


ÖNSÖZ 
Türkiye’de Ormancılık Araştırma Enstitülerinin çalışma konularının 

belirlenmesi ve önceliklerinin tespitine yönelik, Dünya Bankasının da 
katkılarıyla hazırlanan (1996-2005) Ormancılık Master Planı doğrultusunda 
“Orman ve Orman Endüstrisi Ekonomileri” ayrı bir ana başlık altında 
sınıflandırılarak, bu sanayi koluyla ilgili öncelikler, hedef ve stratejiler 
ortaya konmuştur. Bu çerçevede alt program kodu 2 olan ve orta yüksek 
önceliğe sahip; odun endüstrilerine yönelik çalışmaların desteklenmesi 
hedefinden hareketle, Müdürlüğümüzün sorumluluk alanlarını kapsayacak 
şekilde, “Ege Bölgesi Odun Kökenli Ürün Sanayiinin Mevcut Durumu ve 
Gelişim Potansiyeli” konulu bir çalışma alınarak, yürütülmüş ve 
sonuçlandırılmıştır. 

Çalışmada hazırlanan form kanalıyla bilgilerin tedarikinde 
yardımlarını gördüğüm O.G.M APK Şube Md. Sayın Mustafa KIZMAZ’a 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yine çalışmanın değerlendirme aşamasında 
Sayın M. Emin AKKAŞ ve yazım aşamasında da Bülent TOKSOY’un 
değerli katkılarından faydalandığımı da bu arada ifade etmek isterim. 

Araştırmanın, ormancılığımıza ve bölgemiz odun kökenli ürün 
sanayinin gelişimine katkıda bulunması dileğiyle. 
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ÖZ 
Çalışma Ege Bölgesi Odun Kökenli Ürün Sanayii’nin mevcut 

durumunu ortaya koymak, işletme ve işletmeci yapılarını irdelemek, orman-
sanayi ilişkilerini belirlemek, sorun ve beklentilerden yola çıkarak sanayinin 
geleceğine yönelik tahminini yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu amaçla bölge genelinde 1307 işletmeden veriler toplanmış  
İzmir, Muğla, Denizli ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri bazında 
incelenmiştir. Yine birinci imalat sanayii koluna dahil 180 işletmeyle anket 
ve diğer survey çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak, genel ve 
işletmeler bazında özel önerilere yer verilmiştir. 

 
ABSTRACT 

This study was carried out for determination of present situation of 
wood-based industries in Ege Region, investigation of the relations between 
forest enterprises and wood-based industry, identification of the structures of 
the enterprises and managers, problems of wood-based industry and 
expectations. 

For this aim, data were collected from 1307 wood-based enterprises 
in Ege Region and also analyzed according to Regional Forestry Directorates 
at İzmir, Muğla, Denizli and Balıkesir. Besides, for the primary wood-based 
industry, questionnaires and field survey carried out in 180 enterprises. 

At the end of this study, results founding were discussed and also 
suggestions both strategies and targets are given in the results chapter. 
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1. GİRİŞ 
Odun kökenli ürün sanayileri, son dönemler itibarıyla dünya odun 

ticaretinin artmasına paralel olarak bir gelişim  ve değişim göstermektedir. 
Değişen tüketici talepleri kıt kaynak olan ormanlara talebi artırmış, arz/talep 
dengesi arz yönünde bozulmaya başlamıştır. Yine ürün çeşitlenmesine 
gidilerek, odun hammaddesinin rasyonel olarak kullanılmasına çalışılmıştır. 
Bu amaçla yeni teknolojiler geliştirilmiş insan faktörü ön plana çıkarılarak, 
verimlilik çalışmaları artırılmış ve ülkeler yeni politikalar oluşturmuşlardır. 

 Makro düzeyde bu sanayiinin önem kazanmasının diğer bir nedeni 
ise çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerle temsil edilmeleri ve kırsal 
alanda yaygın olmalarından dolayı sosyo-ekonomik değerlere sahip 
olmalarıdır. Sektör dünya genelinde daha ziyade gelişmiş ülkelerin işlenmiş 
orman ürünleri ile, gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin ise hammadde 
temini rolünü üstlenişi biçiminde şekillenmiş görünmektedir. İleriye dönük 
yapılan arz projeksiyonlarında ise, bu durumun değişeceği, genelde tüm 
ülkelerin gelecekte orman ürünlerinin ulusal ekonomilerine olan katkılarını 
arttırabilmek için hammadde olarak satmaktan kaçınacaklarını 
göstermektedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda uluslararası piyasalarda 
hammadde tedarikinin güçleşeceği yada maliyetinin rekabetten dolayı 
artacağı, bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkelerin gerek hammadde 
gereksinimi çözümlemeye yönelik, gerekse sanayi etkinliğini artırmaya 
yönelik tedbirler almasının bugünden gerekli olduğu ifade edilmektedir. 
Türkiye içinde bu durumun farklı olacağı düşünülmemelidir. Bir taraftan 
ormanların rasyonel işletilmesinin sağlanması diğer taraftan da  bu ürünleri 
işleyen sanayi kolunun geliştirilmesi önemli bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda önemli sonuçlar ortaya 
konmasına rağmen, sonuçlarının uygulamaya aktarılabildiğini söylemek de  
zordur.  

Yinede sanayi yapısının dönemsel olarak incelenmesi, 
değişimlerinin gözlenmesi gerekmektedir. Bunun bölgesel bazda yapılması, 
bölgesel farklılıkları da ortaya koyacağından önemlidir. Bu temel ilkeden 
hareketle Ege Bölgesi genelinde de bu tür çalışmaların yapılması uygun 
görülmüştür.  

Yapılan bu çalışmanın takdimi iki bölüm altında verilmiştir. Birinci 
bölümde dünyadaki ve Türkiye’deki odun hammaddesi ve odun endüstrileri 
konularındaki çalışmalardan, raporlar ve istatistiklerden yararlanılarak genel 
bir tanıtım yapılmış, ikinci bölümde ise araştırma bulguları başlığı altında 
alan çalışmaları ve toplanan verilerin değerlendirilmeleri sunulmuştur. 
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Tartışma ve Sonuç Bölümünde ise ulaşılan bulgular ışığında öneriler 
üretilmiştir. 

1.1. Dünyada Orman Ürünleri ve Odun Endüstrileri Arz, 
Talep ve Sanayiinin Yapılanması 

1970-1994 yıllarını kapsayan dönemde FAO verilerine göre küresel 
odun üretimi gelişmekte olan ülkelerde artış gösterirken, gelişmiş ülkelerde 
azalmıştır. Bu durum 1994’den sonra her iki ülkeler grubu içinde azalan 
oranlarda artma eğilimi göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde 1994-1999 arası 
odun üretimi %4,8 (59 Milyon m3) oranında artarken, toplam üretimin 
%85.3’ü sanayide kullanılmıştır. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %22 
oranında kalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki odun hammaddesi üretim 
artışı ise %1,3 (27 Milyon m3) nispetinde olmuştur. Toplam odun üretimindeki 
artış ise %2.5 artarak 3335 milyon m3 olmuştur. Üretimin %61.2’sinin 
gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bu 
üretimin % 77.9’unu yakacak amaçlı kullanmıştır. 1994-1999 yılları 
arasındaki dünya odun üretimi, ihraç ve ithal miktar ve fiyatları Ekler 
bölümü Tablo1’de verilmiştir. (FAO,1999) 2000 yılında yapılan ülkeler arası 
ithalat bir önceki yıla göre %16 artarak 1.858.040.000 ABD dolarına 
yükselmiştir. İthalatta en önemli artışlar sırasıyla kaplama malzemelerinde, 
yonga levha ve işlenmiş kereste de olmuştur. FAO ve UNICE tarafından 
ileriye dönük yapılan tüketim projeksiyonlarında 2010 yılana kadar artışın 
%1,7 düzeyinde olacağı, takip eden 20 yıllık periyot da ise bu artışın azalan 
oranlarda devam edeceği belirtilmiştir. 

Yine bu dönemde; ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmekte olan 
ülkelerde -%12, (dış ticaret açığı) iken, gelişmiş olan ülkelerde  +%4,9 (dış 
ticaret fazlalığı) olduğu görülmektedir. Özellikle bu fazlalık kağıt ve karton 
ürünleri ihracatında gözlemlenmektedir. Dünya ihracat toplamı ise değer 
olarak %6.6 artarak dönem sonunda 139.500.000 ABD dolarına ulaşmıştır.  
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Ticaret çoğunlukla komşu ülkeler yada yakın bölgeler bazında 
olmuştur. Önemli ihracatçı ülkeler olarak ABD, Kanada ön plana çıkarken 
ithalatçı ülke olarak da Japonya ve Güney Kore önem kazanmıştır. 

