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ÖZETÇE 

Bu çalışmada kullanılan, kavak fidanlıklarında yürütülen işlemlerin 

binm zamanlan ve yıllık tekerrürleri, "Kavak Fidanlık İşlemlerine Ait 

Bmm Zaman Ve Maliyet Analizleri" (BİRLER, YÜKSEL, DÎNER 1987) 

adlı yayından alınmıştır. Bu işlemlenn birim maliyetleri güncel pazar 

koşullarına göre yeniden hesaplanmıştır. 

Kavak fidanlıklarında yapılan masraflar, kavak fidanı maliyetleri ve 

satış fiyatları, kamu ve özel fidanlıklar için ayrı ayrı belirlenmiş ve fayda 

maliyet analizleri yapılmıştır. 

ABSTRACT 

The Standard times given in this study for the operatıons 

condueted in poplar nursenes and theır annual frequencıes of applıcatıon 

are taken from the publication titled "Operatıonal Unit Times and Cost 

Analyses for Poplar Nurserıes" (BİRLER, YÜKSEL, DİNER 1987). The 

Standard costs for these operations are recalculated in accordance with the 

current market conditions. 

Nursery expenditures, cost and seiling prices for poplar saplings 

are determined and cost benefit analyses are made for both of private and 

sîate owned nursenes. 



I. GİRİŞ 

"Kavak Fidanlık İşlemlerine Ait Birim Zaman ve Maliyet 

Analizleri" adlı bir araştırma çalışması Kavakçılık Araştırma Enstitüsü'nde 

Dr. Alı Sencer BİRLER, Yavuz YÜKSEL ve Ahmet DİNER tarafından 

yapılmış ve 1987-2 yılı bülteninde, Teknik Bülten No: 138 sıra 

numarasıyla yayınlanmıştır. Bu çalışmada kavak fidanlıklarında yürütüİen 

standart işlemler ve birim zamanlan beliricnmiştîr. İşlem maliyetleri ve 

bunlara bağlı olarak fidan maliyetleri, 1987 yılı cari fiyatlarına göre 

belirlenmiştir. Çalışmada verilen maliyetler 13 Mart 1987 tarihinde T.C. 

Merkez Bankası'nca belirlenmiş olan efektif döviz satışı kurlan üzerinden 

US $ ve DM cinsinden de ifade edilmiştir. Dövizlere dayalı olarak 

belirlenmiş olan kavak fidanı maliyetleri, 1991 yılına kadar Orman Genel 

Müdürlüğünce kavak fidanı satış fiyatlarının belirlenmesinde kaynak 

olarak kullanılmıştır. Ancak 1990 yılından itibaren, işçilik maliyetleri, 

makına ve ekipman maliyetleri ile materyal maliyetleri arasındaki nisbetler 

1987 yılına nazaran değişiklikler göstermiştir 1991 yılında makina , 

ekipman ve işgücü maliyetleri, İ987 yılına nazaran US $ ve DM bazında 

da önemli artışlar kaydetmiştir. Kavak fidanlık teknolojisinde kayda değer 

bir değişiklik olmamasına rağmen, makına, ekipman ve işgücü 

maliyetlerinde meydana gelen artış yüzünden, 1987-2 yılı 138 no.lu 

Enstitü Teknik Bülteni'nde verilen kavak fidanı maliyet ve satış fiyatian, 

199! yılı pazar koşullan ile uyumsuzluk göstermiştir. Nitekim, 1987 

yılında 138 no.lu teknik bültenin sonuç ve öneriler bölümünde "Mal ve 

bizmet değerlen belirli süreler sonunda çeşitli etkiler altında kalarak 

değişebilmektedir. Bu nedenle, hassas uygulamalar için maliyet 

değerlerinin, asgan bir yıl olmak kaydıyla, belirli süreler sonunda yeniden 

hesaplanması faydalı olacaktır" denilmektedir (BÎRLER-YÜKSEL-

DİNER. 1987, s. 69). 

Yukanda sayılan nedenlerle adı geçen çalışmadaki maliyet 

analızlennin 1991 yılı car: fiyatları ile yeniden yapılma gereği basıl olmuş 

ve buna göre kavak fidanı maliyet ve satış fiyatlarının belirlenmesi 

OGM'nün 01.03.1991 tarih ve 14.12.05.6.38 sayıiı emirleriyle 

Enstitümüzden istenmiştir. 



