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I. POLİTİK VE YASAL ÇERÇEVE 

 

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün bir kuruluşudur. Orman 

Genel Müdürlüğü, 173 yıldır Anayasa ve yasalar tarafından verilen yetkilerle ormanın 

korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir bir biçimde ormandan faydalanılmasını 

sağlamaktadır. 

Ana görevleri; 

•Ormanı idare etmek ve orman kaynaklarından ekolojik bir bütünlük içerisinde 

halk için çok amaçlı faydalar sağlamak, 

•Orman ve orman kaynaklarını doğaya yakın ormancılık anlayışıyla geliştirmek, 

•Orman ve orman kaynaklarını herhangi bir tehlikeye karşı korumaktır. 

Ekonomide önemli sektörlerden biri olan ormancılık sektöründe belirlenen 

hedeflere ulaşmak için yürütülen faaliyetler, ülke yüzölçümünün %28.6’ sını kapsayan 

orman alanlarında gerçekleştirilmektedir. 

1962 yılında FAO ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki bir anlaşma 

sonucu kurulan Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

OGM'ye bağlı 12 araştırma müdürlüğünden biri olup, çalışma alanı tüm ülke genelini 

kapsamaktadır. Enstitünün temel görevleri, kavak, söğüt ve diğer hızlı gelişen orman 

ağaçları üzerine araştırma projeleri yürütmek, orman dışı kaynaklardan elde edilecek 

odun üretimini arttırmak için özel ve kamu sektörüne teknik danışmanlık yapmaktır. 

2015 verilerine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumlu olduğu 22.3 milyon 

hektar orman alanından yaklaşık 18,3 milyon metreküp odun üretimi gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’nin farklı orman bölgelerindeki doğal kavak meşcerelerinin toplamı ise, yaklaşık 

260,681 (142,322 hektar saf meşcere, 118,359 hektar karışık meşcere) hektardır. Doğal 

kavak meşcerelerinin ana türünü oluşturan Titrek kavakların yıllık odun üretimi 65.000 

m3 civarındadır. Bazı doğal fırat kavağı meşcereleri Güney ve Güneydoğu Anadolu'da 

bulunmaktadır. Diğer kavak türleri ise (Karakavak, Akkavak ve Boz kavak (Populus 

nigra, Populus alba, Populus x canescens)) Türkiye'nin farklı alanlarında bireysel ya da 

küçük gruplar halinde bulunmaktadır. 

Türkiye'de orman endüstrilerinin talebinin karşılanmasında, odun hammaddesi 

açığı bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde odun hammaddesi ithalatına başlanmıştır. 

Bu yüzden odun hammaddesi açığının kapatılmasında hızlı gelişen türlerle yapılan 

endüstriyel plantasyonlara öncelik verilmektedir. Türkiye'deki hızlı gelişen ağaç 

türlerinin yıllık üretiminin yaklaşık 3.7 milyon m3 olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

üretimin sadece 80.000 m3'ü Samsun İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Gölardı Kavakçılık 

İşletme Şefliğinde üretilmektedir. Son yıllarda, kavak fidanı üretimindeki özel 

fidanlıkların payı önemli ölçüde artmıştır. Türkiye'de kavak plantasyonlarının hemen 

hemen tamamı özel yetiştiriciler tarafından yapılmaktadır. Devlet fidanlıklarında ise, 

plantasyon ve fidanlık tekniklerinin gösterilmesi amacıyla selekte edilen kavak 

klonlarının üretimi demonstratif amaçlı olarak az miktarlarda devam etmektedir. 
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II. TEKNİK BİLGİ 

2.1 Tanımlama, Tescil ve Tür Kontrolü 

Farklı orijinlerden kavak ve söğüt klonlarının teşhisi ve tescili belirlenen kriterlere 

uygun olarak Kavakçılık Araştırma Enstitüsü'ne (KAE) ait deneysel fidanlıklarda devam 

etmektedir. Bu çalışmalara ilaveten, materyaller önceki yıllarda geçici klon numaralarıyla 

ilk seleksiyon populetumundan selekte edilen bazı bireylerden üretilmektedir. 

Bu süreçte tür kontrolü tüm devlet fidanlıklarında tamamlanmaktadır. Böylelikle, 

tür karışıklılığını önlemek amacıyla özel kavak fidanlıkları için ıslah ve kontrol edilmiş 

materyaller tedarik edilmektedir. Son iki yılda özel fidanlıkların sayısı oldukça artmış, bu 

durum onlardaki tür kontrolünün gerçekleştirilmesini güçleştirmiştir. 

Melez kavak ve Amerikan Karakavağı klonları; P. x euramericana “I-214”, P. x 

euramericana “45/51” and P. deltoides “Samsun” melez kavak plantasyonları için uygun 

bölgelerde kullanılmaktadırlar. Karadeniz bölgesinde kavak yetiştiricileri tarafından 

'Samsun' klonu tercih edilmektedir. Amerikan karakavağı ve 'Samsun' klonuyla yapılan 

plantasyonlar, hızlı büyümeleri sebebiyle Marmara ve Karadeniz bölgeleri boyunca 

uzanmaktadır. Amerikan Karakavağı (Populus deltoides Marsh.)'nın kültivarları 

arasından selekte edilen 'İzmit (S-307/26)' klonu fidanlıklarda ve ticari amaçlı olarak 

Karadeniz Bölgesi ardında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

2. 2. Üretim Sistemleri ve Yetiştirme 

Kavak yetiştiriciliği Anadolu coğrafyasında uzun bir geçmişe sahiptir. Anadolu 

halkı yıllardan beri kavağı geleneksel olarak yetiştirmektedir. Türkiye’de geçtiğimiz 40-

45 yılda Kavakçılık Araştırma Enstitüsü tarafından modern kavak yetiştirme teknikleri 

geliştirilmiştir. 80'li yılların başında kavakçılığın gelişimi için planlanan büyüme 

çalışmalarıyla umut vaadeden sonuçlar gözlemlenmiştir. Kavak yetiştiriciliğinin hem 

fidanlık, hem de plantasyon aşamalarında kapsamlı bir şekilde mekanizasyon metotları 

uygulamaya konulmuştur. Hatta, modern kavak yetiştirme tekniklerinin başlatılması ve 

genişletilmesi çalışmaları, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi ülkenin daha az 

gelişmiş bölgelerine kadar uzanmıştır. 

2.2.1 Fidanlık Uygulamaları ve Üretim 

Dikim materyali başarılı bir plantasyon için oldukça önemlidir. Kavak 

plantasyonu genel olarak gövde çeliği, bir veya iki yaşlı köklü ve köksüz fidan (sırık 

çeliği) kullanılarak tesis edilmektedir. Araştırmalara göre, gövde çeliği, bir veya iki yaşlı 

köklü ve köksüz fidanlar, yaşama yüzdesi, çap ve boy gelişimi açısından benzer sonuçlar 

göstermiştir. Bilindiği üzere, köksüz fidan kullanmak, köklü fidan kullanmaya göre daha 

ucuz ve pratiktir. Bu yolla, kavak plantasyonlarının tesisinde büyük bir ekonomi 

sağlanmaktadır. 

Fidanlık aşaması sonuçlarına göre, anaçlık yöntemiyle gövde ve sırık çeliği 

üretimi bir yaşlı parsellerde dört periyod, iki yaşlı parsellerde ise iki periyod için 

yapılabilmektedir. 