Nüfus, gelir artışı ve kentleşme beraberinde tüketim artışını da 
getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin iç piyasalarındaki talep artışı, dış 
satımı azaltmaktadır. Dolayısıyla ithalatçı ülke sayılarının, arz edenlerden 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. Yine küreselleşme ile dünya ticaretinde 
yaşanan serbestleşme eğilimi rekabeti artırmakta içsel ekonomiler yerine 
dışa açık ekonomi uygulamalarının yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir. 
Milli ekonomileri koruma duvarlarının kaldırılması yada azaltılması da bu 
gelişimin hızlanmasına neden olmaktadır. Nitekim 1 Ocak 1995’de 
yürürlüğe giren GATT Uruguay Anlaşması (Tarifeler ve Ticaret Genel 
Antlaşması) na göre 1 Ocak 2005 den itibaren gelişmiş ülkeler % 29.3, 
gelişmekte olan ülkeler ise % 18.3 oranında ağaç ve mobilya ürünlerinde 
uygulanan gümrükleri aşağıya çekmek zorunda kalacaktır. GATT’ın yerini 
alacak olan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ile bu libarelleşme 
hızlandırılmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkeleri bekleyen diğer önemli bir sorunda, ürün 
kalitesi ve ürün çeşitlenmesine getirilen yeni kriter ve kısıtlardır. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde oluşan çevre bilinci uluslararası ticareti önemli ölçüde 
etkilemektedir.. Orman ürünlerinde belgeleme (certificiation) diğer adıyla 
yeşil etiketleme (ekolabelling) ön plana çıkmaktadır. Bu belgeyle doğal 
kaynakların devamlılığı hedeflenmektedir. Yine ABD, Avrupa ve 
Avustralya’da sağlıklı ürün tercihi ön plana çıkmıştır. Diğer önemli bir 
hususla teknolojik gelişimin ağırlık kazanması ile hammadde ve diğer girdi 
maliyetlerinin düşürülmesi, sanayide geri dönüşümlü materyal kullanımının 
yaygınlaşması vb. mukayeseli üstünlük ilkesi kriterlerinin yaratmış olduğu 
ve sermaye, teknoloji yoğun işletmelere sahip gelişmiş ülkelerin lehine olan 
gelişmelerdir. Sanayii dönüşümünün kaçınılmaz olması göz önüne 
alındığında, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük,dağınık, sermaye birikimi az, 
teknolojik açıdan geri odun endüstrilerinin değişen koşullara uyum 
sağlayabilmesi aşamasında önemli zorluklarla karşılaşmalarına sebebiyet 
verecektir. 

1.2. Avrupa Birliğinde Odun Ürünleri ve Odun Kökenli 
Ürün Sanayileri 

Avrupa Birliği odun hammadde ithalatı ve işlenmiş orman ürünleri 
ihracatı konularında önemli bir ağırlığa sahiptir. İhracat/ithalat dengesi 1994-
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1999 dönemi  itibariyle ihracat lehine +% 10.5 fazla vermiştir. Rusya’nın 
rublede devalüasyona gitmesi neticesinde Avrupa pazarına önemli oranda 
Rusya menşeli odun hammaddesi girmiştir. Kıtada Aralık 1999 tarihinde 
meydana gelen fırtınalar nedeniyle 200 milyon m3 rüzgar devriğinin 
oluşması, AB’ de 2000 yılında önemli oranda yuvarlak odunda ithalat 
düşüşüne sebep olacaktır. (FAO, 1999)  

Avrupa Birliği’nde, odun kökenli ürün sanayii yan kollarıyla birlikte 
en büyük sanayii kollarından biridir. Sektörün 1997 yılı itibariyle yarattığı 
üretim değeri 394 milyar Euro’dır. Sektör imalat sanayi istihdam toplamının 
%10 nu oluşturmaktadır. Doğrudan 3 milyon kişi bu sektörde çalışmaktadır. 
Yan kollarıyla birlikte bu sayı, 3.700.000 kişiyi bulmaktadır. (UNICE*) Ekler 
bölümü  Tablo 2 1999 yılında bu değer 326 milyar Euro olarak 
gerçekleşmiştir. 

Topluluk, odun ürünleri sanayiini yenilenebilen kaynak kullanımı 
nedeniyle sürdürülebilir kalkınma modelleri açısından örnek bir model 
olarak görmektedir. Sanayii kolu hem Avrupa Komisyonu, hem de Avrupa 
Parlâmentosu yoluyla önemli destekler elde etmektedir.  

Topluluk politikalarında, çevreye uyumlu odun endüstrilerinin 
geliştirilmesi özendirilmekte, atık kullanımına yönelik önemli yatırımlar 
yapılmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu kararıyla (11.05.1983, son 
şekli 17.12.1997) ormancılık ve ormancılığa dayalı endüstriler konusunda 
topluluk politikasının belirlenmesi için bir komite oluşturulmuştur. (Ekler 
bölümü, Metin Belgesi.) 

Yine yangına dayanıklı, gürültüyü emici odun hammaddesine dayalı 
araştırma-geliştirme çalışmaları da toplulukça desteklenmekte ve inşaat 
sektöründe ahşap kullanımı teşvik edilmektedir. Gerek Avrupa’da gerekse 
Kuzey Amerika’da odun hammaddesi en fazla kullanım alanını inşaat 
sektöründe bulmaktadır.  

1.3. Türkiye’de Odun Ürünleri ve Odun Kökenli Ürün 
Sanayileri. 

Türkiye’nin 20.2 milyon hektar büyüklüğündeki ormanlarının 
toplam dikili serveti 1.186 milyar m3, yıllık artımı ise 34 milyon m3 
civarındadır. Türkiye ormanlarından yapılan yıllık üretim ise 21-22 milyon 
m3’dür. Bu üretimin 7 milyon m3’ü yapacak, 15 milyon m3 ise yakacak 

                                                 
* UNICE: Union of Industrial and Employers Confederations of Europe. 



 5

olarak tüketilmektedir (DPT ) . Diğer bir kaynak ise, ormanlarımızın yıllık 
verim gücünü 22,5 milyon m3 olarak vermektedir. Üretimin 19,5 milyon m3  

ü (5,5 milyon m3’ü yasal olmayan yollardan olmak üzere) ormanlardan, 3 milyon 
m3 ü ise tarım alanlarındaki kavaklıklardan elde edilmektedir (UNICE, 1999) 

Bazı yazarlarca yapılan çalışmalarda Türkiye’de tüketime yönelik 
talep projeksiyonlarında rakamlar çok daha yüksek verilmiştir. Birler (1995) 
çalışmasında 2010, 2015-2020 yılları yaklaşımlarında sırasıyla 50,73 56,07 
ve  61,44 milyon m3 odun hammaddesi tüketimini hesaplarken, Koçer (1999) 
2000-2005 ve 2010 yılları tahminlemesinde 35,4, 36,9 ve 38,7 milyon m3 
olarak vermiştir. Kişi başına odun tüketimi ve nüfus artış hızına dayanan bu 
hesaplamaların ileri yıllarda odun talebi yapısındaki muhtemel değişimler, 
nüfus artış hızında düşüş, geri dönüşümlü ürün ve atık kullanımının 
yaygınlaşması, ürün çeşitlemesi ikame malların artışı, çevre duyarlılığı ve 
doğal kaynaklarda verim farklılaşması vb nedenlerden ötürü çok yüksek 
rakamlara dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ulaşmayacağı 
düşünülmektedir. 

Türkiye’de üretim-tüketim açığının 1,5 milyon m3 ortalamalarda 
olacağı, bunun da ithalat yoluyla karşılanacağı bildirilmektedir (UNİCE, 
1999). Dolayısıyla Türkiye net bir ithalatçı ülke konumundadır. İleriye dönük 
yapılan talep  projeksiyonlarında da bu durum gözlenmektedir. (Şekil 3-4) 

 

1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği Antlaşması 
imalat sanayiini önemli ölçüde etkilemiş ve dış rekabete açık bir yapıya 
zorlamıştır. Özelleştirmelerle birlikte imalat sanayiinde devletin payı 1980’e 
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göre %60 gerileyerek %2,78’e düşmüştür. Bu durum orman ürünleri 
sanayiinde devletin payının azalmasına da neden olmuştur. Nitekim, 
özelleşme kanunu gereği (27.11.1994 tarih ve 4046 s.) ORÜS 20.08.1999’da 
özelleştirilmiş, SEKA ise 1988 yılında anonim şirkete dönüştürülmüş ve 
22.03.2001 tarihinde SEKA Dalaman tesisleri özel sektöre (MOPAK) 
satılmıştır. Devlet bu sanayi koluyla ilgili Avrupa Birliğine uyum yasaları 
dahilinde hazırlayıp sunduğu Ulusal Program Metni’nin Cilt:2, Bölüm:7.107 
“Ormancılık” başlığı altında bazı taahhütlerde bulunmuştur. Bunlardan 
bazıları aşağıda verilmiştir. 