Kavak Fidanlık teknolojilerinde, fidan maliyetlerini etkileyecek 

boyutta bir değişiklik olmadığından, standart işlemler, işlemlerin 

uygulanmasına ait yıllık ortalama tekerrürler ve birim zamanlarına ilişkin 

venler, yukanda adı geçen çalışmadan aynen alınmış ve Tabio 1 ve Tablo 

2'de verilmiştir. 
   

 



 

 



2. KAVAK FİDANLIKLARINDA YÜRÜTÜLEN 

İŞLEMLER VE MALİYETLERİ 

Yukarıda verilen tablolarda görüldüğü üzere, kavak fidanlıklarında 

yürütülen işlemler, İnsan gücünden veya rr.akina gücünden yararlanılarak 

yürütülmektedir. Bu nedenle işlem maliyetlerinin belirlenmesinde, işlem 

birim zamanları değişmediğine göre, cari fiyatlarla belirlenen makina-

ekipman ve işgücü maliyetleri ana Faktörü oluşturmaktadır. Aynca 

işlemlerin yürütülmesi sırasında kullanılan materyal miktarı değişmese bile. 

maliyetleri değiştiğinden, işlem maliyetlerinin belirlenmesinde etkili 

olmaktadır. 

21. İnsan Gücü İle Yürütülen İşlemler ve Maliyetleri 

1990 yılından itibaren, özellikle kamu sektöründe insan gücü 

maliyetlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. 1991 yılı Nisan ayı 

şartlarında ve yürürlükteki yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri 

ışığında, insan gücü maliyetlerini belirlemek amacıyla etütler yapılmıştır. 

Bu etütler sonucunda, değişik nitelikteki insan gücü için gündelik 

maliyetler belirlenmiştir. Kamu sektörüne ait kavak fidanlıklarında 

istihdam edilen insan gücü için belirlenen gündelik maliyetler Tablo 3'te 

verilmiştir. 

Yapılan etütler sonucunda, kamu sektörüne ait fidanlıklar ile kırsa! 

kesimde özel şahıslara ait kavak fidanlıklarında insan gücü maliyetlerinin 

farklı olduğu gözlenmiştir. Aynca özel fidanlıklar arasında da yörelere 

göre önemli farklar bulunmuştur. Ancak kamu fidanlıklarında insan gücü 

maliyetleri homojen olmakla birlikte, özei fidanlıkiardakine nazaran 

yaklaşık % 40 yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, kamu fidanhkiannda 

üretilen fidan, özei fidanlıklarda üretilen fidana nazaran, işgücü girdisi 

bazında % 40 pahalıya mal olmaktadır. 

insan gücüyle yürütülen fidanlık işlemleri birim zamanlan ile 

sözkonusu işlemi yürütecek nitelikteki insan gücü maliyetlerinin çarpılması 

sonucunda, standart işlem birim maliyetleri hesaplanmış ve Tablo 4'de 

venlmiştır. 



 

22. Makina Gücü ile Yürütülen İşlemler ve Maliyetleri 

Makina gücü ile yürütülen işiem maliyetleri, kullanılan makina. 
ekipman ve operatör maliyetlerine paralel olarak artmıştır. Yapılan piyasa 
etütlerine göre, makina gücü ile yürütülen işlem maliyetleri açısından, 
kamu ve özel sektöre ait kavak fidanhklan hemen hemen eşit ağırlıkta 
etkilenmiştir. Çünkü, kullanılan makina, ekipman ve yakıt giderlerine ait 
rayiçler her ıkı sektör için de aynıdır. Sadece makinaiı işlemin operatör 
maliyeti, özel sektörde kamu sektörüne nazaran % 40 düşük olmaktadır. 
Kamu fidanlıklarında, makinaiı işlem maliyeti içerisindeki operatör 
maliyeti payı ortalama % 30 olarak hesaplanmıştır. Özel fidanlıklarda 
insan gücü maliyeti kamu fidanlıklarına nazaran % 40 oranında düşük 
olduğu dikkate alındığında, özel fidanlıklarda makinaiı işiem maliyetleri 
ortalama % 12 oranında daha düşük olmaktadır. 

1991 yılı Nisan ayı koşullarında yapılan etüt sonucunda kavak 
fidanlıklarında yürütülen standart işlemlerde kullanılan makina ve ekipman 
fiyatları tesbit edilmiş ve Tablo 5'de verilmiştir. 