Kavak çeliği, bir yaşındaki kavak gövdelerinin yaklaşık18-20 cm uzunluğunda 

parçalar halinde kesilmesi ile elde edilmektedir. Bir yaşındaki kavak gövdeleri ise, 

çoğunlukla çelik dikimleriyle tesis edilmektedir. Çelikler anaçlık parselindeki sıralara 

genellikle insan gücü ile dikilmektedir. Çeliklerin dikim sıraları arasındaki mesafe, 

traktörün çalışma genişliğine ve bakım işlemlerinde kullanılacak ekipmanlara bağlı 
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olarak sınırlandırılmaktadır. Fidanlık aşamasından alınan araştırma sonuçlarına göre; 

anaçlık yöntemiyle bir ve iki yaşlı sırık çeliği ve gövde çeliği üretiminde: 

I-214 ve Samsun (77/51) klonları için en fazla fidan üretim miktarını, sürgün 

kontrolü işlemine gerek olmadan, 1.3x0,4 m ya da 1,6x0,4 m aralık mesafe grupları 

vermiştir. 

Karakavak klonları (Kocabey, Gazi ve Geyve) için en fazla fidan üretim miktarını, 

sürgün kontrolü işlemine gerek olmadan, 1,6x0,9 m ve 1,6x0,4 m aralık mesafe grupları 

vermiştir. 

Türkiye kullanılan kavak fidanı standardizasyonuna göre, iki yaşlı fidan 

materyalleri 1 m yükseklikteki çapa göre sınıflandırılmıştır. Bir yaşlı fidanlar için bir 

standardizasyon bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de kavak fidanlıklarında 

kullanılmak üzere, bir yaşlı fidanlar için yeni bir standardizasyon çalışması devam 

etmektedir. 

2.2.2 Plantasyon Ormanları 

60'lı yılların başlarında dikkatli ve ciddi bir şekilde tasarlanmış kavakçılığın 

gelişimi programı başlatılmıştır. Bu programın ilk aşamalarında birkaç araştırma projesi 

ve anketler dikkate alınmıştır. Kavakçığın gelişim planının ilk yıllarında Türkiye iklimsel 

bakış açısıyla incelenerek ana iklim zonları belirlenmiştir. Türkiye iklimsel özelliklere 

göre iki ana bölgeye ayrılmıştır. İlki, P. x euramericana ve P. deltoides klonlarının dikili 

olduğu kıyısal ve ılıman zon, ikincisi ise P. nigra klonlarının dikili olduğu karasal zondur. 

Genel olarak başarılı bir plantasyonun ilk ve en önemli adımı toprak tipi olarak 

kabul edilmektedir. Kavaklar için en çok tercih edilen topraklar, kumlu killi balçık ve 

alüvyal topraklardır. Bu tip topraklarda kökler kolaylıkla en az 2 m derinliğe nüsuf 

etmekte ve yeterli miktarda su toprakta tutulabilmektedir. Köklerin özgürce yayılamadığı 

ve kılcal etkinliğin engellendiği topraklar kavak plantasyonları için uygun değildir. Eğer 

toprağın pH değerleri 6.5-7.5 arasındaysa, kavak ağaçları optimum büyüme 

yapmaktadırlar. Fakat kalkerli topraklar (yüksek kalsiyum karbonat içeren) kavak 

plantasyonları için tavsiye edilmemektedir. 

Kavak plantasyonlarının tesisinde bir diğer önemli adımda toprak hazırlığıdır. 

Başarılı sonuçlar için uygun araziler ve klonlar seçilmeli ve arazi uygun bir şekilde 

hazırlanmalıdır. Son yıllarda kavak yetiştiriciliğinde de mekanizasyona yoğun bir şekilde 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ağır ve modern makineler özellikle, kavak yetiştiriciliğinde 

büyük bir potansiyelin olduğu Orta ve Güneydoğu Anadolu'daki kavak yetiştiricilerine 

gösterilmiştir. Yukarıda bahsedilen bu bölgelerdeki bazı alanlarda topraklar geleneksel 

olarak 30-35 cm'den daha derinde işlenmemekteydi. Yüzeysel toprak işleme sorununu 

gidermek için, derin sürüm veya riperleme ve diskaro çekme, kısacası yoğun toprak 

işleme gereklidir. Bu yüzden hükümet tarafından desteklenen, Kavakçılığı Geliştirme 

Programındaki hedef alanlarda yeni bir mekanizasyon tanıtım programı başlatılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, yoğun mekanizasyon metotları, sulama açısından önemli 

olan toprak drenajının tesviyesinde de gereklidir. Sistematik sulama için tesviye işlemi 

dikkatlice gerçekleştirilmelidir. Bu işlemden sonra, dikim çukurları açılmadan önce 

arazinin tamamında derin toprak işleme ve diskaro yapılmalıdır.  

Genel uygulama olarak, dikim çukurları bir çubukla yeri işaretlenerek burgu ile 

açılmaktadır. Tavsiye edilen dikim çukuru ebatları; köklü fidanlar için 80-90 cm derinlik 

ve 50-60 cm genişliktir. Çukurlar karakavaklar için 15-20 cm daha ufak ebatlardadır. 

Sırık çeliği dikimleri için helis çapı daha küçük olan (örneğin 30 cm ) burgu kullanılabilir. 
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Dikim aralığının seçimi arazi koşulları ve plantasyon sahibinin amacına bağlı 

olarak değişmektedir. 5x5 m ve 6x6 m melez kavak ve amerikan karakavağı klonlarıyla 

tesis edilen plantasyonlarda en çok kullanılan aralık mesafelerdir. Son zamanlarda, kağıt 

ve yonga sanayisinde kullanılmak üzere, bu klonlarla kurulan kavak plantasyonlarından 

daha fazla odun ürünü üretmek için daha dar aralık mesafeler (3x1,5 m, 3x2m, 3x3m, 

3x4m) önerilmektedir. 

Kavak plantasyonlarının başarısı yeterli miktarda su ve besin maddesine bağlıdır. 

Sulama, özellikle uzun yaz kuraklığının gözlemlendiği Türkiye'nin iç bölgelerinde, su 

seviyesinin topraktaki kök zonunun altına düştüğü sahalarda gereklidir. Kavaklar su 

ihtiyacı olan türlerdir ve bilindiği gibi yeterli su olmadan yaşayamazlar. Sulama 

genellikle, yüzey ya da fıskiye sulama sistemleriyle yapılmaktadır. Damla sulama 

sistemleri küçük ölçekli kavak plantasyonlarında kullanılmaktadır. 

Kavaklar, özellikle su ve mineral madde konusunda doğal vejetasyonla rekabette 

çok dayanıksızdırlar. Bundan dolayı Türkiye'nin birçok bölgelerinde, özellikle yabani ot 

büyümesinden kaynaklı transpirasyon kayıplarını önlemek önemlidir. Eğer ara tarım 

ürünü yoksa 4 yıl boyunca Mayıs ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez, 5. 

ve 6. yılda Mayıs ya da Haziran ayında olmak üzere yılda 1 kez bakım yapılmalıdır. 