• 1088.68/89/EEC, İşlenmemiş kerestenin sınıflandırılması ile 
ilgili üye devletler yasalarının yaklaştırılması hakkında 
23.01.1968 tarihli konsey direktifi (Revize 1989 ) 

• 1094.89/367/EEC, Daimi Ormancılık Komitesi kuran 
29.05.1989 tarihli konsey kararı. 

• 1095.1610/89/EEC, Topluluktaki kırsal alanlarda bulunan 
ormancılık alanların en iyi şekilde kullanma ve geliştirilmesine 
yönelik program hakkında 4256/88 sayılı Tüzüğün uygulanması 
için hükümler belirleyen 29.05.1989 tarihli Konsey tüzüğü 

• 1098.867/90/EEC. Orman Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması koşullarının iyileştirilmesi hakkında 29.03.1990 
tarihli Komisyon tüzüğü. 

Makro düzeyde uyum yasalarının yanı sıra, Türkiye orman ürünleri 
sanayi her ne kadar ulusal toplam üretim içindeki ölçülebilir payı %0,5* gibi 
küçük bir oran nispetinde görülse de, gelişim bakımından ulusal sanayi 
yapısında önemli bir yere sahiptir.  

Bu durum girdi/çıktı tabloları kullanılarak yapılan bir çalışmada 
şöyle ifade edilmektedir. (Türker,M.F,1999); Ülke ekonomisini oluşturan 64 
sektör içinde Orman Ürünleri Sanayii girdi katsayısı ve ara kullanım 
katsayısı (toplam talep içinde ara talebin payı) ile, diğer sektörlere yüksek 
oranda ara malı veren ileri bağıntıları kuvvetli bir sektördür. Bu bağlantıların 
ekonomik açıdan önemi fazladır. İleri doğru bağıntılar ile sektör ara malı 
üreten ve ürettiği malları hazır arz oluşturarak girdi talep eden diğer 
sektörlerin üretimini artıran özellik taşımaktadır. Yine gelir ve üretim 
                                                 
* Kayıtlara yansımayan özel sektör odun üretimi ve gizli yakacak odun üretimi ile bu rakamın 
% 1.76’lara yükseldiği ifade edilmektedir.( Çakır, M,1984). Yine bu değerlere orman 
kaynaklarının pazarı olmayan çıktılarının ekonomik değerinin eklenebilmesi durumunda 
toplam üretimdeki payının çok daha fazla olacağı da bir gerçektir. 
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etkisinin düşük olmasına rağmen, emek-yoğun teknoloji kullanımı nedeniyle 
istihdama etkisi fazladır. Ekler bölümü Tablo 5  

Merkez Bankasınca yapılan bir çalışmada ise sektörün mali durumu 
incelenmiştir. Söz konusu çalışmaya göre; 1998 sonu itibarıyla Türkiye 
genelinde bankacılık kesimi ve firmalarca yurt dışından sağlanan toplam 
kredinin % 0.6’sı olan 112,1 trilyon TL sektöre kullandırılmıştır Bu 
kredilerin % 91’i kısa, % 9’u ise orta ve uzun vadelidir. 

Kısa vadeli borçlar ağırlıklı olarak ticari ve mali borçlardır. Ticari 
borçlar daha ziyade vadeli alımlardan mali borçlar ise banka kredilerinden 
kaynaklanmaktadır. Öz kaynaklar ise (ödenmiş sermaye +değer artış fonu+oto 
finansman) çalışmada % 33 olarak verilmiştir. Bu da sektör firmalarının 
önemli finansman sıkıntıları yaşadıklarını ve özellikle kısa vadeli 
borçlanmalara gittiklerini göstermektedir. Son dönemler itibarıyla ise ithal 
hammadde temini için yapılan borçlanmaların döviz cinsinden olduğu ifade 
edilmiştir. 

Odun kökenli ürün sanayiinin, sınai toplam istihdam içindeki payı 
2.18 kişidir ve alt sektörler itibarıyla önemli bir farklılaşma göstermektedir. 
Kereste ve ambalaj sanayi küçük işletmelerden oluşurken, diğer alt sektör 
grupları nispeten büyük işletmeler  konumundadır. Özellikle kereste sanayi 
toplam tesis kapasitesinin % 81’ini ve odun hammaddesi işleme gücünün % 
69’una sahip görünmektedir. Ekler bölümü Tablo 6 

Ege Bölgesi de genel dağılım itibarıyla Türkiye’den önemli 
farklılıklar göstermemektedir. Kereste sanayi toplam tesislerin % 85’ine ve 
odun hammaddesi işleme gücünün % 59’una  sahiptir. (Şekil 5-6) 
 

Şekil 5. Odun Endüstrisinin Tesis Sayısı  
İtibarıyla  Ege Bölgesi Dağılımı (%)
Figure 5. Distribution of Wood-based 

Industry in Ege Region Regarding Number 
of Enterprises

Kereste
85%

Yonga Levha
%0,3

Kontrplak
%0,1

Kağıt, Karton
%0,7

Ambalaj
%13,9

Şekil 6. Odun Endüstrilerinin Toplam Kurulu 
Kapasiteye Göre Ege Bölgesi Dağılımı (%)

Figure 6: Distribution of Wood-based Industry 
in Ege Region Regarding Total Annual 

Capacity

Ambalaj
%10,8

Kereste
%59,1

Kağıt, Karton
%17,1

Yonga Levha
%12,7

Kontrplak
%0,4
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Türkiye’de odun kökenli ürün sanayiine yönelik oldukça fazla 
sayıda ve değişik açılardan ele alınmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmalarda orman, ormancılık ve sektör ilişkileri irdelenmiş, sonuçlar ve 
öneriler ortaya konmuştur.  

Bu çalışmalardan bazıları kısa başlıklar altında aşağıda verilmiştir. 

ÇAĞLAR, (1988), çalışmasında orman ürünleri sanayilerinin orman 
işletmeleriyle entegrasyona girmesinin Türkiye yönünden olanak ve 
yararlarını ORÜS (Orman Ürünleri Sanayi Kurumu) ve SEKA (Selüloz ve Kağıt 
Sanayi Kurumu) örnekleriyle irdeleyerek, yeterince büyük ölçekli odun 
kökenli ürün sanayilerinin gerek duydukları hammadde odunu sağlamak 
amacıyla orman kurmaları, diğer bir değişle dikey entegrasyona gitmelerinin 
kaynak verimliliğini sağladığı gibi, Türkiye’de orman yetiştirme 
çalışmalarının da hızlanmasına neden olacağını belirtmiştir. 6831 Sayılı 
Orman Kanunu’nun 3302 ve 3373 sayılı yasalarla değişik 57. ve 64. 
maddelerinin sağladığı özel ağaçlandırma olanaklarının kaynakların 
rasyonelliği açısından öncelikle odun kökenli sanayilere kullandırılması 
gereğini işaret ederek, böylelikle dikey entegrasyon çalışmalarının 
kolaylaşacağını belirtilmiştir. Diğer bir çalışmasında (1980) ise; orman 
ürünleri sanayilerinin ülke yüzeyine dağılımıyla, orman varlığı arasında 
istatistiği anlamda bir bağıntı olmadığını ortaya koymuştur. 

KONUR ve ÇAĞLAR (1979) çalışmalarında; Devlet Orman 
İşletmeleri’nce üretilen odun hammaddesinin kurulu olan odun kökenli ürün 
sanayilerine en uygun dağılımı için bölge içi satış fiyatları ve bölgeden 
bölgeye taşıma giderleri toplamının ülkesel düzeyde en aza indirgenecek 
şekilde Devlet Orman İşletmelerince sağlanabilmesi imkanlarını 
araştırmışlardır. Sonuçta genel ve teknik öneriler ışığında bölge 
müdürlüklerine dağılımlar belirlenmiş varolan kaynaklara göre yeni kereste 
sanayilerinin kurulmaması tavsiye edilerek, odun atıklarının 
değerlendirilmesini sağlayacak merkezi kurumsal düzenlemelere gidilmesi 
ve pazar ağının iyileştirilmesini önermişlerdir. Bunun uygulanabilirliği için 
ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması gereğinden bahsedilmiştir. 