 

 

 



 

 

Tablo 5'de venlen makina ve ekipmanlara ait fiyat ve maliyet 

öğelerine dayanarak ve uygun yöntemler kullanılarak (BİRLER ve ARK. 

1987. s. 9-10), makina ve ekipmanlara ait saatlik maliyetler hesaplanmış 

ve Tablo 6'da verilmiştir. 

 

 
 

Makinalı işlem birim zamanı ile kullanılan makina ve ekipmanın 

saatlik maliyetleri toplamı çarpılarak işlem birim maliyetleri hesaplanmış ve 

Tablo 7'de verilmiştir. 

 
 

 

 



 



23. İşlemlerin Yürütülmesi Sırasında Tüketilen Materyal ve 

Maliyetleri 

Kavak fidanlıklarında işlemlerin yürütülmesi sırasında kullanılan 

materyal maliyetleri de 1987 ile 1991 yıllan arasında US $ ve DM bazında 

farklılık göstermiştir. Makina ve ekipman fiyatlarına paralel olarak, 

tüketilen materyal maliyetleri de artmıştır. Materyal maliyetlerindeki artış, 

kamu ve özel fidanlıklarda girdileri eşit ağırlıkta etkilemiştir. Bu nedenle 

piyasa etütleri yapılarak kavak fidanlıklarında tüketilen materyal fiyattan 

1991 yılı Nisan ayı koşullarında belirlenmiş ve bir özet olarak Tablo 8'de 

verilmiştir. 
Tablo 8. Kavak fidanlıklarında işlemlerin yürütülmesi sırasında 

kullanılan materyal ve kira maliyetleri 
Table 8, Costs of material consumcd in poplar nurseries and oflandused 

 

3. KAVAK FİDANLIKLARINDA YAPILAN 

MASRAFLAR VE FİDAN MALİYETLERİ 

Kavak fidanlıklarında, Tablo I'de belirtilen işlemler değişik 
zamanlarda yürütülerek bir takım masraflar yapılmaktadır. Bu masraflar 
karşılığında, üretimi amaçlanan fidan yaşına göre bir veya iki yıl sonra 
pazarlanabılir niteliklerde fidan elde edilmektedir. 

Fidanlık tesisi aşamasında yapılan masraflar, vejetasyon dönemi 

başlamadan önceki birkaç aylık süre içerisinde yapılmak durumundadır. 



Vejetasyon döneminin başlamasından itibaren de bakım işlemleri tüm yıl 

boyunca sürdürülmektedir. 2 yaşlı fidan üretimi yapılan fidanlıklarda, 

bakım işlemleri ikinci yıl boyunca da sürdürülmektedir. Fidanlıklarda 

masraflar başlıca birbirini izleyen üç aşamada (1 yaşlı fidan üreten 

fidanlıklarda iki aşamada) yapılmaktadır Bu aşamalar; fidanlık tesisi 

(O.yıl), l.yiî ve 2. yıl olarak ifade edilmiştir. 

Üretilen fidanların pazarlanması, bu aşamaların sonunda mümkün 

olmaktadır. Bu nedenle fidan maliyetlerinin hesabında, girdilerin zaman 

değerinin dikkate alınması gereklidir. Bunu temin için değişik aşamalarda 

yapılan masrafların devre sonundaki (pazarlama aşamasında ) baliğ 

değerlerinin, toplam maliyet olarak hesaplanması gerekmektedir. 

Baliğ değerin hesabında, gerçek (ree!) faiz oranı olarak % 12 

kullanılmıştır. Gerçek faiz oranını kullanmakla enflasyon oranının sıfir 

olduğu, diğer bir deyişle fidan üretimi sürecinde girdi ve çıktılara ilişkin 

unsurların fiyatlarında değişiklik olmayacağı varsayılmıştır. Doğal olarak, 

Türk Lirası (TL) bazında işlem yapıldığı takdirde bu varsayımın 

doğrulanması mümkün değildir. Bu nedenle parasal değerler, pazar 

araştırmalarının yapıldığı 25 Nisan 1991 tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

efektif döviz satışı kuriarı üzerinden. Amerikan Doian (US $) ve Alman 

Markı (DM) cinslerinden ifade edilmişlerdir. Anılan dövizler (US $ ve 

DM) dünya piyasalarında en geçerli ve enflasyondan en az oranda 

etkilenen para birimleri olarak bilinmektedir. Bu araştırmada, fidan 

maliyetlerini US S ve DM cinslerinden belirlemekle, enflasyonun TL 

üzerindeki aşındırıcı etkisinden sakınılmış olunmaktadır. Böylece, 

belirlenmiş olan fidan maliyeti ve satış değerlerini ileriki yıllarda da 

kullanabilme imkanları yaratılmış bulunmaktadır. 

