.629.000 ton, üret m n tüket m karşılama oranı se %60'dır (ICAC, 2019).
Bazı üret m dönemler nde g rd mal yetler n n yükselmes , pamuk arzını olumsuz etk lemekte ve dalgalanmalara neden
olmaktadır (Esk ve Kayalak, 2018). Özell kle hastalık ve zararlıların artması, thal g rd lere dayalı laçlama ve gübrelemey
arttırıp mal yet n yükselmes ne sebep olmaktadır (Artukoğlu et al., 2009). Ulusal Pamuk Konsey 'n n (UPK) raporuna göre 2018
yılında pamuk üret m mal yet öncek yıla göre %58 artmıştır (UPK, 2019).
Türk ye'de pamuk t caret 1990'lardan bu yana olarak serbest t caret p yasasına göre şlemekte ve pamuk ﬁyatları üzer nde
herhang b r devlet müdahales bulunmamaktadır. 2018 yılında Türk ye'de ortalama kütlü pamuk üret c ﬁyatı 2.38 TL/kg olarak
bel rlenm şt r (TÜİK, 2019). Tarım Satış Kooperat ﬂer B rl kler nce bel rlenen b r m avans ﬁyat se Türk ye genel nde ortalama
3.82 TL/kg olarak gerçekleşm şt r (T caret Bakanlığı, 2019). Ancak 'ortalama ç p yasa ﬁyatı' mal yet karşılama konusunda
yeters z kalmaktadır. Bu nedenle devlet destekler le aradak fark dengelenmeye çalışılmaktadır. Bu destekler 2014 yılında fark
ödemes , toprak anal z , mazot ve gübre desteğ olmak üzere toplam 0.59 TL/kg ken, 2018 yılında %52 artarak 0.89 TL/kg'a
yükselm şt r (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).
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İkl m değ ş kl ğ , g rd mal yetler , yeters z destekler, dış t caret pol t kaları ve ç p yasa ﬁyatlarındak düşüşler pamuk üret m n
olumsuz etk leyeb lmekted r. Geleceğ n öngörülmes pamuk üret m açısından özell kle bugün yaşanan arz-talep ve ﬁyat
gel şmeler karşısında son derece öneml d r (Berk ve Uçum, 2019). Üret m m ktarının b l nmes tarımsal planlamanın yapılması
ve tarımsal pol t kaların ülke gerçekler ve kalkınma hedeﬂer le uyumlu olarak gel şt r lmes açısından katkılar sağlayacaktır
(Ş mşek ve ark., 2007). Bu sebeple ülke çapında tarımsal ürünlerde üret m tahm n yapılan çalışmalara ht yaç duyulmaktadır.
Türk ye'de ekonometr k yaklaşımlar kullanarak pamukla lg l üret m, ﬁyat ve dış t caret tahm nlemes üzer ne daha önce b rçok
araştırmanın yapıldığı görülmekted r (Aktaş, 2006; Uzmay, 2009; Özer ve Özçel k, 2009; 2010; Okumuş, 2012; Özer ve
İlkdoğan, 2013; Karaman ve ark., 2015; Özüdoğru ve M ran, 2015; Küçük ve B lg ç, 2016; Önder, 2017; Esk ve Kayalak, 2018;
Can ve Gerş l, 2018; Kaplan ve ark., 2019). Ancak pamuk üret m n tahm nleyen çalışmaların artması ve güncellenmes
gerekmekted r. Türk ye'de farklı yöntemlerle pamuk üret m n n geleceğ ne yönel k yapılacak araştırmalar, üret m n
yönlend r lmes ne ve sürdürüleb l r üret m n sağlanmasına yönel k alınab lecek önlemler n saptanması açısından öneml
olacaktır.
Bu araştırmanın temel amacı, TÜİK ver ler nden yararlanarak ve ARIMA model n kullanarak Türk ye'de gelecek yıllardak l f
pamuk üret m n tahm n etmekt r.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu araştırmanın ana materyal n TÜİK' n 1991-2018 dönem (28 yıl) l f pamuk üret m ver ler oluşturmaktadır. Bu ver lerden
yola çıkarak gelecek beş yıllık pamuk üret m değerler çeş tl stat st k programları yardımıyla ARIMA (Box-Jenk ns) yöntem
kullanılarak tahm n ed lm şt r.
Türk ye'de tarım ürünler nde gelecek tahm nler ne yönel k b rçok araştırmada ARIMA model n n kullanıldığı görülmekted r. Bu
araştırmalar ncelend ğ nde bazılarında 16-36 yıl arası b r dönem esas alınırken (Yayar ve Karkacıer, 2003; Koç ve Tonkaz, 2010;
Uçum, 2016; Küçük ve B lg ç, 2016; Uysal ve ark., 2016; Güler ve ark., 2017; Berk ve Uçum, 2019; Şenyüz, 2019; Kurt ve
Karayılmazlar, 2019), bazılarında 55-76 yıl arası b r dönem n esas alındığı saptanmıştır (Çel k, 2013; Bars ve ark., 2018;
Akouegnonhou and Dem rbaş, 2019).
Zaman ser s anal z , geçm ş dönemlere l şk n gözlem değerler yardımıyla geleceğe yönel k tahm nler yapmayı amaçlayan b r
yöntemd r (Kaynar ve Taştan, 2009). Zaman ser s anal z amacıyla gel şt r len yöntemlerden b r s de Box Jenk ns yöntem d r.
Tek değ şkenl zaman ser ler n n anal z nde kullanılan Box Jenk ns yöntem n n esası, zaman ser ler n n herhang b r dönemdek
değer n aynı ser n n geçm ş dönemdek gözlem değerler n n ve hata ter mler n n doğrusal b r b leş m le açıklamaktır. Bu
nedenle sözü ed len yöntem l teratürde 'Otoregres f Entegre Hareketl Ortalama Yöntem (ARIMA)' olarak da adlandırılmaktadır