VURDU, AKGÜN (2001), FAO ve T.C. Orman Bakanlığı 
ortaklığında yürütülen Ulusal Ormancılık Programının Hazırlanması Projesi 
(TCP/TUR/0066(A)) kapsamında Orman Ürünleri Pazarlaması ve Orman 
Endüstrisi Taslak Raporu’nda, 2000-2023 yılları arasında odun hammaddesi 
arz/talep tahminlemesine (DPT) dayanarak Türkiye’nin net bir endüstriyel 
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odun ithalatçısı olduğu vurgulanmıştır. Yakacak odun talebinin ise içsel 
imkanlarla karşılanacağı, 2023 yılında bu talebin 18 milyon sterden 15 
milyon stere düşeceği belirtilmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum, gümrük 
mevzuatı ve diğer mevzuatlar ışığında rekabetin artmasının, esas olarak iç 
pazara yönelik çalışan ve birçok eksiği bulunan (teknoloji, knowhow, eğitim, 
organizasyon vb.) sektörün yapısal anlamda önemli değişiklere gerek 
duyduğundan hareketle öneriler geliştirilmiştir. Önerilerin önemli bir 
bölümünde makro düzeyde (karar alıcılara yönelik) kurumsal ve yapısal bazda 
değişimin gereğine işaret edilmiştir. 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sektörel İhracat 
Değerlendirmesi (2001), Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörünün 
ihracat rakamları verilmiştir. Sektörün ihracat ağırlığının İsrail, Ürdün, S. 
Arabistan ve Avrupa Birliği ülkeleri olduğu, ihracatta son yıllarda meydana 
gelen artışlarda, fuar faaliyetlerin yaygınlaşması ve ürün çeşitlemelerine 
gidilmesinin önemli etkileri olduğu bildirilmiştir. 

TUSIAD (2000), Hazırladığı raporda; (Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii) 
sektörün sorunlarını; kalifiye eleman yetersizliği genel sorun olmak üzere, 
girdi ve üretim maliyetlerinin yüksekliği, fiyatların değişkenliği, bürokrasi, 
finansmanın maliyeti, sermaye yetersizlikleri,  yapısal sorunlar (dikey ve yatay 
entegrasyon) başlıkları altında toplayarak yapısal değişimler önermiştir. 
Serbest piyasa şartlarının gereğinin  yerine getirilmesinde devletin kayıt dışı 
faaliyetler için haksız rekabeti önlemek amacıyla etkin olması istenmiştir. 

İLTER (1986), Çalışmasında ülke genelinden hareketle, bölgesel 
bazda kerestelik tomruk arz ve taleplerine göre Batı Karadeniz Bölgesi’nin 
durumunu ortaya koyarak gerekli kapasite ile bu kapasitenin uygun 
teknolojiler, ve kuruluş yeri faktörlerine bağlı olarak kuruluş yerlerini 
belirlemiş, bulunan optimal yapının 1984-2003 dönemi için mevcut yapıyla 
karşılaştırılmasını yapmıştır. Sonuçta sanayii dönüşümünden bahisle; kereste 
sanayisine yönelik ülke ve bölgesel bazda stratejiler geliştirilmesinin, uygun 
teknoloji tanımlamalarının yapılmasının ve işletmeler düzeyinde optimal 
kapasitenin belirlenmesinin  önemli olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir 
çalışmasında ise (1990), Odun kökenli ürün sanayilerinde kaynak kullanımı 
ve verimliliğin sağlanması için sektörün alt kesimlerindeki (kereste, levha, lif, 
kaplama, vb.) farklı olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla çok 
boyutlu yaklaşımlar ışığında başta eğitim, örgütlenme olmak üzere, uygun 
teknolojilerin seçimi, kayıt sisteminin düzenlenmesi, üretimdeki sorunların 
ortadan kaldırılmasını ve orman ürünleri sanayi planlamasının yapılmasını 
önermiştir. Aynı yazarın Avrupa Topluluğunda Ormancılık ve Orman 
Endüstrileri adlı çalışmasında ise topluluk ormanları ve ormancılık-orman 
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endüstrileri hakkında birlik üyelerinin durumları ortaya konmuştur. Orman 
endüstrisinin alt sektörler itibariyle dağılımları ve ürün arz/talep dağılımları 
verilmiştir. Kerestenin AB ülkeleri arasında en çok açık veren ürün çeşidi 
olduğu ifade edilerek,. dışa açık ve dış satıma dönük yapıya sahip birlik 
sanayiinin başarısının temelinde yüksek sermaye birikimi, eğitilmiş işgücü, 
sanayileşme ve ticaret geleneği varlığı olduğu belirtilmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Çalışmanın temel materyalini, hazırlanan form kanalıyla, Ege 
Bölgesini temsilen Denizli, İzmir, Balıkesir ve Muğla Orman Bölge 
Müdürlüklerinden alınan firma bilgileri oluşturmaktadır. Yine Ege Bölgesi  
Sanayi  Odası, Ticaret Odaları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğer ilgili oda ve birliklerden de konuyla 
ilgili veriler toplanmış, bir çok yetkili ile bire bir görüşülmüştür. İzmir 
Ticaret Odasında sektörün ileri gelenleriyle bir araya gelinerek, çalışma 
içeriği hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Alınan veriler ışığında yapılan arazi ve anket çalışmaları materyalin 
önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Verilerin Elde Edilmesinde İzlenen Yöntem 

Çalışma, Ege Bölgesi genelinde örneklenen işletmelerde 
yürütülmüştür. Anket çalışmasında odun hammaddesi işleyen sanayi 
kollarından birinci imalat sanayi ele alınmıştır. Bu imalat sanayi kolunun 
tarifi:“Çeşitli özelliklerdeki odunu ormandan elde edildiği biçimiyle 
hammadde olarak kullanan fabrika ve tesisler” olarak verilmektedir Bu 
tanıma giren işyerleri ise, Kereste sanayii, ambalaj sandığı, levha sanayii  
(kaplama levhaları, yonga levha ve lif levha, kontrplak, kontrtabla ) kağıt hamuru 
ve kağıt sanayii olmak üzere sınıflandırılmıştır. (Çağlar.) 

Sanayi tesislerinin çalıştırdıkları işçi sayıları işletme büyüklüğüne 
esas olacak şekilde sınıflandırılmış ve küçük, orta ve büyük işletmeler 
olmalarına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma da DİE ölçütlerine göre 
1-9 arası işçi çalıştıranlar küçük, 10-24 arası işçi çalıştıranlar orta,  25 ve 
üzeri işçi çalıştıranlar ise büyük ölçekli işletmeler olarak 
isimlendirilmişlerdir. Birinci imalat sanayi grubuna ait verilerde yine orta ve 
büyük işletme tipi sayıları az olduğundan tam alanda örneklenmiş, küçük 
işletmelerde ise populasyondan örnek çekme yoluna gidilmiştir. Çekilen 
örnekler bölge müdürlüklerine rastsal olarak dağıtılmıştır.  
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Ege Bölgesi genelinde toplam 180 işletme ile anket çalışmaları 
yapılmıştır. Belirlenen bu örnek hacmi homojenetiyi sağlamak amacıyla alt 
gruplara bölünmüştür. Bu amaçla tesadüfi örnekleme yöntemlerinden  
Tabakalı Örnekleme Metodu kullanılmıştır. Bu metot, populasyonun çok 
büyük olmadığı ve örnekleme birimlerine ulaşmanın  kolay olduğu 
populasyonlar da birbirlerine benzer fertlerin yer aldığı tabakaların 
belirlenmesi ve gruplandırılması  olarak ifade edilmektedir. (Oktay,E. ) 

Hazırlanan anket formuyla öncelikle on beş işletmede ön test 
çalışması yapılmış, daha sonra ankete son şekli verilmiştir. Anket de genel 
hatlarıyla; işletme ve işletmecilerle ilgili genel bilgiler, tesisleri, hammadde 
temin yeri ve tipi, pazar-pazarlama, orman teşkilatı ile olan ilişkileri, 
sorunları, beklentileri, ileriye dönük bakış açıları vb. değerlendirilmeye 
alınmıştır. 