Kamu fidanlıklarında insan gücü maliyetleri, uymak zorunda 

oldukları toplu iş sözleşmeleri ve bir takım ilgili yönetmelikler nedeniyle, 

özel sektör fidanlıklarına nazaran daha yüksek olmaktadır. Ayrıca özel 

sektör fidanlıkları birim alanda daha çok fidan üretimini amaçlamakta ve 

daha sık aralık mesafelerde çelik dikimi yapmaktadır. Özel fidanlıklar 

bunlara ek olarak, daha az maliyetle ve kolay temin edilmelerinden dolayı, 

sadece gövde çeliği kullanmaktadırlar. Aynı fidanlık işlemlerini 

yürütmeleri halinde bile, yukarıda sayılan nedenlerden ötürü, özel 

fidanlıklarda fidan maliyetleri kamu fidanlıklarına nazaran dikkate değer 

oranda düşük olmaktadır. Bu nedenle fidan maliyetleri konusu, kamu ve 

özel fidanlıklar olmak üzere, ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 



31. Kamu Fidanlıklarında Yapılan Masraflar ve Fidan 

Maliyetleri 

Yukarıda açıklanan yöntem uyarınca, 1 ve 2 yaşlı melez ve kara 
kavak fidanlıklarında yapılan masraflar yıllara göre belirlenmiş ve Tablo 
9'da verilmiştir. Yıllık masrafları belirlemek amacıyla. Tablo l'de verilen 

yıllık ortalama işlem tekerrürleri ile Tablo 7 ve 8'de verilen ilgili işlemlere 
ait maliyet elemanları çarpılmış ve yıllık masraf toplamları alınmıştır. 
TL/ha cinsinden belirlenmiş olan yıllık masraflar 25.04.1991 tarihli T.C. 
Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden US $/ha cinsine 
çevrilmiştir. 

Tablo 9. Kamu kavak fidanlıklarında yıllara göre yapılan toplam masraflar 
Table 9. Annual cxpcndıtures by years in state ovvned poplar ııurscncs 

 

Kamu fidanlıklannda, melez kavak çelikleri 2.Om x 0.5m, 
karakavak çelikleri ise 1.8m x 0.4m aralık-mesafe düzeni ile dikilmektedir. 
Iskarta fidan oranı ortalama % 10 kadardır. Standart boyutlara ulaşabilen 
fidanlar ise değişik kalite sınıfında olmaktadır. Gözlemler sonucunda, 
kamu fidanlıklarında kalite ve kantite itibarı ile fidan verimi Tablo 10'da 
belirtildiği gibi tesbıt edilmiştir. 

Fidan maliyetlerim belirlemek için. değişik yıllarda yapılmış olan 

masrafların, gerçek faiz (% 12) oranı ile fidan üretimi periyodu sonundaki 

toplam baliğ değeri hesaplanmıştır. Yapılan masrafların toplam baliğ 

değeri, üretilen fidan sayısına (standartlara uygun boyuttaki fidan sayısı) 

bölünerek, fidan maliyetleri hesaplanmıştır. Bir yaşlı kavak fidanı 

maliyetleri   Tablo ll'de, iki yaşlı kavak fidanı maliyetleri de Tablo 12'de 



gösterildiği üzere, TL/adet cinsinden betirienmiştir. Fidan maliyetleri, 

pazar araştırmalarının yapıldığı 25.04.1991 tarihindeki resmi döviz kurları 

üzerinden US $/ad ve DM/ad cinslerine çevrilerek Tablo 13'de 

özetlenmiştir. 

