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KONYA,NİĞDE VE NEVŞEHİR ÇEVRESİ KARAKAVAK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

EKONOMİK İNCELEMELER 

 

 

GİRİŞ 

 

Türkiye'de üretilen kavak odununun 

takriben % 80 inden fazlası karakavaktır. 

Bu bakımdan karakavak yetiştiriciliği, 

özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'da çok yaygındır. Yakın doğu 

memleketlerinde de önemli bir üretim şekli 

olan bu tür üretim işletmeciliğinin 

ekonomik anlamda incelemeleri yapılmış 

sayılmaz.Ancak, bazı gözlemler bu konuya 

ışık tutabilmektedir.Takdim edilen bu 

araştırma Türkiye'nin geniş karakavak 

yetiştiriciliği yapılan belirli bir bölgesine ait 

olmakla beraber, yapılan gözlemlerimize 

göre, diğer bölgeler için de önemli derecede 

yaklaşımlar ifade edeceğini tahmin 

ediyoruz. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Araştırma üç ana bölüm içerisinde 

geliştirilmiştir : 

A - Pazar Araştırmaları 

B - Yetiştirme ve Hasılat Sorunları 

C - Mali Verimlilik Sorunları. 

Bu suretle yetiştiricinin çeşitli teknikler 

uygulayarak, belirli bir pazar ve belirli bir 

ekonomik ortamda ne kazanabileceği yani 

verimliliğini tesbite çalışılmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçları aşağıda özetlenmiştir : 

1 - Türkiye'de karakavak odunu, kerestelik 

gövdeler hariç, tamamen adet üzerinden 

alınıp satılmaktadır. Metreküp veya kental 

gibi diğer birimler kullanılmamaktadır. 

Ancak, gerek hasılat etüdleri, gerekse 

verimlilik hesapları için araştırmada bu 

miktarlar metreküpe dönüştürülmüşlerdir. 

2 - Karakavak odunu için yalnız kerestelik 

gövdelere uygulanan resmi bir standart 

mevcut olup, diğer çeşitleri tamamen 

tradisyonel olarak standartlanmış 

vaziyettedir. 

Bu geleneksel standartlar aşağıdaki gibidir: 

a) Kalın Yuvarlama: Bunlar 16 - 24 cm, orta 

çapında gövdeler olup, boyları genellikle 4 

m. dir. 

b) ince Yuvarlama: Bunların orta çapları 11 

- 15 cm. olup, boyları 4 m. dir. 

c) Kalın Uç : Bunlar 8 - 10 cm. orta çapında 

olup, boyları 6 - 7 m. dir. 

d) ince Uç : Orta çapları 5 - 8 cm, olup, 

boyları 4 - 5 m. civarındadır. 

e) Sırık : Orta çapları 5 cm. den aşağı olup, 

boyları civarındadır. 

3 - Plantasyonlardan elde olunan bu ürün 

çeşitlerinin bölgesel ortalama satış fiyatları 

20,65-262,50TL./M3 arasında 

değişmektedir. 

4 - Bu karakavak ürünleri, Türkiye'de büyük 

kısmı itibariyle yapıda kullanılmakta, 

bunun dışında meyve ve sebze ambalaj 

sandıkları, dolap, ambar, araba vb. gibi 

kullanma yerleri de bulunmaktadır. 

5 - Ġnceleme bölgesinde sırasiyle, seyrek ve 

sık dikim olarak nitelendirilen beş sıklık 

derecesi alınmıştır. Bunlar, 3 m. x 3 m. = 9 

m2, 3 m. x 2 m. = 6 m2,2 m. x 1,5 m. = 3 

m2, 1,5 m. x 1,5 m. = 2,25 m2, 2 m. x 1 m. 



= 2 m2’dirler. Numüneler üzerinde yapılan 

hesaplarda en yüksek odun hasılatı veren 

ekonomik idare müddeti ayni sıraya göre 

13,0 - 11,3 sene aralarında olarak 

bulunmuştur. 

6 - Yukarıda gösterilen sıklık derecelerine 

göre, idare müddeti sonlarında gövdelerin 

ulaşabilecekleri 1,30 m. yükseklikteki 

çaplar 17,8 cm. Ha 12,6 cm. arasında 

sıralanmaktadır.Buradan anlaşılacaktır ki, 

bugün için en seyrek dikim sayılan 3 m. x 3 

m. = 9 m2 sıklıkta dahi idare müddeti 

sonunda 17,8 cm. çaptan yukarı çıkılmak ve 

dolayısiyle kerestelik gövdeler elde etmek 

mümkün görülmemektedir. 

7 - idare müddetleri sonunda ünite alandan 

elde olunabilecek fiziki miktarlar sıklık 

sırasına göre 203,069-416,575 M3/Ha. 

arasında sıralanmaktadır. 

8 - Sıklık sırasına göre yıllık ortalama 

artımlar 15,618-37,858 M3/Ha/YıI arasında 

sıralanmaktadır. 

9 - Kavak yetiştiricisinin amacı, pazar 

ihtiyaçlarına en uygun vasıf ve boyutlarda 

odun üretmek, ekonomik gayesi ise 

karlılıktır. Diğer deyimle, işletmesinden en 

yüksek seviyede para kazanmaktır. Her ne 

kadar fiziki üretim miktarları verimliliğin 

bir ölçüsü olarak düşünülebilirse de, mali 

verimlilik diğer ekonomik faktörlere de 

bağlıdır. Bu bakımdan, mali idare 

müddetlerinin hesaplanmasında ve bunların 

uygulanmasında zorluk vardır. Bu konuda 

yapılan araştırmalarda mali idare müddetleri 

ayni sıklık sırasına göre, 10,4 -11,3 sene 

olarak bulunmuşlardır. 

10 - Bu mali idare müddetleri sonları 

itibariyle elde olunabilecek yıllık sabit 

net gelirler ise aşağıdaki gibidir: 

3 m. x 3 m. = 9,00 m2 için 3149,78 

TL./Ha./Sene 

3 m. x 2 m. = 6,00 m2 için 3471,44 

TL./Ha./Sene 

2 m. x 1,5 m. = 3,00 m2 için 5979,29 

TL./Ha./Sene 

1,5 m. x 1,5 m. = 2,25 m2 için 6535,90 

TL./Ha./Sene 

2 m. x.l m. = 2,00 m2 için 6802,75 

TL./Ha./Sene 

11 - Bu yıllık sabit net gelirler, sabit arazi 

sermayesine göre değerlendirilirse, 

müteşebbisin sermayesine sağladığı faiz 

miktarları ayni sıklık derecelerine göre, % 

12,2- % 31,5 arasında sıralanmaktadırlar. 
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