3.2.2. Verilerin Analizi Sırasında İzlenen Yöntem 

Alan çalışması esnasında elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar 
ortamına geçilmiştir.  Genel sonuçlar frekans dağılımları ve çapraz tablolar 
ile değerlendirilmiştir. Önemli görülen ikili değişkenler arasındaki 
bağıntıların yönü ve önemi ise Korelasyon testi ile incelenmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bulgular bölümü iki temel başlık altında incelenecektir. Bu 
başlıklardan ilki, hazırlanan formun Orman Genel Müdürlüğü kanalıyla 
alınan sonuçlarının değerlendirilmesi, diğeri ise örneklenen işletmelerde 
yapılan arazi çalışmalarının irdelenmesidir. 

4.1. Ege Bölgesi Odun Kökenli Ürün Sanayii 

Çalışma, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Denizli Orman Bölge 
Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarındaki odun kökenli ürün sanayi 
işletmelerine yönelik sürdürülmüştür. Bu amaçla Ek form hazırlanılarak  
gönderilmiş ve 2000 yılı itibariyle alınan sonuçlara göre envanter 
güncellemesi yapılmıştır. Gönderilen form ve diğer bilgi kanallarından elde 
edilen toplam işletme sayısı 1307 dır. ( Salt zati ihtiyaç işleyen işletmeler dahil 
edilmemiştir.) 

İşletmeler gruplara ayrılmış, işletme büyüklüklerinin 
belirlenmesinde Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) örneği esas alınarak, küçük 
- orta – büyük  olmak üzere üç ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Neticede odun 
kökenli ürün sanayii işletmelerinin Bölge Müdürlükleri itibarıyla dağılımları 
(Çizelge 1)  de ve işletme başına ortalama (kurulu-kullanılan) kapasite 
dağılımları (Çizelge 2)  de verilmiştir. 

Çizelge 1. Formla Alınan İşletme Dökümlerinin Orman Bölge 
Müdürlüklerine Dağılımı 

Table 1. Distribution of Wood-based Enterprises into the Regional 
Forestry Directorates 
 Çalıştırılan İşçi Adedine Göre 

İşletme Tiplerine Dağılımı (Adet) 
Number of Employees 

Bölge Müdürlüğü 
Regional Forestry 

Directorates 

Toplam İşletme 
Sayısı (Adet) 

Number of 
Enterprises 

Küçük (1-9)
Small 

Orta 
(10-24)
Medium

Büyük (25 ve 
Üzeri) 
Large 

Muğla 590 575 14 1 
Balıkesir 225 213 9 3 
İzmir 200 169 24 7 
Denizli 292 288 3 1 
Toplam 1307 1245 50 12 
% Dağılımı 1,00 0,95 0,04 0,01 
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Çizelge 2. Kurulu Kapasitelerine Göre İşletmelerin Orman Bölge 
Müdürlüklerine Dağılımı 

Table 2. Distribution of Wood-based Enterprises Regarding Annual 
Capacity in Each Regional Forestry Directorates 

 Muğla  Balıkesir  İzmir  Denizli  

İşletme Kapasitesi 
(m3/Yıl) 

Annual Capacity 

Adet 
Number

% 
Ratio

Adet 
Number 

% 
Ratio

Adet 
Number

% 
Ratio

Adet 
Number 

% 
Ratio 

1-  99 338 57,2 69 30,7 27 13,5 86 27,1 

100-999 190 32,2 58 25,8 69 34,5 172 59,8 

1000-2999 33 5,7 46 20,5 40 20 22 7,1 

3000-4999 11 1,9 18 7,9 19 9,5 10 5 

5000-9999 12 2,0 20 8,9 22 11 2 1 

10000-14900 3 0,5 8 3,5 10 5   

15000 ve Üzeri 3 0,5 6 2,7 13 6,5   

Toplam 
Total 

590 100 225 100 200 100 292 100 

Çizelgelerden de izlenebileceği gibi; işletmelerin büyük bir bölümü 
(%95) küçük işletmeler şeklindedir. Küçük işletmeler ağırlıkla, Denizli ve 
Muğla, orta ve büyük işletmeler ise İzmir ve Balıkesir Orman Bölge 
Müdürlükleri hudutları dahilinde kalmaktadır. Kurulu kapasiteler açısından 
da dağılımda önemli bir farklılık görülmemektedir. Kurulu kapasitelerine 
göre işletmelerin yoğunlaştığı gruplar Muğla Bölge Müdürlüğü’nde %57.2 
ile (1-99 m3/yıl) Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nde % 30.7 ile (1-99 m3/yıl), 
İzmir Bölge Müdürlüğü’nde % 34,5 ile (100-999 m3/yıl) ve Denizli Bölge 
Müdürlüğü’nde % 59.8 ile (100-999 m3/yıl) dür. Yine hammadde temin 
yerleri itibariyle toplam 1307 işletmeden de tüm hammadde gereksiniminin 
sağlanması açısından 276’ sının Orman işletmelerinden, 123 adetinin özel 
kesimden ve 76 adetinin de ithalat kanalıyla olduğu ve ithalat yapan 
işletmelerin İzmir, özel kesimden diyen işletmelerin ise Muğla Bölge 
Müdürlüklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu işletmelerin kurulu 
kapasitelerinin, toplam kurulu kapasiteye göre oranı ise sırasıyla % 13 
(191.100 m3/yıl) %16 (232685 m3/yıl) ve % 3 (43211 m3/yıl) dür. 
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Şekil 7. Bölge Müdürlükleri Genelinde İşletmelerin Çalıştırıldıkları İşçi ve 
Kurulu Kapasitelerine Göre Toplam İşletme Sayıları İtibarıyla Dağılımları. 

Figure 7. Distribution of Wood-based Enterprises Regarding the Number of 
Employee and Annual Capacity into the Regional Forestry Directorates at 
Denizli, İzmir, Balıkesir and Muğla 

 

Şekillerden de görülebileceği gibi küçük işletmeler çoğunlukla 
kapasitelerine göre daha fazla işçi istihdam etmektedir. Kullanılan kapasite 
miktarlarıyla, çalıştırılan işçi arasında da bu tip işletmeler için benzer 
bulgular elde edilmiştir. Nitekim yapılan korelasyon testinde  küçük 
işletmeler için bulunan R= 0,804 değeri önemli olmakla beraber, diğer 
gruplar için bulanan ve bire çok yakın olan R değerlerinden önemli farklılık 
göstermektedir. Değişen piyasa şartlarında küçük işletmelerin işçilerini 
mümkün olduğu oranda işlendirmeye çalıştıkları söylenebilir. 
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İşletmelerin toplam kurulu kapasiteleri tek vardiya üzerinden 
2.266.329 m3/yıl dır. İşletmeler kurulu kapasitelerinin %64,6’sını 
kullanabilmektedirler (1.463.900 m3/yıl) . 

Bölge Müdürlükleri itibariyle işletme başına ortalama kapasite 
dağılımına göre büyük gruba dahil işletmelerin daha yüksek bir kapasite 
kullanımına sahip oldukları görülmektedir. (Çizelge 3) Muğla Bölge 
Müdürlüğünde bulunan SEKA-Dalaman tüm işletmeler içinde en büyük 
kurulu kapasiteye sahip işletmedir. 