(Özmen, 1986). Box ve Jenk ns (1976)'e göre mevs msel olmayan b r ARIMA model , Otoregres f (AR) ve Hareketl Ortalama
(MA) le entegrasyon veya farklılaşma sırasının b r komb nasyonu olan ARIMA (p, d, q) le göster l r (Yıldız ve Atış, 2019).
Burada d farkı, p korelasyon ve q hareketl ortalama katsayılarını fade etmekted r (Dasyam et al, 2015)
Genel olarak ARIMA model aşağıdak g b d r:
Wt= Φt Wt-1+ Φ2 Wt-2+……….+ et - θ1 et-1- θ2 et-2 - …….- θq et-q
Bu eş tl k, ARMA model ndek eş tl kte Yt ter m n n yer ne Wt ter m n n yazılmış şekl d r. Burada, durağan olmayan Yt sürec n n
d derece farkı alınarak durağanlaştırılması sonucu Wt sürec elde ed lmekte ve Δd Yt = Wt olarak yazılmaktadır (Özer ve İlkdoğan,
2013).
Zaman ser ler uygulamalarının temel nde yatan varsayım, kullanılan ver ler n durağan olmasıdır. Durağanlık kavramı, sürec n
herhang b r trend taşımaması, zaman ç nde ortalama ve varyansında b r değ şme olmaması anlamına gelmekted r. Zaman
ser s n n durağan olduğu, yan sürec n ortalamasının, varyansının ve kovaryansının zamana bağlı olarak değ şmed ğ durumlarda
AR, MA veya ARMA modeller nden uygun olanları kullanılmaktadır. Ancak zaman ser ler n n çoğu, zaman boyunca değ şen
bel rl b r stokast k sürec n özell kler n taşıması neden yle durağan değ ld r (P ndyck and Rub nfeld, 1998). Bu durumda ser
durağan hâle get r lerek tahm n şlem nde kullanılab lmekted r. Zaman ser ler n n durağanlaştırılması şlem se ser n n b r nc ve
k nc farkları alınarak yapılmaktadır. Bu durumda model, ARIMA (p,d,q) olarak fade ed lmekted r (Özdem r ve Bahadır, 2010).
Durağan olmayan zaman ser ler ne Box Jenk ns yöntem n n uygulanab lmes ç n önce durağanlığı bozan trend ve mevs msell k
g b unsurların bazı dönüşüm yöntemler yle ortadan kaldırılması ve ser n n durağan hale get r lmes gerekmekted r (Özmen,
1986; Özer ve İlkdogan, 2013). Durağanlık koşulunun varlığını test etmek ç n D ckey ve Fuller (1981)'ın gel şt rd ğ , bağımlı
değ şken n gec kmel değerler açıklayıcı değ şken olarak kullanılarak oluşturulmuş olan b r m kök testler nden ADF test nden
yararlanılmıştır. Bu testte durağanlık yok h potez , otoregres f sürec n b r b r m kök çermes ve denklemdek otoregres f
katsayıların toplamının 1'e eş t olması olarak açıklanmaktadır (Göktaş, 2000).
ADF test aşağıdak eş tl kler kapsamaktadır;
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ARIMA modeller n tahm n etmek ç n ACF ve PACF şek ller , değ şkenler n durağanlığını ve ARIMA model n n gec kme
uzunluğunu bel rleme aracı olarak kullanılmaktadır. AR model n n uygun gec kme sayısını bel rlemek ç n PACF veya kısm
korelogram kullanılmaktadır. PACF'n n sıfır olmayan l şk ler n n sayısı, AR gec kmeler n n nereye dah l ed lmes gerekt ğ n
bel rlemekted r. MA gec kme sayısını bel rlemek ç n ACF korelogramından faydalanılmaktadır, y ne sıfır olmayan l şk ler
gec kmeler n nereye dah l ed lmes gerekt ğ n göstermekted r. Eğer ACF değer bel rl b r q gec kmes nde z rve yapıp daha sonra
kes lerek sıfırlanıyor se ser MA(q) model ne uymaktadır. D ğer yandan PACF değer bel rl b r p gec kmes nde z rve yapıp daha
sonra kes nt ye uğruyor se ser AR(p) model ne uymaktadır. Eğer ACF ve PACF değerler her k koşulu da sağlıyor se ser
ARMA (p,q) model ne uymaktadır (Işıklar, 2016). Model ser ler ç n, ACF ve PACF fonks yonlarının yeterl olmadığı bazı
durumlarda, BIC (Bayes B lg Kr ter ) ve AIC (Aka ke B lg Kr ter ) g b b lg lere dayalı kr terler de p ve q katsayılarını
bel rlemede kullanılmaktadır (Mensah, 2015).
Bazı çalışmalarda değ şken değerler n n üssel olarak arttığı durumlarda doğal logar tm k dönüşüm uygulanarak bu büyüme
doğrusal hale get r leb lmekted r (Franses and McAleer, 1998; Güler ve ark, 2017). Bu sebeple çalışmada pamuk üret m
ver ler n n logar tm k formu kullanılmıştır. Pamuk üret m m ktarının tahm n nde uygun model n bel rlenmes ç n de b rçok
model denemes gerçekleşt r lm şt r. Hang yöntem n modele daha uygun olduğunu bel rlemek ç n 'Ortalama Mutlak Yüzde
Hata (MAPE)' stat st ğ (Çuhadar ve ark, 2009) ve The l eş tl k katsayısı değer kullanılmıştır (Verg l ve Özkan, 2007). Çıkan
seçenekler arasından ser y en y açıklayan modele karar ver rken The l eş tl k katsayısı değer n n 1' n altında, Mean Absolute
Percent Error (MAPE), Aka ke Cr ter on, Hannan- Qu nn ve Schwarz Cr ter on değerler n n d ğer modellere göre en düşük olan
model seç lm şt r (Güler ve ark, 2017).
Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE) stat st ğ ,