Sulama, genellikle 4 yıl boyunca yılda 4 kez, diğer yıllarda ise 2 ya da 3 kez 

gerçekleştirilmelidir. Ancak sulama işleminin sayısı arazi koşullarına ve toprağa bağlı 

olarak değişmektedir. 

Genel bir uygulama olarak budama ağaçlandırmanın 2. veya 3. yılında 

başlamaktadır. Kağıt ve yonga sanayi için daha fazla odun ürün üretmek amacıyla kurulan 

ağaçlandırılmalarında ise budama yapılmamaktadır. 

 

2.1.3 Doğal Ormanlar 

 

Ülkemizde doğal olarak mevcut 5 kavak türü bulunmaktadır. Bunlar; 

1-Karakavak (Populus nigra L.) 

2-Akkavak (Populus alba L.) 

3-Boz Kavak (Populus x canescens Smith – P. tremula x P. alba melezi) 

4-Titrek Kavak (Populus tremula L.) 

5-Fırat Kavağı (Populus euphratica Oliv.) 

Türkiye' nin farklı bölgelerinde ufak ölçekli bir kaç doğal kavak meşcereleri 

mevcuttur. Bunların toplam alanı yaklaşık 260.681 hektardır (142,322 hektar saf, 118,359 

hektar diğer orman ağaçlarıyla karışık halde). Doğal kavak meşcerelerini ağırlıklı olarak 

Titrek kavak oluşturmaktadır. Titrek kavakta yıllık odun üretimi yaklaşık 65.000 m3 

civarındadır. Güney ve Güneydoğu Anadolu'da da Fırat kavağının bazı doğal meşcereleri 

bulunmaktadır. Diğer kavak türleri ise (Karakavak, Akkavak ve Boz kavak) Türkiye' nin 

farklı bölgelerinde bireysel ağaçlar olarak ya da küçük gruplar halinde yer almaktadır. 

Türkiye'de geniş bir alanda yayılış gösteren Titrek kavağa (Populus tremula), 0-

2700 m yükseklik aralığında, küçük meşcereler, gruplar ve bireyler halinde 

rastlanabilinmektedir. Titrek kavak yaklaşık 133.716,98 hektarlık alanla Türkiye'de geniş 

bir yayılış alanına sahiptir. Bu alanın 76.499,20 hektarı verimli koru, kalan 57.217,78 

hektarı da bozuk koru ormanı niteliğindedir. Titrek kavağın en yoğun yayılışı Trabzon 

(36.603,20 ha), Erzurum (31.777,90 ha) ve Giresun (20.878,70 ha) Orman Bölge 

Müdürlüklerinde görülmektedir. Yüksek tuzluluk oranlarına dayanıklılığından dolayı 

üzerinde önemle durulan Fırat kavağı (Populus euphratica Olivier)’nın ise dünya 
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üzerindeki doğal yayılış alanları oldukça azalmıştır. Türün en önemli iki doğal yayılışı, 

Fırat ve Dicle nehirleridir. Fırat kavağı ve Titrek kavağın ülkemizdeki dağılımı Şekil 1 

de görülmektedir. 

 
  Şekil 1. Türkiye’de Fırat kavağı (dört populasyon halinde) ve Titrek kavağın dağılımı 

 

Karakavaklar (Populus nigra L.), Türkiye'nin doğu ve orta bölümünün ana ağaç 

türlerinden biridir. Karakavaklarla yapılan sıra ağaçlandırmaları Anadolu’nun geleneksel 

kavak yetiştirme uygulamalarındandır. Karakavaklarla yapılan sıra ağaçlandırmaları 

Anadolu’nun geleneksel kavak yetiştirme uygulamalarındandır. Diğer kavak türleri 

(Akkavak ve Boz kavak) dere ve nehir kenarları boyunca sıklıkla görülebilmektedir. 

Söğütler Anadolu'da geniş bir doğal yayılış alanına sahiptir. Türkiye'deki doğal 

söğüt taksonlarının sayısı 24'tür. Büyük nehir vadileri boyunca bireysel ve küçük gruplar 

halinde yayılabilmektedirler. Toplam alanları yaklaşık 2087,28 hektardır (877,73 hektar 

saf meşcere, 1209,28 hektar diğer orman ağaçlarıyla karışık halde). Türkiye'deki söğüt 

türlerinin en önemlisi Aksöğüttür. Büyük ağaçtan büyük çalılara kadar tüm formları 

bilinmektedir. Özellikle Gevrek söğüt (S. fragilis) ve Boylu söğütden (S. excelsa) birçok 

ekotip ve melezler mevcuttur. Rize söğüdü (Salix rizeensis - Karadeniz Bölgesi'nde 

Soğanlı Dağlanrı'nda), Anadolu Söğüdü (Salix Anatolica - Adana'da) ve Erguvani Söğüt 

(Salix purpurea subsp. leucodermis - Ege Bölgesi'nde) Türkiye'deki endemik söğüt 

türleridir. Ülkemizdeki söğüt türlerinin dağılımı Şekil 2'de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Türkiye’deki Söğüt türlerinin dağılımı 

 

2.1.4 Tarımsal Ormancılık ve Orman Dışındaki Ağaçlar 

Tarımsal ara ürün uygulaması melez kavak plantasyonlarında ilk üç yıl boyunca 

uygulanabilmektedir. Kavak plantasyonlarının altında ara tarım esas olarak iki amaçla 

yapılmaktadır. İlk amaç, kavak plantasyonu yatırımlarının kârlılığını arttırmaktır. İkinci 

amaç ise, sınırlı olan arazilerinin bir kısmını kavak plantasyonu için ayıran çiftçilere yıllık 

gelir sağlanmasıdır. Tarımsal ara ürünün verimliliğini ve karlılığını arttırmak için, kavak 

plantasyonları 6x6m, 5x7m ve 5x8 m gibi geniş aralık mesafelerde tesis edilmelidir. Bazı 

tarımsal ürünler, üç yıllık periyod boyunca ağaçların toprağı sömürdüğü sınırlar dışındaki 

genç kavak ağaçlarının sıraları arasındaki şeritler boyunca başarılı bir şekilde 

yetiştirilebilir. Önerilen ara tarım ürünleri; fasülye, patates, mısır, şeker pancarı, karpuz, 

kavun, yeşilbiber, patlıcan, kabak, marul ve salatalık gibi yetiştirilmesinde sulama ve üst 

toprak işlemesi talep eden ürünlerdir. 

2.3 Genetik, Koruma ve Islah 

2.3.1 Aigeiros seksiyonu:  

Türkiye'de yetiştirilen kavakların birçoğu bu seksiyona aittir. 

1. Yerli Karakavaklar (Populus nigra L.)  

Türkiye'nin doğu ve orta bölümünün ana ağaç türlerinden biridir. Dolayısıyla, 

karakavak ıslah çalışmaları ülkenin bu bölümlerinde yoğunlaşmıştır. 

1965'ten beri, karasal iklim koşullarının egemen olduğu Türkiye'nin Orta, Doğu 

ve Güneydoğu bölgelerindeki fidanlıklarda "Gazi (TR-56/52)" ve "Anadolu (TR-56/75)" 

yerli karakavak klonları yetiştirilmekte ve plantasyonlar tesis edilmektedir. KAE 

tarafından sürdürülen genetik seleksiyon çalışmaları sonucunda üç yeni yerli karakavak 

klonu daha seçilmiş ve Ulusal Kavak Komisyonu tarafından "Behiçbey (TR-62/154)", 

“Geyve (TR-67/1)” ve “Kocabey (TR-77/10)” isimleri ile tescil edilmiştir. Araştırma 

çalışması sonuçlarına göre, bu üç klonun da ülkemizde başarılı bir şekilde 
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plantasyonlarda kullananılabileceği anlaşılmıştır. 