Tablo 10. Kamu fidanlıklarında üretilen kavak fidanlarının kalite 
sınıfları itibariyle miktar ve oranlan  

Table 10. Number and proportıon of saplıngs by quality classes prodused in 
poplar nurseries owned by state enterpnccs 

 

 



 

 



 

32. Özel Fidanlıklarda Yapılan Masraflar ve Fidan 

Maliyetleri 

Özel kavak fidanlıklarmdaki üretim girdilerinin, kamu 
fidanlıklarından düşük olduğu daha önce de belirtilmiştir. Özel 
fidanlıklarda kamuya ait fidanlıklara nazaran, makina İle yürütülen 
işlemlerin birim maliyetleri % 12, insan gücü ile yürütülen işlemlerin birim 
maliyetten de % 40 oranında düşük olmaktadır (Bkz.Bölüm 22). Materyal 
maliyetleri her iki sektör için de değişmemektedir. Maliyetlerinin fazla 
olması nedeni ile özel fidanlıklarda, fidan üretiminde köklü çelik 
kullanılmamaktadır. Ayrıca, daha sık aralık mesafede çelik dikimi 
yapılarak, fidan başına üretim maliyetinin daha düşük olması da 
sağlanmaktadır. 

Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca ve kamu fidanlıkları için 
hesaplanmış olan yıllık toplam masraflardan yararlanarak, özel fidanlıklara 
ait yıllık toplam masraflar belirlenmiş ve Tablo Î4'te verilmiştir. 



 

Özel fidanlıklarda çok değişik sıklıklarda kavak fidanı 
yetiştirilmektedir. Bazı hallerde fidan yetiştirme tekniği açısından kabul 
edilemez sıklıktaki ( l.Om x 0.3m gibi) uygulamalara rastlanmaktadır. 
Doğal olarak bu gibi uygulamalar sonucunda standartlarına uygun fidan 
üretimi de çok düşük oranlarda olmaktadır. Buna karşın çoğu özel 
fidanlıklarda, kamu fidanlıklarındaks uygulamalar kadar geniş sıklıkta 
(2m x 0.5m veya 1.8m x 0.4m) olmamakla birlikte, yeterli oranda 
standartlara uygun fidan yetiştirilmesine yetecek sıklıkta uygulamalar 
yapılmaktadır. Çok sık çelik dikimi yapan özel fidanlıklar kavak fidanı 
yetiştirme tekniği açısından uygun görülmediği için örnekleme dışı 
bırakılmıştır Standart boyutlarda fidan yetiştirebilen özel fidanlıkların 
uyguladığı dikim sıklıkları örneklenmiştir. 

Özel fidanlıklarda, melez kavak fidanı üretiminde ortalama. 0 4m 
x 1.6m aralık mesafede çelik dikilmektedir. Sonuçta, % 90 oranında bir 
verimlilik ile, bir hektar alanda yaklaşık 14000 adet pazarlanabilir melez 
kavak fidanı üretilmektedir. Karakavak fidanı üretiminde ise ortalama, 
0.3m x 1.60m aralık mesafede çelik dikilmekte ve % 86 oranında bir 
verimlilik ile, bir hektar alanda yaklaşık 18000 adet pazarlanabilir 
karakavak fidanı üretilmektedir. Gözlemler sonucunda, özel 
fidanlıklarda, kahte ve kantite yönünden fidan verimi ortalama değerlen 
saptanmış ve Tablo 15'te verilmiştir. 



 

Özel fidanlıklarda köklü çelik kullanılarak fidan üretimi 

yapılmamaktadır. Fidanların tümü gövde çeliğinden üretilmektedir, özel 

sektör fidanlıkları için, fidan malivetîennin hesabında, kamu 

fidanhklannda uygulanan yöntem kullanılmıştır. Fidan üretimi penyodu 

sonuna kadar olan masrafların toplam baüğ değerleri, reel faiz (% 12) 

oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Toplam baliğ değer, üretilen 

pazarlanabilir fidan sayısına bölünerek fidan maliyetleri hesaplanmış ve 

Tablo 16'da verilmiştir. 

Hesaplanan fidan maliyetleri, 25.04.1991 tarihindeki resmi döviz 

kuru üzerinden US $/ad ve DM/'ad cinslerine çevrilmiş ve Tablo 17'de 

özetlenmiştir. 