Yt = dönem ndek gözlem değer
n = tahm n yapılan dönem sayısı
et = t dönem ndek tahm n katsayısı
MAPE değer %10'un altında olan modeller çok y , %10-20 arasında olan modeller y , %20-50 arasında olan modeller kabul
ed leb l r ve %50'n n üzer nde olan modeller se yanlış ve hatalı olarak sınıﬂandırılmıştır (Lew s, 1982).
The l Eş ts zl k Katsayısı,

∆Y = değ şken n gerçek değer
= değ şken n öngörülen değ ş m
n = gözlem sayısı
U katsayısı 0 ≤ U ≤ + ∞ arasında değ şmekted r. The l Eş ts zl k Katsayısının sıfır çıkması model n öngörü gücünün en y olduğu
durumu göster rken, bu değer n mümkün olduğunca küçük (1'den küçük) çıkması gerekmekted r (Verg l ve Özkan 2007; Okur
2009).
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
TÜİK' n 1991-2018 yılları arasındak pamuk üret m ver ler Ç zelge 1'de göster lmekted r. Bu ver lerden yararlanarak 20192023 yılları arasındak pamuk üret m n tahm n etmek ç n zaman ser s anal z ne başvurulmuştur.
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Ç zelge 1. Türk ye'de Pamuk Üret m Alanı ve L f Pamuk Üret m M ktarı
Üret m Alanı
Pamuk Üret m
Yıllar
Yıllar
(da)
(ton)
1991
5.986.200
559.426
2005
1992
6.374.780
573.706
2006
1993
5.678.520
602.238
2007
1994
5.814.910
628.286
2008
1995
7.566.940
851.487
2009
1996
7.437.750
784.047
2010
1997
7.217.230
831.672
2011
1998
7.565.660
882.154
2012
1999
7.192.940
791.298
2013
2000
6.541.770
879.940
2014
2001
6.846.650
914.404
2015
2002
7.210.770
988.120
2016
2003
6.373.290
919.531
2017
2004
6.400.450
935.928
2018
Kaynak: TÜİK, 2019.

