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SAKARYA İLİ KAVAK ÜRETİCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE 

BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Ülke odun üretiminde belirli bir paya 

sahip olan kavak üreticilerinin sosyo-ekonomik 

yapısı ve kavak odunu üretimindeki başarı 

düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine 

yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışma, Sakarya ilinin Akyazı, Adapazarı, 

Karapürçek, Geyve, Taraklı, Hendek, Kaynarca, 

Karasu ve Kocaali ilçelerinde bulunan kavak 

üreticilerinin, sosyo-ekonomik yapısını ve 

kavak odunu üretimindeki başarı düzeylerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla ele 

alınmıştır.  

Kavak ağaçlandırma yatırımlarının 

değerlendirilmesinde Net Bugünkü Değer 

(NBD) ve İç Kârlılık Oranı (İKO) ölçütleri 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin 

büyük bir bölümü anket yolu ile kavak 

üreticilerinden elde edilmiştir. Toplanan veriler 

yüzde yöntemi ve istatistiksel analizler 

(korelasyon, çoğul regresyon, faktör ve 

diskiriminant analizleri) yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar, yöredeki kavak üreticilerinin 

çalışmalarına yön vererek, ülkemizdeki odun 

hammaddesi arz açığını kapatmaya ve doğal 

ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı 

sağlayacaktır. 

Araştırmada katmanlı rasgele 

örnekleme yöntemine göre belirlenen 85 kavak 

üreticisi ile 2007 yılında anket çalışması 

yapılmıştır. 

Sonuçlar: 

Araştırma sonuçlarına göre Sakarya 

ilinde kavakçılık yapan üreticilerin yaş 

ortalamasının 55 olduğu, %74’ünün ilkokul 

mezunu olduğu, %74’nün çiftçilik yaptığı, 

%50’sinin orta gelir düzeyine sahip olduğu, 

%59’nun küçük ölçekli (1-10 da) kavak 

işletmesine sahip olduğu, %75’nin kendine ait 

kavaklık arazisinin olduğu ve bu mülkiyeti 

%62’lik bir oranda miras yolu ile elde ettiği, 

%34’nün kavağın kârlı bir yatırım olduğunu 

düşündüğü için kavakçılık yaptığı, %45’nin 

üretim faaliyetlerinde kendisinin ve ailesinin 

işgücünü kullandığı, %50’nin kavakçılık 

faaliyetlerini sürdürmek için gerekli araç-gerece 

(traktör, diskaro, pulluk ve burgu) sahip olduğu, 

%21’nin ise araç-gerecin tamamını kiralayarak 

üretim faaliyetlerini yaptığı, %64’nün 

dikimlerde Samsun (Populus deltoides Bartr.) 

klonunu tercih ettiği, %76’sının bıçkılık 

(kerestelik) tomruk üretmek amacıyla 

kavaklığını tesis ettiği, %45’nin kavaklığında 

ara tarım yaptığı, %58’nin dikimlerde 2+0 yaşlı 

fidan kullandığı ve kullanılan fidanların 

%86’sının köklü fidan olduğu, üreticilerin ancak 

%11’nin kavak fidanlarını devlet fidanlığından 

temin ettiği, %44’ünün 5x5 m aralık-mesafede 

kavaklığını tesis ettiği, %49’unun sulama 

yaptığı, %43’ünün kavakçılığın geleceğini 

parlak gördüğü, %84’nün kavakçılığa devam 

etme düşüncesinde olduğu ve %11’inin kavak 

üretimine yönelik teknik bilgi, danışmanlık ve 

yayın hizmetlerinden yararlandığı belirlenmiştir.  

Ankete katılan kavak üreticilerinin 

%84’ü kavakçılığa desteğin şart olduğunu 

belirtmiş olup destek beklentisinin ilk sırasında 

devlet tarafından kredi verilmesi (%27), ikinci 

sırada kavak taban fiyatının belli olması (%24) 

ve üçüncü olarak kavak borsasının kurulması 

(%19) olmuştur. Ayrıca üreticilerin genellikle 

toprak etüdü, gübreleme, böcek ve mantar 

zararlarına yönelik seminer beklentilerinin 

yanında, hızlı gelişen yeni klonların bulunması, 

kaliteli ve ucuz fidan temininde ve pazarlama 

aşamasında yardımcı olunması ve televizyon 

kanallarında kavakla ilgili eğitici programların 

yayınlanması hususlarında talepleri 

bulunmaktadır Kavak üretiminde üreticilerin 

karşılaştığı en önemli ilk üç sorunun sırasıyla; 