 

 



4. KAVAK FİDANI SATIŞ FİYATLARI 

Kavak fidanlık işletmeleri diğer tarımsal işletmeler ıie rekabet 

edebilecek düzeyde bir karlılığı sağlamak durumundadır. Bunun için 

ürettikleri fidanları maliyetlerinin üzerinde bir fiyatla pazarlamaları 

gerekmektedir. Fidanlıklarda üretilen fidanların hepsi aynı kalitede 

olmayıp, bir bölümü I.sınıf diğer bir bölümü II.sınıf ve belirli bir miktarı 

da ıskarta fidan niteliklerinde olmaktadır. Bu nedenle fidanların tümünü 

tek bir fiyatla satmak mümkün değildir. I.sınıf fidanlar Il.smıf fidanlara 

nazaran daha yüksek fiyatla pazarianmaktadır. Sonuç olarak, fidan 

satışlarından sağlanan toplam gelirin, fidanlık için yapılan masrafların 

toplam baliğ değennden belirli bir oranda yüksek olması beklenmektedir. 

Kamu ve özel sektör fidanlıkları için ayrı ayn olmak üzere, fidan 

satış fiyatlarını belirlemek amacıyla fayda maliyet analizleri yapılmıştır. 

Analizlerde, fidan üretimi penyodu sonunda elde edilebilecek fidan satış 

gelirlerinden (toplam brüt gelir: TG), bu periyod içinde yapılmış olan 

masrafların toplam baliğ maliyeti (TM) çıkarılarak, toplam net gelir 

(TNG) hesaplanmıştır. TNG de periyod yılı sayısına (YIL) bölünerek 

yıllık net gelir (YNG) hesaplanmıştır. 

TNG =TG-TM 

YNG = TNG/YIL 

YNG, toplam maliyete (TM) oranlanarak, yıllık fayda/maliyet 
oram (YFMO) hesaplanmıştır. 

YFMO = TNG/TM 

41. Kamu Fidanlıklarında Kavak Fidanı Satış Fiyatları 

Kamu fidanlık!annda üretilen 1. ve II. sınıf kalitedeki fidanlar İçin, 

değişik satış fiyatlan denenmiş ve YFMO'lannı sırasıyla % 15, % 20 ve % 

25 olarak gerçekleştiren satış fiyatlan belirlenmiştir. Değişik yıllık fayda 

maliyet oranlanna (YFMO) göre, fidan satış fiyatlannı belirleyen fayda 

maliyet analizleri Tablo 18, Tablo 19 ve Tablo 2O'de venlmıştır. 



 

 



 

   

 



 

 



Kamu fidanlıkları için, değişik yıllık fayda maliyet oranlarına 

(YFMO = % 15, % 20 ve % 25) göre yapılmış olan fayda maliyet 

analizleri sonucunda, değişik tip ve yaştaki kavak fidanları için satış 

fiyatları belirlenmiştir. TL/adet cinsinden belirlenen satış fiyatları piyasa 

etütlerinin yapıldığı dönem sonu olan 25 Nisan 1991 tarihindeki T.C. 

Merkez Bankası efektif döviz satış kurları üzennden US $ ve DM 

cinslerinden de belirlenmiş ve Tablo 21'de verilmiştir. 

Tablo 21. Kamu fidanlıklarında değişik yıllık fayda maliyet oranlarını 
sağlayan kavak fidanı satış fiyatları  

Tablo 21. Poplar saplings seeling prices to secure annual net benefit/total cosi 
ratios at 15%. 20%, and 25% in state owncd nurseries 

 

42. Özel Fidanlıklarda Kavak Fidanı Satış Fiyatları 

Özel fidanlıklarda üretilen değişik kalitedeki fidanların satış fiyatlarını 
belirlemek için fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Analizlerde YFMO % 
25 olarak uygulanmış ve satış fiyatları belirlenerek Tablo 22'de verilmiştir. 
Fidan satış fiyatları Tablo 23'de TL/adet, US $/adet ve DM/adet 
cinslerinden de verilmiştir. 



 

 



5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1987 yılında Kavakçılık Araştırma Enstitüsü tarafından " KAVAK 

FİDANLIK İŞLEMLERİNE AİT BİRİM ZAMAN ve MALİYET 

ANALİZLERİ" adlı bir çalışma yapılmış ve Enstitü'nün 138. no.lu Teknik 

Bülteninde yayınlanmıştır (BİRLER, YÜKSEL, DÎNER, 1987). Anılan 

çalışmada belirlenen standart işlemlere ait nitelikler ve birim zamanlar ile 

metodoloji, bu çalışmada da esas alınmıştır. Maliyetler, 1991 yılı Nisan 

ayındaki pazar koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve analizlerde veri 