Üret m Alanı
(da)
5.468.800
5.907.000
5.302.528
4.950.000
4.200.000
4.806.500
5.420.000
4.884.963
4.508.900
4.681.429
4.340.134
4.160.098
5.018.534
5.186.342

Pamuk Üret m (ton)
863.700
976.540
867.716
673.400
638.250
816.705
954.600
858.400
877.500
846.000
738.000
756.000
882.000
976.600

Zaman ser s anal z amacıyla lk olarak ser n n durağanlığı test ed lm şt r. B r m kök testler nden olan Genelleşt r lm ş D ckeyFuller (ADF) test le sınanarak ver ler durağanlaştırılmıştır (Ç zelge 2 ve Şek l 1).
Ç zelge 2. ADF B r m Kök Test Sonuçları
Test

t stat st ğ

Önem dereces

ADF İstat st k

0.835199
-2.653401
-1.953858
-1.609571

0.8857

1.derece farkı alınmış ver lere a t testler

t stat st ğ

Önem dereces

ADF İstat st k

-4.296687
-2.660720
-1.955020
-1.609070

0.0001

Kr t k Değerler

Kr t k Değerler

1%
5%
10%

1%
5%
10%

Şek l 1. Durağan Olmayan (sol) ve Durağanlaştırılmış (sağ) Trend Anal z Graﬁkler
Pamuk üret m m ktarının tahm n nde uygun model n bel rlenmes ç n b r çok model denemes gerçekleşm şt r. Çıkan seçenekler
arasından ser y en y açıklayan model ele alınmıştır. Buna karar ver rken The l eş tl k katsayısı değer n n 1' n altında, Mean
Absolute Percent Error (MAPE), Aka ke Cr ter on, Hannan- Qu nn ve Schwarz Cr ter on değerler n n d ğer modellere göre en
düşük olan model seç lm şt r (Güler ve ark, 2017). Denenen modeller ç n hesaplanan değerler Ç zelge 3'de göster lmekted r.
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Ç zelge 3. Pamuk Üret m nde ARIMA Modeller ne İl şk n İstat st kler
ARIMA (1,1,1)
ARIMA (2,1,2)
Regresyonun Standart Hatası
0.052835
0.049967
Aka ke B lg Kr ter (AIC)
-2.846896
-2.906258
Schwarz Kr ter (SBC)
-2.654920
-2.714282
Hannan-Qu nn
-2.789811
-2.849174
MAPE
92.09574
92.82670
The l's U
0.987916
0.990749

ARIMA (3,1,2)
0.053650
-2.866809
-2.674833
-2.809724
92.33305
0.956860

Ver ler ç n uygun model bel rleme şlem , ser n n b r nc farkının ACF ve PACF graﬁkler le de desteklenm şt r. Şek l 2'de ACF
graﬁğ nde dördüncü gec kmeden sonra l şk ler n büyüklüğü hızlı b r şek lde azalarak sıfıra yaklaşmıştır (q=4). PACF graﬁğ nde
se y ne dördüncü gec kme öneml olup, d ğer gec kmelerde l şk m ktarının büyüklüğü yavaş b r şek lde azalmaktadır (p=4).
Ser n n b r nc farkı alındığı ç n de d=1'd r.