Çizelge 3. Bölge Müdürlükleri İtibarıyla İşletme Başına Ortalama Kapasite 
Kullanım Dağılımı (m3/yıl) 

Table 3. Distribution of Wood-based Enterprises with Average of Annual 
and Actual Capacities İnto the Regional Forestry Directorates 
 İşletme Tipleri (Çalıştırılan İşçi Sayısı) 

Number of Employee 
Bölge 

Müdürlükleri 
Küçük 
Small 

Orta 
Medium 

Büyük 
Large 

Regional 
Forestry 

Directorates 

YIK* 
(An) 

MKK*
(Ac) 

% 
R 

YIK 
(An) 

MKK
(Ac) 

% 
R 

YIK 
(An) 

MKK 
(Ac) 

% 
R 

Muğla 357,9 188,2 52,6 6585,7 4167,9 63,3 350000 350000 100 

Balıkesir 2613,7 1022,5 39,1 5544,4 4636,7 83,6 43000 35677 82,9 

İzmir  1941,9 1077,4 55,5 8354,2 5810,4 69,5 31449 26424 84 

Denizli 410,9 227,2 55,2 3833,3 1950 50,9 4000 3000 75 

YIK=    İşletmeler itibariyle yıllık işletme (tesis) kapasite ortalaması (m3/yıl) 
MKK= İşletmeler itibariyle mevcut kapasite kullanım ortalaması  (m3/yıl) 
% =       MKK/YIK oranı (%) 
YIK (An): Average of Annual Capacity use in Wood-based Enterprise groups (m3/year) 
MKK (Ac): Average  Actual Capacity use in Wood-based Enterprise groups (m3/year) 
R-Ratio : (Ac/An) 

İstihdama katkı açısından bakıldığında, bölge işletmeleri ortalama 
4.5 kişiyi işlendirmektedir. Bu oran işletmelerin grup ağırlıklarına göre 
(SEKA,Dalaman tesisleri özelleştirildiğinden hariç tutulmuştur.) en yüksek 8,2 
kişi ile İzmir, en düşük ise 2,8 kişi ile Muğla Bölge Müdürlükleri 
dahilindedir. Hammadde temin mesafesi (ithalat hariç) ortalaması 121.5 km 
dir. En uzak mesafeden temin eden işletmeler 182.4 km ile İzmir, en yakın 
mesafeden temin edenler  ise 61.3 km ile Denizli Bölge Müdürlüğü 
dahilindeki işletmelerdir.. 
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Ekler bölümü Tablo 7 de verilen bölge müdürlükleri itibarıyla odun 
hammaddesi üretim miktarları ve tesislerin işleme gücü arasındaki ilişki 
bölge müdürlükleri itibarıyla aranmıştır. Bu bağlantıda bulunan katsayı R=-
0.724 değerinin (2 SD’ye göre %95 güven aralığında en az R=0.950 olmalıdır) 
küçük ve önemsiz olması nedeniyle ilişki belirlenememiştir. Yine çalıştırılan 
işçi sayısı ile kurulu ve kullanılan kapasiteler arasındaki ilişkinin 
incelenmesinde ise gerek kurulu kapasite (R=0.844), gerekse kullanılan 
kapasite (R=0,884) miktarları açısından  çalıştırılan işçi sayılarına göre 
beklenildiği gibi kuvvetli ilişkiler belirlenmiştir. Kapasite arttıkça istihdam 
da artmaktadır. Diğer bir ilişki ise kurulu kapasite ile kullanılan kapasite 
arasında aranmış ve bağıntı katsayısı R=0,981 bulunduğundan oldukça güçlü 
bir ilişki belirlenmiştir. Bu durum piyasa şartlarının sanayii kolunu olumlu 
yada olumsuz yönde eşit miktarda etkilediğini göstermektedir. 

4.2  Örneklenen İşletmelerden Alınan Sonuçlar 

Alan çalışması işletme sahipleri, bulunamadıkları durumlarda ise 
yönetici düzeyindeki kişilerle yapılmıştır. Toplam 180 işletme içinde 
görüşülen işletme sahibi sayı 143 dür. İşletmelerin %72’si kereste %16’sı 
ambalaj %9’u kereste+ambalaj, %2’si yonga levha ve %1’i selüloz 
konusunda çalışmaktadırlar. Yöneltilen anket soruları üç temel başlık altında 
toplanmıştır. Alt başlıklar şunlardır; 

• İşletme yapılarının belirlenmesi, 

• İşletme faaliyetlerinin irdelenmesi, 

• İşletmelerin sorun ve beklentileri 

4.2.1. İşletme Yapılarının Belirlenmesi 

Ege Bölgesini temsilen Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla Orman 
Bölge Müdürlükleri bazında incelenen işletmeler 20.4 yıldır faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Kuruluşlarından bu yana iş değişikliğine gitmemişlerdir. 
İşletmelerin % 66.8’i şimdiki sahipleri tarafından kurulmuştur. Yabancı 
ortağı olmayan işletmelerin %35.4’ü limitet ve %28.1’i ise tek kişi  (şahıs) 
işletmeleridir. Küçük işletmelerin aile işletmesi (%55.7) büyük  işletmelerin 
anonim (%43,3) orta işletmelerin ise limitet şirket (%57.4) şeklinde 
yapılandıkları görülmüştür. Çok ortaklı işletmelerin sayısı toplamın 
yarısından fazla olmasına (%70.5)   rağmen aile işletmesi şeklindedir. İşletme 
sermayelerinin yarısından fazlasını ve yatırımlarının önemli bir kısmını öz 
kaynaklarıyla finanse etmelerine rağmen önemli oranlarda da banka kredileri 
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kullanmaktadırlar. İşletmelerin önemli bir bölümü oda veya meslek 
kuruluşlarına kayıtlı olmalarına rağmen, bu kuruluşlardan etkin bir şekilde 
faydalanamamaktadır. Yatırım kararları ve işletme etkiliğinin artırılması 
esnasında uzman kişi veya kuruluşlardan faydalananların oranı çok 
düşüktür.(%11.3) Faydalandıklarını söyleyenler ise ağırlıkla büyük 
işletmelerde toplanmakta, kendi ücretli uzman elemanları tarafından 
bilgilendirdiklerini ifade etmektedirler. Büyük bir çoğunluk ise kendi 
deneyim ve bilgi birikimlerini yeterli görmektedirler. İşletmecilerin ortalama 
eğitim süreleri 10.2 yıldır. 

İşletmelerin ana faaliyetleri haricinde büyük bir bölümü  ikinci bir iş 
koluyla uğraşmaktadırlar. Bu ek iş kolunun önemli bir kısmı da oduna dayalı 
ticaret şeklindedir. Üretimlerini ara yada mamul (parke, rabıta vb) halde 
işleyerek pazarladıklarını söyleyenlerin oranı % 53 civarındadır (İkinci imalat 
bağlantısı) 

4.2.2. İşletme Faaliyetlerinin İrdelenmesi 

Birinci imalat sanayiine yönelik olarak yapılan çalışmalarda  
örneklenen işletmelerin toplam kurulu kapasitesi tek vardiya üzerinden 
1.455.400 m3/yıl, kapasite kullanımları ise % 66.3 oranıyla 965.295 m3/yıl 
dır. Sektörde alt gruplar itibarıyla; yonga ve kağıtlık odun sanayii büyük 
grup içinde yer almaktadır. Kereste sanayiinde en düşük kapasite kullanımı 
%27.6 ile büyük grupta, ambalaj sanayiinde ise %49.1 ile küçük gruptadır. 
Yonga sanayiinde kapasite kullanımı %96.3 dür. 

Küçük ve orta grup işletmeleri toplam kurulu kapasiteleri itibarıyla, 
sırasıyla kereste sanayiinde de %88.1 ve %78, ambalaj sanayiinde %11.9 ve 
%22 ile temsil edilmektedir. Büyük gruptaki işletmeler ise kurulu 
kapasiteleri itibarıyla %30.8 kereste, % 11.8 ambalaj, %20.4 yonga levha ve 
%37 kağıt grubu ile temsil edilmektedir. (Çizelge 4)  

Bölgemizdeki işletmeler ağırlıklı olarak ibreli ağaç işlemektedir. Bu 
oran gruplar ortalaması olarak % 50.5 yerli ibreli, (kızılçam, karaçam) ve 
%26.4 yabancı ibreli (sarıçam) olmak üzere toplam %76.9 dur. %17.4 ile 
kavak bu sırayı takip ederken yerli ve yabancı yapraklıların oranı %5.7 
düzeyindedir. 

İşletmelerin %18’i ithalat yaptıklarını belirtmişlerdir. Son dönemde, 
tropikal ağaç tercihin de bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Dayanıklı ve sert 
olduğu için tercih edilen Akaju, Sipo, Iroco Tik, Limba, Oküme, Maun gibi 
tropikal ağaç türleri kereste sanayiinde kullanılmaktadır. (Mobilya sanayiinde 
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satılmakta) Bu türler Zaire, Gabon, Fildişi Sahilleri ve Kamerun kökenlidir. 
Ukrayna, Rusya, Bulgaristan ve Gürcistan’dan başta sarıçam olmak üzere 
diğer yapraklı türlerin de (huş, kayın, gürgen; akçaağaç ) ithalatı yapılmaktadır. 
Kalın  çaplı endüstri odununda ibreli tercih edilirken, ince çaplı sınıfında 
Orman Genel. Müdürlüğü’nün ibreli ağaçların ithalatında zorunlu kaldığı 
kabuk soyma şartının getirdiği masraflar nedeniyle yapraklı türler daha fazla 
tercih edilmektedir. Mopak, Viking Kağıt gibi kağıt sektöründeki firmalar 
ise yerli selülozu pahalı ve kalitesiz bulduklarından, Rusya, İskandinav 
Ülkeleri, ABD, Kanada ve Endonezya’dan ithal etmektedirler. MOPAK’ın 
SEKA Dalaman tesislerini satın alması, VİKİNG KAĞIT’ın da yeni kurduğu 
atık kağıt işleme (deng tesisi) ve mürekkep giderme tesisleri nedeniyle farklı 
üretim modellerine ve girdi kullanımlarına yönelecekleri bizzat tesis 
sahipleri tarafından ifade edilmiştir. Özellikle  300.000 m3/yıl kapasiteli 
SEKA-Dalaman tesislerinde ithal ürünlerin kullanılmaya başlanması ihtimali 
Orman Genel Müdürlüğünün üretim programında sorun oluşturabilecek gibi 
görünmektedir. 