olarak kullanılrmşür. Ayrıca, özel kavak fidanlıklarında da, üretim ve 

maliyet ilişkileri incelenerek kamu ve özel kavak fidanlık yatırımları ve 

fidan maliyetleri karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışmada kavak fidanlık giderleri, Tablo l'de verilen standart 

işlemler ve ortalama tekerrürlerine göre belirlenmiştir. Standart işlemler, 

uzun yıllar değişmeden uygulanacak niteliktedir Sulama sistemlerinde bir 

takım teknolojik gelişmelerin olacağı umulmakta ise de, bu değişmelerin 

fidanlık maliyeti ennde büyük çaplı tasarruflar sağlayacağı 

beklenmemelidir. Aslında sulama giderlerinin fidanlık maliyetleri içerisinde 

önemli bir payı bulunmaktadır. Bu nedenle, sulama suyu kaynaklan 

bakımından zengin imkanları olan yetişme ortamları, kavak fidanlığı 

açısından tercih edilen yerlerdir. 

Aynı işlemlerin eşit frekansta uygulandıkları ve eşit oranda insan 

gücünün istihdam edildiği varsayılsa bile, özel fıdanlıklardaki fidan  

maliyetleri kamu fidanlıklanndakine nazaran, ortalama % 51-52 oranında 

daha az olmaktadır. Çünkü, özel fidanlıklarda insan gücü daha ucuza 

istihdam edilebilmekte ve birim alanda daha çok sayıda fidan 

üretilmektedir. Fidanlıklarda kullanılan materyal, makina ve ekipman 

maliyetleri ise her iki sektör için eşit olmaktadır. Ancak, özel fidanlıklarda 

operatör maliyetleri belirli oranda (% 12) az olduğundan makinalı işlem 

girdileri de düşük olmaktadır. Kamu ve özel fidanlıklarda muhtelif maliyet 

unsurları arasındaki karşılaştırmalar Tablo 24'te verilmiştir. Tablo 24'te 

görüldüğü üzere, kamu fidanlıklarında birim maliyet 100 kabul 

edildiğinde, özel fidanlıklarda ortalama maliyet 48.29 olmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan ve Tablo 24'te görülen verilerden 

anlaşılacağı üzere, mevcut piyasa koşullarında kamu fidanlıklarının Ö2el 

fidanlıklar ile ekonomik anlamda rekabet etmeleri imkansızdır. Ancak 

kamu fidanlıkları, bir yörede fidan yetiştirme tekniğinin geliştirilmesi için, 

öncülük ve gösteri (demonstratıon) yapmak amacı ile faaliyette bulunuyor 



 
ise makro ekonomik bazda faydalı bir girişim olarak nitelenebilir. Aslında, 
kamu fidanlıklarının diğer fidanlıklar için selekte edilmiş kavak 
klonlarından çelik materyali üretme işlevini ana görev olarak üstlenmeleri, 
ülkemiz kavakçılık politikaları açısından yararlı olacaktır 

Bu çalışma ile belirlenmiş olan fidanlık işlemleri ve kavak fidanı 
maliyetleri, piyasa araştırmasının yapıldığı 25.04.1991 tarihindeki T.C. 
Merkez Bankası efektif döviz satış kurları üzerinden, Amerikan Dolan 
(US $) ve Alman Markı (DM) cinslerine çevrilmiştir. Bundan böyle 
maliyetlerin kullanılması halinde, anılan dövizler cinsinden venlen 
maliyetlerin güncel TL karşılıkları ortalamasının kullanılmasını 
önermekteyiz. 

Kavak fidanlıklarında kullanılan makina, ekipman, materyal ve 
hizmetlere ait fiyatlar ve bu fiyatlar arasındaki oranlar belirli süreler 
sonunda değişmektedir. Bu bakımdan çalışmada venlen maliyetlerin uzun 
süreli kullanılması doğru olmayacaktır. Kaba yaklaşımlar için 2-4 yıllık 

süreyle kullanılmaları mümkündür.Ancak, çok sağlıklı maliyet tesbitleri 

için, değişen piyasa koşullarına göre her yıl ya da iki yılda bir analizler 
yenilenmelidir 