Şek l 2. Pamuk Üret m ne İl şk n B r nc Farkı Alınmış Otokorelasyon ve Kısm Otokorelasyon Fonks yonu
ARIMA modeller arasında en y stat st ksel sonuç, 1. farkta durağanlaşan 4. Derecede kend s n n gec kmes ve 4. dereceden
hata ter mler n n geçm ş değerler le l şk l olduğunu gösteren ARIMA (4,1,4) model nde elde ed lm şt r (Ç zelge 4). Yapılan
hesaplamalara göre The l eş tl k katsayısı değer 0.85, Mean Absolute Percent Error (MAPE) değer se 28.03 olarak
bulunmuştur.
Ç zelge 4. Pamuk Üret m Tahm n ne Uygun ARIMA Model ne İl şk n Sonuçlar
Değ şken
Katsayı
Standart Hata
ARIMA(4,1,4)

Katsayı
AR 4
MA 4

Regresyonun Standart Hatası
Aka ke B lg Kr ter (AIC)
Schwarz Kr ter (SBC)

0.008276
-1.000000
0.999951

0.010649
0.000385
0.000179

0.052414
-2.803327
-2.611351

Hannan-Qu nn
MAPE
The l's U

T-İstat st ğ

P-Değer

0.777135
2594.624
5583.370

0.4450
0.0000
0.0000
-2.746243
28.02634
0.854369

Yapılan tahm nlere göre Türk ye'n n 2019 yılında pamuk üret m 2018 yılına göre yaklaşık %6.56 oranında artarak 1.040.643
tona ulaşacağı tahm n ed lmekted r. İlerleyen yıllarda kademel olarak artacağı, ancak 2023 yılında öncek yıla göre %2.44
azalarak 1.065.235 tona ulaşacağı tahm n ed lm şt r (Ç zelge 5).

67

Türk ye'de Pamuk Üret m n n ARIMA Model İle Tahm n

Ç zelge 5. Pamuk Üret m Tahm n ne İl şk n Değerler - ARIMA (4.,1,4)
Yıllar
2019
2020
2021
2022
2023