İlk aşama klon seleksiyonu denemelerine ait 6 sahadan elde edilen 6 yıllık verilere 

göre başarılı olduğu belirlenen klonlarlar 2012 ve 2014 yıllarında ikinci aşama klon 

seleksiyonu deneme alanları (3 deneme İç Anadolu'da, 2 deneme Güneydoğu Anadolu'da 

ve 1 deneme Doğu Anadolu'da) tesis edilmiştir. Enstitü Müdürlüğümüz tarafından 

deneme alanlarındaki gözlemlere devam edilmektedir. 

2012-2015 döneminde de KAE tarafından, Karakavak koruma programına devam 

edilmiştir. 2010 yılında KAE ve ODTÜ arasında yapılan işbirliğiyle "Türkiye karakavak 

genetik kaynaklarının genetik karakterizasyonu ve moleküler karakavak ıslah 

programının geliştirilmesi" projesine başlanmıştır. Bu projenin amacı, karakavağın 

genetik kaynaklarında genetik çeşitliliğin ve klon bankasındaki klonların genetik 

kimliklerinin belirlenmesi, Türkiye karakavak ıslah programının yeniden geliştirilmesi 

ve moleküler tekniklerle programın daha etkili bir hale getirilmesidir. Proje çalışmaları 

sonucunda; klon bankasındaki karakavak popülasyonlar ile doğal karakavak 

populasyonları genetik sınıflandırmada iki farklı gruba ayrılmışlardır. İlk grubun 

içerisinde yer alan alt gruplardaki populasyonlardan coğrafik olarak birbirine yakın olan 

populasyonların aynı zamanda genetik olarak da birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz populasyonları ilk alt grup içerisinde 

yer almaktadır. Aynı şekilde Marmara ve Ege populasyonları hem coğrafik hem de 

genetik olarak birbirine yakın bulunmuştur.  

Kültüre alınmış karakavak plantasyonları ile  doğal  karakavak meşcerelerinde 

genetik çeşitlilik açısından büyük bir farklılık bulunmamıştır. Klon bankasının içinde 

barındırdığı genetik çeşitlilik parametreleri yeni ıslah çalışmalarının yapılabilmesi için 

istenilen düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Melet, Tunceli ve Doğu Anadolu 

populasyonları en fazla özgün alel içeren popülasyonlar olduğundan yeni ıslah 

programlarında genetik çeşitliliği artırmak için bu üç populasyondan klon bankasına ıslah 

amaçlı yeni klonlar ilave edilmesi de yine aynı çalışma sonucunda önerilmiştir. 

 

2. Amerikan Karakavağı'nın Kültivarları ve Melezleri (Populus deltoides Marsh.) 

 

2000’li yıllardan itibaren, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Samsun (I–77/51) 

klonu da başarılı bir şekilde ticari olarak kullanılmaktadır. KAE tarafından kurulan 

populetumların değerlendirilmesinden çıkan sonuçlar, “Samsun” (77/51) ve “İzmit” (S–

307/26)” isimli Amerikan karakavağı (Populus deldotides) klonları ile “I–45/51” 

numaralı Euramerican melez kavak klonunun da, Populus euramericana cv.“I-214” 

melez kavak klonu ile birlikte, ülkemizde başarıyla yetiştirilebileceğini göstermiştir. 

Marmara ve Karadeniz Bölgelerindeki Melez kavak ve Amerikan karakavağının 

birinci aşama klon denemelerine göre, 2014 baharında Marmara Bölgesi'nde üç adet 

ikinci aşama deneme alanı kurulmuştur. Birinci aşama klon denemelerinin 8. yıl 

sonuçları, kontrollü melezleme sonucu elde edilen 2 Amerikan karakavağı klonunun 

(89.M.004 ve 89.M.060) üstün performansa sahip olduğunu göstermiştir. Karadeniz 

Bölgesi'nde, 89.M.004 klonu ortalama 62 m3/ha/yıl, 89.M.060 klonu 44,5 m3/ha/yıl 
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hacim artımına sahip iken kontrol klonu 29,8 m3/ha/yıl hacim artımı yapmıştır. 

2014 yılında ise Günedoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerine uygun melez 

kavak klonu seçimine yönelik bir proje gerçekleştirilmiştir. Proje sonuçlara göre, 

83011015 numaralı melez kavak klonu üstün performans göstermiştir. 2016 yılında söz 

konusu kavak klonun tescil çalışmalarına başlanacaktır. 

Lif, yonga sanayisi için, sık dikim aralıklı plantasyon modeli kullanılarak ince 

çaplı odun elde etmeye yönelik 2011 yılında yeni bir projeye başlanmıştır. Marmara 

Bölgesi'nde Melez ve Amerikan karakavağından oluşan 50 adet kavak klonuyla üç 

deneme alanı tesis edilmiştir. Üçüncü yılın sonunda, yaşama yüzdesi, çap ve boy 

büyümeleri açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5 yıl boyunca gözlemlenecek 

bir sonraki aşama için tesis edilecek denemelerde kullanılmak üzere en üstün 11 kavak 

klonu (seçilen klonlardan 5 adedi Melez kavak klonu, 6 adeti Amerikan karakavağı 

klonudur) seçilmiştir. 

2.3.2 Leuce seksiyonu: 

            Bu seksiyon, Akkavaklar (Albidae) ve Titrek kavaklar (Trepidae) olmak üzere iki 

alt seksiyona ayrılmaktadır. 

Akkavaklar seksiyonu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bireysel olarak ya da grup 

halinde (Populus x canescens gibi) tek bir tür olarak Populus alba yer almaktadır. 

Akkavaklar (Populus alba) ülkemizde ekonomik değere sahip bir tür değildirler. Sadece 

süs ağacı olarak yetiştirilmektedirler. 

Titrek kavak (Populus tremula) Türkiye'de geniş bir coğrafik yayılıma sahiptir. 

Doğal ormanlarda, bazen orman topluluklarının gelişiminin ilk şekli olarak saf meşçere 

biçiminde ama esas olarak grup ya da bireysel ağaçlar şeklinde bulunmaktadır. KAE 

tarafından son rapor döneminde, Titrek kavağın (Populus tremula) gövde çeliğiyle 

üretiminde etkili olan faktörler belirlenmiştir. Türkiye'de Orta ve Doğu Anadolu'daki 

plantasyonlarda kullanılmak üzere, Populus tremula'nın tohumla üretimine 

başlanılmıştır. KAE tarafından İzmit Fidanlığı'nda Titrek kavağın kök çeliğiyle üretim 

parseli tesis edilmiştir. Aynı zamanda, Titrek kavakta, 2 Gen Koruma Ormanı (Biri Araç-

Kastamonu'da 109,3 hektar, diğeri Şebinkarahisar'da 39,4 hektar) ve 1 tohum meşçeresi 

(Hasankale-Horasan-Erzurum'da 360 hektar) seçilmiş ve ulusal tescili yapılmıştır. 