ÖZET 

1. Kavakçılık    Araştırma   Enstitüsü        tarafından    "KAVAK 
FİDANLIK   İŞLEMLERİNE   AÎT  BİRİM  ZAMAN   VE   MALİYET 
ANALİZLERİ" adlı bir çalışma yapılmış ve 1987-2 yılı bülteninde. Teknik 
Bülten;   138 sıra numarasıyla yayınlanmıştır. Bu tarihten ben, işgücü,  
makina, ekipman ve materyal maliyetleri ve birbirleri arasındaki oranlar  
önemli ölçüde değişmiştir. Bu nedenle, fidanlık işlemlerine ait maİiyetler, 
fayda-maliyet verilerini günceîl eştirmek için yeniden hesaplanmıştır 

2. Kavak fidanlıklarında,  insan ve makina gücü ile yürütülen  
işlemlerin     birim     maliyetleri     ve     tüketilen     materyal     maliyeden 
hesaplanmıştır. TL/ha cinsinden hesaplanmış olan maliyetler TC.Merkez 
Bankası'nın 25 Nisan 1991 tarihindeki efektif döviz satış kurlarına göre  
US $/ha ve DM/ha cinslerine çevrilmiştir. 

3. Kavak   fidanlıklarında   yapılan   masraflar,   kamu   ve   Özel 

fidanlıklar için ayn ayrı hesaplanmıştır,  özel fidanlıklardaki  masraflar  

devlet fidanlıklarından daha düşüktür. Çünkü özel fidanlıklarda çalışan  

insanlar sendikal ve sosyal haklardan yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle, 

özel fidanlıklarda insan gücü ve makina ile yürütülen işlemler, sırasıyla, % 

40 ve % 12 daha ucuz olmaktadır. 

Fidanlık rotasyon dönemi boyunca yapılan masraflar gerçek faiz 

oranı (% 12) ile fidan üretim periyodu sonuna baliğ edilmiştir. 

4. Satış fiyatları, çeşitli kalite sınıfındaki kavak fidanları için "Yıllık 

Fayda Maliyet Oranlarına (YFMO)" göre belirlenmiştir. Kavak fidanı satış 

fiyatları belirlenirken, YFMO, özel fidanlıklar için % 25, kamu fidanlıkları 

için % 15, % 20 ve % 25 olarak uygulanmıştır. 

5. özel fidanlıklarda üretilen kavak fidanlarının maliyeti, devlet 

fidanlıklarında üretilenden  %  51.71   oranında düşüktür.  Bu  durumun  

nedeni,   büyük   ölçüde   devlet   fidanlıklarında   işgücü   maliyetlerinin 

yüksekliğidir.   Sonuç   olarak,   kamu   fidanlıklarının,   öze!   fidanlıklarla 

rekabet etmesi güçtür. 



SUMMARY 

1. A research   study on the " Operational Unit Times and Cost  

Analyses for Poplar Nursenes" was made by poplar Research Institute at 

izmit-TURKEY and its results were published in the Institute's bulletin 

No.138-1987-2.  Since then, the costs and the rates ot' man power,  

machınery,   equipment  and  material  have  been  changed  remarkably. 

Therefore the costıng of the nursery operations have to recalculated in  

order to update the cost-benefit data. 

2. The Standard  costs of the material  consumed and  of the 

machanized   and   manual   operations   run   in   poplar   nursenes   were 

calculeted in terms of Turkish Lira per hectare (TL/ha). Costs in local  

currencies were then converted into US $/ha and DM/ha in accordance 

wiîh the exchange rates ıssued by the Turkish Central Bank on the 25 th 

April, 1991. 

3. The expenditures were calculated separetely for the poplar 

nurseries operated under state and private owership. in private nursenes, 

the cost of man power ıs less than that in state nursenes, because private 

nursenes are not invoived at present with the trade union conventıons.  

Therefore, in private nursenes costs of manual and mechanized operations 

decreased at 40 % and 12 %, respectively. 

The expenditures made throughout the rotatıon period were 

compounded at a real interest rate of 12 % to the end of the period. 

4.The selüng pnces for poplar saplıngs of different quality ctasses 

were determmed in accordance with the rations of Net Annual 

Benefit/Total Cost (NAB/TC). Poplar sapling selüng prices were 

determined so as to secure a rate of NAB/TC at 25 % for private nurseries 

and sevefal rates of NAB/TC at 15 %, 20 % and 25 % for state 

nurseries. 

5. The cost of poplar saplings produced in private nurseries is 

51.71 % less than taht in state nurseries. To a great extend, this is because 

of the higher cost of man power in state nursenes. Consequently, state 

nursenes can hardly compete with private nurseries. 
 