Üret m Tahm n (ton)
1.040.643
1.060.005
1.075.850
1.091.931
1.065.235

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Pamuk, sah p olduğu l f ve yağ b tk s olma özell kler le Türk ye ç n stratej k öneme sah p b r üründür. ICAC ver ler ne göre,
Türk ye'de son dönemdek pamuk üret m artışına rağmen, üret m n tüket m karşılama oranı yaklaşık %60 olarak gerçekleşm şt r
(ICAC, 2019). Türk ye arz açığı neden yle yerl tekst l ve hazır g y m endüstr s n n hammadde taleb n karşılayamamakta ve net
pamuk thalatçısı ülkeler arasında yer almaktadır (Küçük ve B lg ç, 2016).
Türk ye'de pamuk ek m alanlarının daralmasına rağmen, pamukta yapılan ıslah çalışmalarının ve tarımsal mekan zasyonun
gel şmes yle ver mde büyük artışlar sağlanmış, dolayısıyla pamuk üret m m ktarında artış olmuştur (Karlı et al., 2018).
Türk ye'n n 1995'lere kadar pamuk üret m nde kend ne yeterl b r ülke ken, bugün thalatçı olmasının temel nedenler ; özell kle
tekst l sany ndek büyüme, dünya ﬁyatlarındak değ şmeler, g rd masraﬂarındak artışlar ve destekleme pol t kalarının yeters z
kalması olarak göster lmekted r (Esk ve Kayalak, 2018). Bununla b rl kte, Ç n g b pamuk üret m nde öneml b r yere sah p olan
ülkeler n uyguladığı pamuk stok pol t kalarının b r sonucu olarak yurt ç ﬁyatların düşük seyretmes n n, ayrıca son yıllarda
özell kle Ege ve Çukurova g b pamuk üret m ne elver şl bölgelerde kame ürünler n (buğday, mısır ve soya) ﬁyatlarında ortaya
çıkan olumlu gel şmeler n de pamuk arzını olumsuz etk led ğ ler sürülmekted r (Önder, 2017).
Bu araştırmada, TÜİK' n 1991-2018 dönem (28 yıl) pamuk ver ler anal z ed lm ş ve ARIMA (4,1,4) model nden yararlanarak
gelecek beş yıllık dönemde Türk ye l f pamuk üret m tahm n ed lm şt r. Araştırma sonuçlarına göre, Türk ye'de l f pamuk
üret m n n gelecek beş yıllık dönemde %9.5 artarak 1.065.235 tona ulaşması beklenmekted r.
Pamuk üret m n n arttırılmasında ﬁyatın öneml b r etken olduğu bugüne kadar yapılan b rçok araştırmada ortaya konulmuştur.
Örneğ n, Önder (2016) tarafından yapılan b r araştırmada, pamuk ﬁyatlarında yaşanan %1'l k b r artışın pamuk arzında %42'l k
b r artışa neden olacağı saptanmıştır. Esk ve Kayalak (2018) tarafından yapılan b r araştırmada, Türk ye'de pamuk ek l ş alanı ve
l f pamuk üret m n n nedenseller nden b r n n de yurt ç ﬁyatlar olduğu bel rlenm ş, özell kle l f pamuk üret m nde b r öncek yıl
ﬁyatlarının etk s olduğu sonucuna varılmıştır. Küçük ve B lg ç, (2016) tarafından yapılan b r araştırmada reel pamuk
ﬁyatlarındak poz t f değ ş m n, pamuk arz m ktarını olumlu yönde etk led ğ ve pamuk üret m nde artışa neden olduğu
bel rlenm şt r. Özüdoğru ve M ran (2015) tarafından yapılan b r araştırmada se Türk ye'de uygulanan pol t kalara alternat f
olarak sunulan hedef ﬁyat pol t kasının, h ç pol t ka olmadığı duruma göre pamuk arzını %2.9 artıracağı saptanmıştır.
D ğer taraftan, pamukta g rd /ürün ﬁyatı par tes ncelend ğ nde, 2014 yılında 1 kg kütlü pamuk le 2.37 kg gübre, 0.33 lt mazot,
0.21 kg tohum alınab l rken, 2018 yılında bu par teler gübrede 2.36 kg, mazotta 0.41 lt, tohumda se 0.20 kg olarak
gerçekleşm şt r. Pamuk ﬁyatına tarımsal destekler eklend ğ nde, 2018 yılında 1 kg pamuk satan b r üret c %37.2 oranında daha
fazla gübre, %38 oranında daha fazla mazot, %38 oranında daha fazla tohum satın alab lm şt r (Özüdoğru, 2019). Pamuk
üret c ler n n g rd seç m nde ﬁyata önem verd kler de daha önce yapılan b r araştırmada ortaya konulmuştur (Adalıoğlu ve ark.,
2017).
Türk ye'de pamuk üret m nde alım ﬁyatı yoluyla b r destekleme mevcut pol t kalarla yapılamamaktadır. Ancak thalatı azaltıcı ve
ortadan kaldırıcı yönde, pamuk üret m m ktarının ve kal tes n n arttırılmasına yönel k pol t ka uygulamaları seç leb l r. Bu
amaçla g rd desteklemeler arttırılmalıdır. Bu şek lde üret c ler teşv k ed lmel ve yurt ç ﬁyatlarının dünya ﬁyatları üzer ne
çıkması engellenmel d r. Ayrıca sanay n n taleb doğrultusunda kal tel üret m desteklenmel ve sanay n n dışa bağımlılığı da
azaltılmalıdır. Pamuk destekleme pr mler n n bel rlenmes nde üret m mal yetler ve dünya ﬁyatlarındak değ ş mler esas
alınmalıdır.
Sonuç olarak; pamuk Türk ye ekonom s açısından öneml b r üründür. Pamuk üret m n n tüket m karşılayacak düzeye
get r lmes ç n uygun pol t kalar ve araçlar gel şt r lmel d r. Bu aşamada sağlıklı ver lere ht yaç duyulmaktadır. Bu kapsamda
ülke çapında ek m alanı ve üret m tahm nler yapılmalıdır. Pamukla lg l araştırmaların sonuçlarından mutlaka yararlanılmalı ve
bu araştırmalar arttırılmalıdır. Özell kle yüksek ver m ve kal tede üret m yapan bölgeler ç n mal yet sorunu çözülerek ve
sübvanse ed c pol t kalarla desteklenerek pamuk ﬁyatı dünya ﬁyatları le rekabet edeb lecek sev yelere taşınmalıdır. Havza bazlı
destekleme model n n etk nl k dereces artırılarak ver ml bölgeler n üret m desteklenmel d r.
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