Ege bölgesinde ana ithalat limanları ise; İstanbul, Gemlik ve 
Aliağa’dır. İthal odun hammaddesi çoğunlukla tomruk olarak 
getirilmektedir. İthalatı tercih nedenleri sorulduğunda ise; gruplar ortalaması 
itibarıyla yerli malın pahalı, kalitesiz ve miktar bakımından yetersiz olması 
% 28.6 gibi bir oranda ana neden olarak gösterilmektedir. Bunu %20.7 ile 
müşteri isteği ve %11.7 ile çeşit bulundurma nedenleri takip etmektedir. 
Küçük firmalar ithal ürünleri ithalatçı firmalardan temin ederken, büyük 
gruptaki firmalar kendileri temin etmektedir. 

Büyük işletmeler teknolojik yeniliğe daha açık görünmektedir. Bu 
işletmelerin %55.5’i işletme teknolojilerin, benzer işletmelere göre daha ileri 
olduğunu söylerken, orta ve küçük gruba dahil olanların önemli bir bölümü 
benzer yada daha geri teknolojilere sahip, olduklarını ifade etmişlerdir. 
Makine ve teçhizat donanımlarına bakıldığında ise; ana kesici makineler 
pres, kurutma, emprenye, ekleme, buharlama ve diğer faaliyetlerinde 
kullandıkları ekipmanların ağırlıkla yer aldığı görülmektedir. İşletmelerin 
ana faaliyet alanlarını kereste ve ambalaj sanayii oluşturmaktadır. 
İşletmelerin pazarlama ile ilgili faaliyetleri işletme sahibi ve yöneticisi ile 
pazarlama elemanı tarafından yürütülmektedir. Pazarlama elemanı büyük 
gruptaki işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Direkt pazarlama gruplar 
ortalaması olarak % 61.6 dir. Aracı (toptan-perakende) kullanarak pazarlama 
ise daha ziyade orta gruptaki işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 

İşletmenin ara pazarını inşaat sektörü oluşturmaktadır. (%30.6) Bu 
grubu %20,6 ile doğrama, %15 ile mobilya ve döşeme alt grupları takip 
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etmektedir. Gruplar arasında önemli bir farklılaşma görülmemektedir. Satış 
fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etken maliyetlerdir. (%47.5 ) Bunu 
%29.1 ile piyasa şartlarında oluşan fiyatlar takip etmektedir.  
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Çizelge 4. Örneklenen İşletmelerin Kapasite Kullanımı İtibarıyla İşletme Tipi Gruplarına Dağılımı (m3/yıl) 
Table 4. Distribution of Sampled Wood-based Enterprises With Annual and Actual Capacity use in Each Groups 

  Kereste  
(Sawnwood) 

Ambalaj  
(Packaging) 

Yonga Levha  
(Chip Board) 

Kağıtlık Odun 
(Pulpwood) 

TOPLAM  
(Total) 

  

İşletme 
Tipi 

Enterprise 
Groups YİK MKK % YİK MKK % YİK MKK % YİK MKK % YİK MKK % 

1 Small 192150 100635 52,3 25750 12660 49,1 - - - - - - 217900 113295 51,9 

2Medium 228200 119100 52,1 64300 39900 62,0 - - - - - - 292500 159000 54,3 

3 Large 290000 80100 27,6 112000 76900 68,6 193000 186000 96,3 350000 350000 - 945000 693000 73,3 

G
ru

pl
ar

 T
op

la
m
ı 

G
ro

up
’s

 T
ot

al
 

Toplam 
Total 710350 299835 42,2 202050 129460 64,0 193000 186000 96,3 350000 350000 - 1455400 965295 66,3 

1Small 1980,93 1037,47 52,3 265,46 130,51 49,1 - - - - - - 2246,39 1167,99 51,9 

2Medium 5186,36 2706,81 52,1 1461,36 906,81 62,0 - - - - - - 6647,72 3613,63 54,3 

G
ru

pl
ar

 
O

rta
la

m
as
ı 

G
ro

up
’s

 A
ve

ra
ge

 

3Large 16111,11 4450 27,6 6222,22 4272,22 68,6 10722,2210333,33 96,3 350000 350000 - 33055,56 19055,56 57,6 

YIK İşletmeler itibariyle yıllık işletme (tesis) kapasite ortalaması (m3/yıl) 

MKK İşletmeler itibariyle mevcut kapasite kullanım ortalaması  (m3/yıl) 

% MKK/YIK Oranı (%)     
YIK (An): Average of Annual Capacity Use in Wood-based Enterprise groups (m3/year) 
MKK (AC): Average  Actual Capacity Use in Wood-based Enterprise groups (m3/year) 
R-Ratio : (Ac/An) 
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4.2.3. İşletmelerin Sorunları ve İleriye Dönük Beklentileri 

İşletmeler eksik kapasite ile çalışmaktadır. Tam kapasite ile 
çalışanların sayısı büyük işletmelerde % 22, orta işletmelerde % 18 iken 
küçük işletmelerde % 4 lere düşmektedir. Her üç grupta da eksik kapasite ile 
çalışma nedenlerinin başında talep yetersizliği ve finansman eksikliğini 
göstermişlerdir. Diğer alt nedenlerde önemli farklılaşmalar bulunmuştur 
Sanayii kolunu inşaat sektöründe yaşanan daralma önemli ölçüde etkilemiş 
görünmektedir. Son dönemlerde satışların önemli ölçüde düştüğünü 
söyleyen işletmeler toplamın %87.4 ünü oluşturmaktadır. Pazar daralmasının 
en önemli nedeni ise grup ortalaması itibarıyla ülkenin son yıllarda yaşadığı 
ekonomik durgunluk ve ikame mal kullanımının (PVC,vb) inşaat 
sektörlerinde yaygınlaşması ve fiyat rekabeti olarak ifade edilmektedir. 
Sektörde çok fazla işletme olması daralan pazar koşullarında işletmeleri 
olumsuz yönde etkilemiştir. Pazarlamada önemli sıkıntıları vardır. Özellikle 
tahsilatda yaşanan güçlükler, işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Gruplar 
itibarıyla bakıldığında bu konuda yaşanan tahsilat sıkıntısının yanı sıra 
küçük işletmelerde firma yoğunluğu ve kalifiye eleman eksikliği ön plana 
çıkarken, orta ve büyük işletmelerde örgütlenme eksikliğinin getirdiği 
birbirleriyle olan rekabet sorunu önemli görülmektedir. 

Orman idaresiyle de önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların 
başında; kaliteli ürün miktarının yetersizliği üretime uygun hammadde 
temininde yaşanan güçlükler, ebatların ve evsafların uygun olmaması gibi 
genelde  üretime yönelik şikayetler ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 
bürokrasi ve sanayii kolunun isteklerinin dikkate alınmaması ve sorunlarının 
çözümüne yönelik herhangi bir girişim yapılmaması da önemli başlıklar 
oluşturmaktadır. Üretimde bölgesel şartların göz önüne alınmasını 
istemektedirler.  Orman teşkilatı ile ilgili özellikle üretimden kaynaklanan 
sorunlar kendi ifadeleriyle kısa başlıklar altında aşağıda verilmiştir. 