 2.3.3 Tacamahaca seksiyonu:  

Balzam kavaklarının Türkiye'de doğal dağılımı bulunmamaktadır, türleri ve 

kültivarları da herhangi bir çalışmada kullanılmamıştır. 

2.3.4 Turanga seksiyonu: 

          Bu seksiyon, Fırak kavağı (Populus euphratica Oliv) olmak üzere tek bir türü 

içermektedir. Ülkemizde ticari olarak yetiştirilmemekte olup, ekonomik değere sahip 

olmayan bir kavak türüdür. Fırat kavağının Türkiye'deki doğal yayılımının en önemli 

bölgesi, Mezopotamya olarak bilinen, Fırat ve Dicle-Botan nehirleri arasındadır. Son 

yıllardaki araştırmalarda Fırat kavağının, Fırat ve Dicle-Botan nehirleri dışında yeni 
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doğal dağılım alanları bulunmuştur. 

2012-2015 döneminde, Fırat ve Dicle-Botan nehirleri boyunca uzanan dağılım 

alanlarını tehdit eden çevresel faktörler belirlenmiş ve Fırat kavağı plantasyonlarını bu 

çevresel faktölerden koruma amacıyla yürütülecek öncelikli araştırmalar konuları tespit 

edilmiştir. Gelecekteki araştırma öncelikleri olarak, türün doğal alanlarının koruması ve 

melezleme çalışmaları önerilmiştir. Aynı zamanda, Fırat kavağının (Populus euphratica 

Oliv.) tohum morfolojisi ve çimlenme karakteristikleri ile morfolojik karakterlerle 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi yine bu rapor döneminde yapılan çalışmalar 

arasındadır. 

2.3.5. Söğütler 

KAE tarafından Söğütler konusundaki ilk çalışma, Karadeniz, Marmara, İç 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki doğal olarak bulunan ağaç formundaki 

söğüt populasyoları içinden seçilen 55 adet Söğüt (Boylu söğüt (Salix excelsa), Aksöğüt 

(Salix alba) ve Acem söğüdü (Salix acmophylla)) klonlarının genetik farklılıklarının 

araştırılmasıdır. Bu klonların, köklenme yüzdeleri, büyüme performansları, büyüme 

süreleri, gövde formları, temel yoğunlukları, kuru madde ve holoselüloz üretimleri, kalori 

ve protein değerleri gibi genetik karakterleri belirlenerek daha sonraki araştırma 

çalışmalarında kullanılmak üzere seçimleri yapılmıştır. Söğüt konusunda ülkemizde 

yapılan diğer çalışmalarda; Göller bölgesini temsilen kurulmuş olan deneme alanlarında 

bulunan söğüt klonlarının büyüme performansları ve yonga levha yapımına uygunlukları 

araştırılmıştır. 11 söğüt klonu, 8. yıl sonunda; çap, boy, yaşama yüzdesi ve bunların 

kombinasyonuna dayalı indeks değerler yönünden karşılaştırmalara tabi tutulmuştur. 

İndeks değerlere göre seçilen en iyi 2 söğüt klonun da gövde analizleri yapılmış ve 

klonların hektardaki hacim üretimleri ile yıllık ortalama hacim artımları hesaplanmıştır. 

Denemelerde hacim üretimlerine göre belirlenen en iyi söğüt klonlarının (84/28 nolu 

Salix excelsa klonu) yongalevha yapımına uygunluğu araştırılmıştır. 

2.4. Orman Koruma 

Chrysomela populi L., Hyphantria cunea Drury, Parantherene tabaniformis (L.), 

Agrilus ater L, Melolontha melolontha Fab., Capnodis miliaris (Klug) ve Lepidosaphes 

ulmi (L.) Türkiye’deki önemli kavak zaralılarıdır. 2012-2015 periyodunda Türkiye'nin 

farklı bölgelerideki plantasyonlarında, bireysel halde ya da grup halindeki kavak 

ağaçlarında zarar yapmışlardır. 

Türkiye'ye özgü Kavak yaprak kelebeğinin Clostera (=Pygaera) anastomosis 

(Lep.;Notodontidae) 2014'e kadar herhangi önemli bir salgını rapor edilmemiştir. 

Ülkemizdeki ilk salgını 2015 yılında, Sakarya'ya bağlı; Akyazı, Erenler ve Hendek'te 300 

hektarlık bir kavak ağaçlandırma sahasında meydana gelmiştir. 

Bu arada, Melampsora allii populina and Marssonina brunnea (Ell. et Ev) P. 

Magn. mantar belirtileri patolojik olarak kavak plantasyonlarında görülmüştür. 

Bakım çalışmaların yetersizliği (kültürel işlemlerin) genellikle, daha önce 

belirtilen entolomojik ve patolojik problemlere katkıda bulunmaktadır. 
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2.5. Hasat Toplama ve Yararlanma 

2.5.1. Kavak ve Söğütlerin Hasatı 

OGM tarafından üretilen yıllık kavak odunu miktarı 80 bin m3’dür. Bu üretimin 

yaklaşık %20'si Samsun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gölardı Kavakçılık İşletme 

Şefliğindeki (Türkiye’de odun üretimi sadece kavak türünden olan tek şeflik) Samsun 

(77/51) klonu ağaçlandırmalarından, %80'i ise Titrek kavak meşçerelerinden elde 

edilmektedir. Toplam ürünün 2/3'ü lif-yonga odunudur. 

Ülkemizde lif levha ve yonga levha kuruluş kapasitesi çok yüksek seviyelere 

(yılda 12 milyon m3) ulaşmıştır ve kapasite açısından dünyada lider ülkeler arasında yer 

almaktadır. Bu büyümeye paralel olarak, ince çaplı kavak odunu ihtiyacı da artmıştır. 

Levha ve Kağıt endüstirisinin talebine uygun odun hammaddesinin üretiminde dar dikim 

aralıklı üretim modeli önerilmektedir. Bu üretim modelinde dikim aralıkları 4,5-12 m2 

arasında değişmektedir. 

Söğütün ise ülkemizde ticari olarak üretimi dolayısıyla ekonomik bir girdisi 

yoktur. 

2.5.2. Çeşitli Odun Ürünlerinde Kavak ve Söğütlerin Kullanımı 

 

Türkiye'de kavak odununun arz ve talebi uzun bir süre boyunca büyük oranda 

dengedeydi. Kavak odunu ticaretinin, yurt içindeki arz-talep dengesine etkisi küçük bir 

öneme sahip olup, yuvarlak odun olarak ithalatı ve ihracatı nadiren olabilmektedir. 

Özetle, Türkiye'de kullanılan kavak odununun neredeyse tamamı yurt içindeki 

plantasyonlardan üretilmektedir. 