%24 oranla sulama, %23 oranla pazarlama ve 



%21 oranla teknik bilgi ve danışmanlık 

hizmetleri olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan 38 adet 

değişkene dayanarak, kavak üreticilerinin 

başarısını etkileyen en önemli faktörleri 

belirlemek amacıyla Faktör Analizi 

uygulanmıştır. Araştırma bölgesindeki kavak 

üreticilerinin başarı düzeylerini etkileyen en 

önemli faktörler sırasıyla: (1) Net Parasal Gelir, 

(2) Üretim Sahasının Büyüklüğü, (3) Sulama, 

(4) Fidan ve Saha Özelliği, (5) Üreticinin 

Ölçeği, (6) Eğitim Düzeyi, (7) Bilgilenme, (8) 

Aile Özelliği, (9) Dikim Sıklığı, (10) 

Kavakçılığın Etki Alanı, (11) Budama, (12) 

Üreticilerin Mesleği, (13) Tamamlama, (14) 

Talebin Özelliği, (15) Kavakçılıkta Süreklilik 

şeklinde saptanmıştır. Kavak üreticilerinin 

başarısının %75’i teknik, biyolojik, ekolojik, 

sosyal, yönetsel ve üretim kaynaklarının 

kullanımıyla ilişkili olan bu 15 faktöre bağlıdır. 

Keza kavak üreticileri başarı düzeylerine göre 

dört gruba ayrılmış; birinci grupta yer alan 13 

üretici çok başarılı, ikinci grubu oluşturan 27 

üretici başarılı, üçüncü grupta yer alan 35 üretici 

başarısız ve son grup içinde kalan 10 üretici ise 

çok başarısız bulunmuştur. Ayrıca kavak 

üreticilerinin başarı düzeylerindeki değişimler 

de açıklanmıştır.  

Öneriler: 

1- Sakarya ili ve benzeri yetişme ortamlarında; 

kavak üreticilerinin kârlılığını, dolayısıyla 

başarı düzeylerini yükseltebilmeleri için, 

kavaklık tesisinde Samsun klonunu kullanmaları 

önerilmektedir. 

2- Kavak ağaçlandırma faaliyetleri küçük 

alanlar yerine optimal büyüklükte (ölçek 

ekonomisinden yararlanacak düzeyde) 

arazilerde yapılmalıdır. 

3- Kavaklığın ilk üç yılında ara tarım yapılması 

üreticilerin kârlılığını ve dolayısıyla başarı 

düzeylerini artıracaktır. 

4- Fidanların kaliteli ve standartlara uygun 

üretim yapan devlet orman fidanlıklarından 

temin edilmesi üreticilerin başarı şansını 

artırmaktadır. Devlet fidanlıklarından veya 

devlet fidanlığı kalitesinde üretim yapan 

üreticilerden fidan temin edilmelidir. 

5- Kavak üretiminde, kârlılığı ve başarıyı 

artırmak için özellikle pazara yakın, boniteti 

yüksek ve sulanabilir arazilerde kavaklık tesis 

edilmelidir. 

6- Özellikle kaliteli odun üretimine yönelik 

ağaçlandırmalarda budama yapılması, 

üreticilerin başarısına katkı sağlayacaktır.  

7- Üreticilerin kavak üretimine yönelik teknik 

bilgi, danışmanlık ve yayın hizmetlerinden 

yararlanması başarıları üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Kârlılığını, dolaysıyla başarı 

düzeyini artırmak isteyen üreticiler, kavakçılık 

faaliyetlerini yaparken teknik bilgi, danışmanlık 

ve yayın hizmetlerinden yararlanma hususuna 

önem vermelidirler. 

8- Üreticilerin üretimde kullandıkları araç-

gerece sahip olmalarının, başarı düzeylerini 

artırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Üretim 

faktörlerinin (işgücü, araç-gereç, arazi vb.) 

üreticiye ait olmasında yarar vardır. 

9- Pazarlama koşulları (değişkenleri) ve 

özellikle talebin yapısı ile fiyatı dikkate 

alınmalıdır. 

10- Kavak üretim amacına, bonitete ve 

kullanılan klona bağlı olarak dikimde kullanılan 

optimal bir aralık-mesafe üreticilerin başarı 

şansını artıracaktır. Uygun dikim aralığı 

(genellikle 5x5 m) kullanılmalıdır. 

11- Üreticilerin büyük çoğunluğunun (%84) 

kavakçılık yatırımlarına devlet tarafından destek 

beklentisi bulunmaktadır. Üreticilerin, başarı 

düzeylerinin artırılabilmesi için devlet 

tarafından kredi verilmesi, özellikle mazot, 

gübre, fidan vb. konularda sübvanse edilmesi 

önemlidir. Bu husustaki önlemlerin devlet 

tarafından alınması gereklidir. 

12- Üreticilerin, kavakla ilgili bilgi ve 

deneyimlerini artırmaya yönelik eğitim 

seminerleri ile birlikte özellikle ulusal 

kanallarda görsel yayınlar yapılmasına ağırlık 

verilmelidir. 

13- Üreticilerin kavakçılığı asli işi olarak 

görmesi, süreklilik anlayışı içinde yapması ve 

devletin desteği sağlanmalıdır. 
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