Populus x euramericana cv. (I-214) klonu ülkemizde 1962 yılında tanıtılmış ve o 

zamandan itibaren artan bir oranda yetiştirilmesine devam edilmştir. Sonraki yıllarda, I-

45/51 Melez kavak klonu ile ‘‘Samsun (77/51)” ve ‘‘İzmit (S-307/26)" Amerikan 

karakavağı klonları (Populus deltoides Marsh.) Türkiye'de yetiştirilmesi uygun kavaklar 

olarak seçilmişlerdir. 1990 yıllarda Populus x euramericana (I-214) ve Samsun (I-77/51) 

klonları, Türkiye'deki kavak plantasyonlarında artan bir oranda kullanılmışlardır. Bu 

kavak klonları odunlarının geleneksel kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir: 

•Soyma sanayii (soyma kaplama, kutular, kontrplak ve kibrit), 

•Ambalaj sanayii (paletler, kasalar, kutular vb.), 

•Mobilya sanayii (bıçkılık odun olarak daha çok iç kısımlarda), 

•Lif, yonga ve selüloz sanayii (kağıt hamuru, yonga levha) ve 

•Yapı sektörü (çoğunlukla çatı konstrüksiyonunda kullanılan biçilmiş odun). 

Etiket yongalı levha (Waferboard) ve yönlendirilmiş yongalı levha (oriented 

structural board: OSB) üretiminde 1975 yılından buyana artan oranda kavak odunu 

kullanılmaktadır. Kavak odunu, kompozit paneller (değişik ağaç türlerine ait 

odunlarından karışık olarak imal edilmiş panel) ve benzeri kereste ürünleri imalinde 

başarıyla kullanılmaktadır. OSB, LVL (laminated veneer lumber), PSL (parallel strand 

lumber), LSL (laminated strand lumber) olarak isimlendirilen ürünlerin imalinde de 



 

 

11 
Türkiyede Kavak ve Sögütler: Ulusal Kavak Komisyonu                                   

kavak odunu kullanılmaktadır. Egzotik kavakların (Amerikan karakavağı ve melezleri), 

açık renkli olması (beyaz ya da fildişi), çalışma kolaylığı (soyma, kurutma, tutkallama ve 

yüzey temizlemede), yoğunluğun düşük olması gibi bazı odun karakteristikleri onu, örtü 

kaplama, kutu ve kasa paketleme, kontrplak, kibrit vb. üretiminde geniş bir şekilde 

kullanılan soyma kaplama için uygun bir materyal yapmaktadır. 

Bu kavak klonlarının odunu, yararlı bir hammadde olarak üretim endüstrisinde 

özellikle aşağıdaki ürünlerde kullanılmaktadır: 

•Özel kâğıt ürünleri; peçeteler, mendiller, havlular, ince kâğıt, ambalaj kâğıdı ve 

kartonlar.  

•Genel amaçlı kâğıt hamuru üretimi; yarı kimyasal ve beyazlatılmış sülfit kâğıt 

hamuru üretimi. 

•Yapısal levhalar; yalıtım levhaları, tavan kaplama levhaları ve lif levhalar. 

Ayrıca, kavak kereste tomrukları, palet, ambalaj sandığı ve kutuları, mobilya 

elemanları, kereste yapılı paneller ve bıçkılık kereste olarak çok geniş bir alanda 

kullanılmak üzere fazlaca talep edilmektedir.  

Kavak odunu levha, ambalaj, mobilya elemanları, lif levha ve odun bazlı 

izolasyon levhaları endüstrisi tarafından da geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Egzotik 

kavak odununun kimyasal yapısı onu kâğıt hamuru üretiminde uygun bir hammadde 

yapmaktadır ve bu alanda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. 

Yerli karakavaklar (Populus nigra L.) ve söğütler Anadolu'da yüzyıllardır 

yetiştirilmektedirler. Populus thevestina cl. “Gazi (TR-56/52)” ve Populus thevestina cl. 

“Anadolu (TR-56/75)” klonları, yerli karakavak kültivarları arasından seçilmiş ve 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Kavak Komisyonu tarafından 1962 yılında tescil 

edilmiştir. Sonraki yıllarda, bu yerli karakavak klonları, özellikle orman alanlarının az 

olduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilmiştir. 

Yerli karakavak odunu, ülkemizin ormanca fakir yörelerinde özellikle kırsal 

yapılarda geleneksel yapı malzemesi olarak kullanılmakta ve bu yörelerin ahşap malzeme 

ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. Yerli karakavak odunu kırsal inşaatlarda hem 

yuvarlak odun olarak, hem de kereste halinde kullanılmaktadır. Kentsel alanlarda faaliyet 

gösteren inşaat sektörü tarafından da, bıçkılık yerli karakavak tomruğu kalıplık tahta ve 

yük taşıyıcı ahşap malzeme olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yerli karakavak odunu, 

mekanik özelliklerinin benzer olduğu orta kalitedeki ladin ve göknar odununun yerine de 

kullanılmaktadır. 

Geleneksel olarak, kavak yaprakları çiftlik hayvanlarını beslemek için 

tamamlayıcı yem olarak ağaçların budanan dallarından toplanarak kullanılmaktadır. 

Kavakların bir diğer kullanım alanı da rekreasyonal amaçlı çevre düzenlemelerinde yer 

almasıdır. Örneğin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz havzasında çeşitli Populus nigra var. 

thevestina kültivarları, uzun ömürlü, açık renkli, silindirik zarif gövdelerinden dolayı süs 

amaçlı yetiştirilmektedirler. Kavaklar ayrıca kırsal alanların peyzaj düzenlemelerinde ve 

rüzgar perdesi gibi koruyucu fonksiyon olarak da hizmet verebilmektedir. 

Söğütler de, ülkemizde karakavaklar gibi geleneksel olarak yetiştirilmektedirler. 

Genellikle rutubetli çayırların ve tarlaların kenar boşlukları etrafına sıra halinde 
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dikilmekte ve yakacak odun üretimi amacıyla da kısa aralıklarla budanmaktadırlar. Kırsal 

toplumlarda söğüt tomruğu biçilmiş tahta, tarım ve ev işlerinde kullanılan çeşitli ürünler 

olarak kullanılmaktadırlar. Değerli odun dışı ürünleriyle (besi hayvanı, tıbbi ektraktlar) 

hammadde sağlamaktadırlar. Ayrıca, Sepetçi söğüdü (Salix viminalis) Anadolu 

köylerinde önemli bir değer olarak, esnek dallarından dolayı sepet yapımında 

kullanılmaktadır.  

2.5.3. Söğüt ve Kavakların Yenilenebilir Enerji Kaynağı (bioenerji) Olarak 

Kullanımı 

 Bu rapor döneminde, KAE tarafından, ince çaplı odun hammaddesi işleyen 

endüstrilere hammadde sağlamak amacıyla üç farklı ekolojik ortamda tesis edilen 

deneme alanlarından elde edilen sonuçlarına göre, Melez kavak ve Amerikan 

karakavaklarından oluşan 50 kavak klonu arasından 11 kavak klonu (L.AVANZO, 

89.M.004, 1\82, 89.M.044, PY-202, OSTiA, 84.001.044, 89.M.063, iZMiT, 89.M.066, 

89.M.060) selekte edilmiştir. 

2.6. Çevresel Uygulamalar 

2.6.1. Çevre ve Arazi İyileştirme 

 

Çölleşme (Soğuk ve kuraklığa dayanıklılık) ve Tuzlanmayla mücadele 

Kavak, orman ağaçları genetiğinde, büyümenin moleküler işleyişini, biyotik 

etkileşimi ve adaptasyonu, gelişimi ve çevresel baskılara yanıtı anlamak için çok yıllık 

odunsu türler arasında model olarak kabul edilmektedir. 

Bilindiği üzere, tuz stresi dünyanın birçok bölgesinde üretkenliği sınırlayan 

önemli bir abiyotik strestir. Rapor döneminde yapılan ilgili araştırmalarda, 

Agrobacterium tumefaciens tarafından değiştirilebilmesi nedeniyle, Populus tremula x 

Populus alba (717-1B4) genotipi tercih edilmiştir. Bu çalışmada, Populus tremula x P. 

alba (717-1B4)' daki tuz stres yanıtlarını anlamak için entegre edilmiş fizyolojik ve 

proteomik yaklaşımlar kullanılmıştır. Stres uygulamasının sonucunda, genç ağaçların 

kök, çelik, gövde ve yapraklarındaki element dağılımı ölçülmüş ve kontrole göre birçok 

farklılıkların olduğu görülmüştür. 

Populus nigra L. klonlarının genlerine ilişkin soğuğa dayanıklılık çalışmasınde 

ise, karakavakta glutatyon redüktözü (GR), askorbat peroksidazı (APX), dehidro askorbat 

redüktözü (DHAR) ve katalazdaki (CAT) antioksidan enzim aktivitilerini içeren 

mevsimsel değişiklikler incelenmiştir. GR, APX ve DHAR aktiviteleri yüksek 

sıcaklıklarda düşerken, kışın düşük sıcaklıklarla birlikte artmıştır. Bu çalışmadan 

çıkarılan sonuçların, karakavakta soğuğa dayanıklılığın moleküler mekanizmasının 

anlaşılmasında kullanılabileceği belirtilmiştir. Aynı çalışmada düşük sıcaklık ile ilgili 

antioksidan enzim aktiviteleri ve gen ifadesi verilerinin, düşük sıcaklık alanlarında 

verimliliğin arttırılması amacıyla yürütülecek ıslah programlarında etkin bir şekilde 

kullanılabileceği de vurgulanmıştır. 

Karakavağın kuraklık stresine transkripsiyonel ve fiziksel tepkileriyle ilgili diğer 
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bir çalışmada, karakavağın adaptasyon ve tepki mekanizmalarını anlamak için bir dizi 

kuraklığa bağlı su mevcudiyetinin farklı aşamalarındaki fizyo-biokimyasal süreçleri ve 

transkripsiyonel karşılaştırmaları araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, kuraklığa 

tepkilerine göre, karakavakta üç adaptasyon stratejisi belirlenmiştir. Üç genotipten biri, 

hayatlarının aktif bölümünü genellikle suyun bol olduğu dönemlerde gerçekleştirerek 

kuraklıktan kaçındığı bir kuraklık stratejisi (hassas) bulmuştur. Bu yüzden, bu klon 

sadece hafif kuraklık stresine dayanabilmektedir. Hassas klon, ilerleyen kuraklık 

seviyelerinde, en az yaprak su potansiyeli (-12 + 0.9 bar), tam yaprak dökümü ve 

antioksidan enzim aktivitelerinde en yüksek artışla karakterize edilmiştir. Aksine, başka 

klonlar şiddetli kuraklıkta bile güçlü dehidratasyon tolerans stratejisi (dayanıklı) 

sergilemiştir. Bu dirençli klonların verimliliğinin, kuraklığın iyileşme döneminde de çok 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Yaprak su potansiyeli değerleri (-8 + 0.7 bar) önemli 

ölçüde azaltılmış olmasına rağmen, bu genotipin yaprak dökme oranı çok düşüktür. Bu 

genotipin yapraklarının hidrojen peroksidaz içeriği ve antioksidan enzim sonuçları, 

hassas genotip ile karşılaştırıldığında, daha az ROS üretimi ve stres durumu göstermiştir. 

Çalışmadaki son genotipin de (orta dirençli) kuraklıktan kaçınma stratejisine sahip 

olduğu bulunmuştur. Bu genotipte, yaprak su içeriği, diğer iki genotipleri ile 

karşılaştırıldığında kritik değerlerde (-4 + 0.6 bar) aşağı yönde bir azalma olmamıştır.  

Ayrıca bu rapor döneminde, “Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak 

Tür ve Klonlarıyla, Sulanabilir Tuzlu Toprakların, Odun Üretimi Amacıyla 

Ağaçlandırılabilirliğinin Araştırılması” adlı araştırma projesi Enstitü Müdürlüğümüz 

tarafından tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda, tuzluluk nedeniyle uzun süredir 

kullanılmayan, Edirne–İpsala’da Meriç nehri kenarında tuzlu topraklara uyum 

sağlayabilecek kavak tür ve klonları belirlenmiştir. 

Sıra (ya da rüzgar perdesi) ve Galeri Kavakçılığı  

Sıra dikimleri halinde kavak odunu üretimi, Anadolu'da geleneksel olarak 

uygulanan bir kavak yetiştirme tekniğidir. Tarla, yol, su arkları ve akarsu 

kenarlarında çiftçiler tarafından yüzyıllardır kavak sıra dikimleri yapılmaktadır. 

Anadolu'nun ekilebilir tarım arazisinin kısıtlı, odun talebinin ise yüksek olduğu 

bölgelerinde, sıra ağaçlandırmaları tarıma uygun araziyi korumakta ve yörenin ahşap 

malzeme ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. Aynı zamanda, sıra 

ağaçlandırmaları genellikle kuru bir iklime sahip ve rüzgarlarla süpürülen alanlarda 

rüzgar perdesi olarak önemli bir fonksiyona sahiptir. Dolayısıyla sıra kavak dikimleri 

kavakçılığı geliştirme programı ile desteklenmektedir. Özellikle İç Anadolu'da sıra 

kavak dikimleri için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Sıra dikimi kavakçılıkta, 

ağaçlar arasındaki mesafenin I-214 ve Samsun klonları için 5 m, yerli karakavaklar 

için 1m olarak alınması önerilmektedir. 

Türkiye galeri ağaçlandırmaları için de büyük bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye'nin ana nehir havzaları köy halkına ve doğal ekonomiye daha üretici olması 

için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ülkemizde galeri kavakçılığına elverişli olan ve 

yaz aylarında dahi bir miktar su bulunduran akarsuların toplam uzunluğunun 45-50 

bin km’den az olmadığı düşünülmektedir. “I-214” ve “Samsun (77/51)” klonu gibi 
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yetişme ortamı ve bakım istekleri yüksek olan klonlar, ekstansif yetişme 

koşullarından olumsuz yönde daha çok etkilenmekte ve bu nedenle galeri 

kavakçılığında kullanılmalarına öncelik verilmemektedir. I-45/51 melez kavak klonu 

ve yerli karakavak klonları “Gazi (TR-56/52)” ve “Anadolu (TR-56/75)” diğer kavak 

klonlarına nazaran olumsuz yetişme ortamı koşullarına daha dayanıklı olduklarından, 

galeri ağaçlandırmalarında öncelikle tercih edilmektedirler. 

2.6.2. Fitoremediasyon 

Bilindiği üzere, kavak ağaçlarının, ağır metalleri önemli miktarlarda 

absorplayarak topraküstü organlarında biriktirebilme yeteneği, substrattaki kirleticilerin 

uzaklaştırılmasında kullanımlarını sağlamaktadır.  

Rapor döneminde metal stresi ile iligili tamamlanan çalışmada, Cd’un Populus 

tremula x Populus alba (genotip INRA 717-1B4)' daki kumülatif etkilerini anlayabilmek 

için ardışık iki Cd konsantrasyonu (3.2 mmol ve 16 mmoles Cd) uygulanmıştır. Bu 

sonuçlara göre Populus’un fitoremediasyon ve özellikle de fitostabilizasyon için 

potansiyel bir bitki olabileceği belirtilmiştir. 

 

III. GENEL BİLGİ 

3.1. Ulusal Kavak Komisyonu yada Muadil Organizasyonun Yönetim ve İşletimi 

(a) Türkiye Ulusal Kavak Komisyonu 1964 yılında Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti tarafından çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak aktiviteler yürütmektedir. 

Komisyonun posta adresi aşağıdaki gibidir: 

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Ovacık Mahallesi, Hasat Sok. No: 3 

41140 Başiskele- Kocaeli /TURKEY  

(b) 8. Ulusal Kavak Komisyonu Kasım 2014 yılında İzmit/Türkiye'de 

toplanmıştır. Bu toplantıda kavak üreticilerinin ve kavak odunu işleyen işletmelerin 

karşılaştığı lokal ve ulusal problemleri ile ilgili yapılması gereken öncelikli bilimsel 

çalışmalar belirlenmeye çalışılmıştır. Toplantıda sunulan teknik bildirilerle yapılan lokal 

ve ulusal problemlerin belirlenmesinde ve kavakçılığın teşvik edilmesinde fayda 

sağlanmıştır. 

Ülke genelindeki kavak üreticileri ve kavak odunu işleyen işletmelerin karşılaştığı 

sorunların çözümünde ve geleceğe yönelik vizyonlarının oluşturulmasında Kavakçılık 

Araştırma Enstitüsü ışık tutmaktadır. Aynı zamanda, araştırma sonuçlarının 

değerlendirmesi ve uygulayıcılara aktarılması çalışmaları ülke genelinde 

yürütülmektedir. 

(c)    Her yıl, Orman Fakültesi öğrencilerine kavak yetiştiriciliği konusunda teknik 

bilgi ve uygulamaları içeren bir günlük eğitim verilmektedir. 
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Ayrıca rapor döneminde, "Türkiye'de Kavak Yetiştirme (Fidanlık–Ağaçlandırma-

Koruma-Hasılat-Ekonomi-Odun Özellikleri)" isimli kitap Türkçe ve İngilizce olarak 

yayınlanmıştır. 
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3.3. Diğer Ülkelerle İlişki 

 

Bu periyodda, Özbekistan ile "Özbekistan'da Kavak Gelişim Projesi (2010-

2015)" isimli proje gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Diğer Başlıkların Kapsamadığı Yenilikler 

Kavak ve Söğüt ağaçlarıdan havaya yayılan beyaz tüylü tohumlar, birçok insan 

tarafından çoğunlukla polen olarak algılanmakta ve bu tohumların alerjiye sebep olduğu 

gibi yanlış kanı yer almaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin birçok şehrinde polen 

araştırması yürütülmüştür. Havada uçuşan şeylerle ilgili çalışmaların yapıldığı birçok 

bölgede, kavak ağacının polen tanelerinin özellikle mart-nisan döneminde, söğüt 

ağacının ise nisan-mayıs döneminde havada bulunduğu ve dönemde, kavağa alerjisi 

olanların çok az belirtilerle (ilaç kullanımın gerekmediği) rapor edildiği tespit edilmiştir.   

Kavak ve Söğüt ağacının beyaz tüyle taşınan tohumlarının atmosferde hiç poleni 

yokken rapor edildiği, havadaki olgun ve dağınık polen tanelerinin bunlara ait sanıldığı, 

oysaki söz konusu dönemde çayır otları ve zeytin ağacına ait polenlerin yoğun olarak 

bulunduğu da yine aynı çalışmada belirtilmiştir. 

 

IV. İSTATİSTİK ÖZETİ 

 

Tablo 1. Kavak ve Sögütlerin Alanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orman Kategorileri Toplam Alan 2015 (ha) 
  Saf Meşcere Karışık 

meşce. 
Toplam 

Doğal Kavaklar 142 322 118 359 260 681 
 Söğütler 877,73 1209,28 2087,28 
 Toplam 143199,73 119568,28 262768,21 
     

Dikim P.deltoides, P x.euramerican 77 000 77 000 

 Populus nigra 68 000 68 000 
 Söğütler Bilgi Mevcut Değil  
 Toplam 145 000 145 000 

    
 Kavaklar 700 700 

Tarımsal 
orormancılık 
Ormormorm
ancılıko. 

Söğütler Bilgi Mevcut Değil  

ormancılık Toplam 700 700 
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Tablo 2. Kavakçılık İşletmelerinde Amaç ve Mülkiyet Durumu 

 
Türü Ana İşletme  Mülkiyet Oranı  (%) 

(Kavaklar) Amacı    Halk         Özel Şirket    Özel Arazi Sahibi 

Doğal Orman Odun Üretimi     100   

 Çevresel    

Ağaçladırma Odun Üretimi 1 1 97 
 Çevresel 1   

 

 

Tablo 3. Titrek Kavağın (Populus tremula L.) In-situ Koruma 

Ormanları 

 
Tohum 
kayağı 

Ulusal Kayıt  

Numarası 

İşletme Adı Alan 

(ha) 

Yüksekti 

(m) 

Tohum 
Meşceresi 

388 Horasan-Hasankale 360 2200 

Gen 152 Araç-Karkalmaz 109,3 1400 

Koruma  ormanı  246 Ş.karahisar- Ş.karahisar 39,4 1800 

 

Tablo 4. Titrek Kavağın (Populus tremula L.)  Ex-situ Koruma Ormanları 

Türler Tesis 

yeri 

Tesis 

amacı 

Klon 
Sayısı 

      Tesis 

yılı 

Alanı 

(da) 
P. nigra spp. Ankara/behiçbey Çelik bahçesi 

bahçesiOrchards 
354 1995 0,7 

Hybrid poplars Ankara/behiçbey Çelik bahçesi 50 2008 0,3 

P. alba Ankara/behiçbey Çelik bahçesi 3 1995  

P. nigra spp. Ankara/behiçbey populetum 250 2006 5 

Salix spp. Ankara/behiçbey Çelik bahçesi 169 2011 0,5 

Salix spp. İzmit Çelik bahçesi 169 2013 0,5 

Hybrid poplars+ 
P. deltoides 

İzmit Çelik bahçesi 354 2015 1,5 

P. nigra spp. Seydişehir Çelik bahçesi 248 2008 1 

 

Tablo 5. Türkiye’deki Anıt Kavak Ağaçları 

 
 Bulunduğu          
Yer 

Kavağın  
Türü 

Yaşı  Boyu 

(m) 
Göğüs Çapı         

d1.30 (m) 

       Çevresi  

(m) 

 Konya Populus 
tremula 

100 20 2,5 8 
 Yozgat Populus alba 300 20 2,5 8 
 Gümüşhane Populus nigra 500 30 1,55 4,15 

 Ankara Populus nigra 110 20 1,5  
 Ankara Populus alba 320 21 1,45  
 Ankara Populus alba 340 20,

5 
1,4  

 

 

 



 

 
 