• Kapasite belgelerinin tanziminde gerekli incelemeler yapılmıyor 
ve ihaleye katılım yeterliliği aranmıyor,  

• İstiflerin evsaf ve ebatları karışık,  

• Kalifiye eleman yerine orman köylüsünün yaptığı kesimlerde 
zayiat büyük ve tomruk ormanda bekletildiğinden kalitesi 
bozuluyor, 
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• Vejetasyon döneminde kesimler yapıldığından kalite düşüyor, 
zayiat artıyor. Talebin yoğun olduğu dönemlerde yeterli mal 
bulunamıyor,  

• Ölçümlendirmeler hatalı, ( hem miktar hem de çap itibarıyla kağıt 
üzerinde fazla)  

• Fiyatlar yüksek, peşin ödemelerde indirim sağlanmalı ve vade 
farkı süresi uzatılmalı (6 ay)  

• Orman işletmelerinin tek bankaya bağlı çalışması alıcıları zor 
durumda bırakmakta, 

• İstifler büyük miktarda hazırlandığından alımlarda zorluklarla 
karşılaşılıyor, 

• Reçine istihsali yapılan tomruklardan yabancı maddeler çıkıyor 
(çivi, teneke vb)  

İşletmelerin kaynak temini açısından devletten beklentileri fazladır. 
Özellikle düşük faizli ve uzun dönemli destek kredileri beklemektedirler. 
Gerek yatırım, gerekse işletme sermayesi tedarik ve kullanımı açısından 
herhangi bir sorunu olmadığını belirten işletme sayısı toplamın %15’i 
civarındadır. Piyasalardaki risk ve ülke ekonomisindeki belirsizlikler, talep 
daralması vb. nedenlerle işletmeler yatırım kararlarını çoğunlukla askıya 
almış görünmektedirler. İleriye dönük düşünce ve beklentilerde ise 
belirsizlik hakimdir. Bir, beş ve on yıllık  düşünceleri sorulduğunda birinci 
yıl için mevcut durumlarını korumaya çalışacaklarını söyleyenlerin oranı % 
60 dır. Küçük ve orta işletmeler ise sırasıyla % 10.6 ve % 17.3 ile işlerini 
tasfiye edeceklerini söylemişlerdir. Büyük işletmelerde ise farklı yönde 
%39.1 ile büyüme eğilimleri önemli yer tutmaktadır. Öncelikli hedef tam 
kapasite ile çalışmak olarak açıklanmaktadır.  

Onuncu yıl itibarıyla (2000-2010) ise, belirsizlik daha net 
görünmektedir. Zira işletmelerin %31,2 si herhangi bir fikir beyan 
etmemişlerdir. Beyan edenlerinde % 21,8’lik bir bölümü ikinci imalat koluna 
yöneleceklerini söylemişlerdir. Her üç dönemde  de firmaların ortaklığa 
girmeyi düşünmedikleri görülmektedir.  

Atık orman ürünleri işleme ve kullanımının yaygınlaşmasının 
gelecekte sanayiinin değişiminde önemli rol oynayacağına inananların oranı 
% 36,5 dur. Küçük grup işletmeler (%44.5) mevcut üretim anlayışlarını 
devam ettireceklerini söylerken, büyük grup işletmeler (%44.4) bu değişime 
açık olduklarını bilgilendirme ve devletten destek beklediklerini ifade 
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etmişlerdir. Orta grup işletmelerde ise kararsızlığın hakim olduğu 
görülmektedir. 

Odun endüstrileri konusunda Türkiye–AB ilişkileri ve A.B ile 
rekabet edebilme imkanları hakkında bir soruya ise katılımcıların % 32.2 si 
herhangi bir fikirlerinin olmadığı söylemiştir. Küçük işletmelerde bu oran % 
50 dir. Rekabet ederiz, yada rekabet edemeyiz diyen işletmelerin oranları 
birbirine yakındır (%25 civarı).Özellikle büyük grup işletmeler AB’ye uyum 
ve rekabet konusunda daha iyimser görünmektedirler.. (%38.5).  

İşletmelerinizde yaşanan sorunlarda yönetimden yada kendinizden 
kaynaklandığına inandığınız muhtemel sorunlar var mı sorusuna ise 
işletmelerin büyük bir çoğunluğu hayır (%80.6) cevabını vermiştir. Evet 
cevabını verenler ise bunu daha ziyade ülke şartlarının olumsuzluğuna (Rısk 
koşulları, hedef koyamama vb.) bağlamışlardır. Hayır cevabının çoğunlukta 
olması işletmelerin kendi  yönetsel sorunlarını ve işletmecilik prensiplerini 
önemli ölçüde kavrayamadıklarını kanımızca göstermektedir. 

Son olarak ORÜS’un özelleştirmesine yönelik bir soruda da 
özelleştirmeyi isabetli bulanların önemli bir çoğunluğa sahip olduğu, 
görülmüştür (%84.5). Hayır diyenler ise daha ziyade hammadde tedariki 
konusunda sıkıntı duyabileceklerini ve tekelci bir piyasa oluşumu 
ihtimalinden rahatsız olduklarını söylemişlerdir. Bu durum özellikle küçük 
işletmelerce ifade edilirken (%78,4) büyük işletmeler bu kurumun satışının 
isabetli olduğu (%90.9) fakat gerçek değeri üzerinden özelleştirilemediğini 
düşünmektedirler(%50.1).  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye Odun Kökenli Ürün Sanayii’nin araştırma bulgularında da 
çoğunlukla teyit edildiği gibi gerek sanayii, gerekse işletmeler bazında 
geçmişten günümüze yapısal durum ve sorunlarda önemli farklılıklar 
görülmemektedir. Sektör çoğunlukla kereste ve ambalaj sanayiinde 
yığılmanın yaşandığı, içe dönük, emek yoğun, küçük şahıs işletmeleri 
durumundadır. Nispeten büyük olan kağıt, levha sanayii alt kollarında ise 
ölçek büyüklüğüne rağmen yönetsel olarak aile işletmeciliğinin yaygın 
olması, dışa açık ve yabancı ortaklı  işletme sayısının düşüklüğü işletmecilik 
prensipleri bakımından önemli farklılıkları olmadığını göstermektedir. 
Teknoloji kullanımı bakımından da aynı durum söz konusudur. Nitekim 
DİE’nin yaptığı çalışmalarda  sanayi kolunun yenilik yapma oranı açısından 
(%26,4 ve altı) düşük sanayi grupları içinde yer alması bu durumu 
doğrulamaktadır. Hammadde tedarikçisi olan Orman Bakanlığının da geçen 
süre zarfında kendini değişen koşullara göre yeterince yapılandıramadığı, 
bazı girişimleri olmakla birlikte sanayi-devlet ilişkileri ve koordinasyonun 
sağlanması konusunda etkili olamadığı da sanayii koluna yönelik yapılan 
çalışma esnasında ifade edilmiştir.  

Oysa değişen dünya şartları ve talebin farklılaşması günümüzde 
ülkelerin ormancılık politikalarında ve ilgili sanayii kollarında önemli 
değişiklikler yapmasına gerek göstermektedir. Dolayısıyla yeni 
ekonomilerde zaman en önemli maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Küreselleşme yolunda olan dünyada, ülkelerin bu değişime direnç gösterme 
ya da tersine çevirme gibi imkanları da olamamaktadır. 

Bu genel değerlendirmeler ışığında  önemli görülen hususlarla ilgili 
bazı öneriler aşağıda verilmiştir. 

• Türkiye sanayii isteklerini de dikkate alarak geleceğe yönelik odun 
hammaddesi üretim artışını sağlayıcı tedbirler almalı, politikalar 
geliştirmelidir. FAO, UNICE vb uluslararası kuruluşlar  yakın bir 
gelecekte odun hammaddesine olan talebin artmasına karşın 
uluslararası piyasalarda hammadde teminin de önemli zorluklarla 
karşılaşılacağını ve odun fiyatlarında önemli yükselmeler olacağını 
belirtmektedirler. Ülkelerin odunu hammadde yerine işleyerek satıma 
yönelmeleri nedeniyle bir taraftan ithalatçı ülke sayısı hızla artarken 
diğer  taraftan da işlenmiş odun ürünlerinde rekabetin artacağına 
dikkati çekmektedirler. Türkiye ormancılığı bu hususları dikkate 
alarak odun hammaddesi üretimini arttırma yollarını, hedef ve 
stratejilerini gözden geçirmeli, rekabeti belirleyici politikalar 
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oluşturmalıdır. (endüstriyel plantasyonlar, karma sistemler, ikinci ülkelerle 
ortak üretim, özel-tüzel kurumların teşviki, marjinal alanlarda 
yaygınlaştırılması vb.). Yine Türkiye’de  hammadde kaynaklarının 
önemli bir bölümünün devletin elinde olması yeni pazar şartlarına ve 
rekabete göre esneklik ve uyumu zorlaştırdığından devlet işletmecilik 
anlayışının oluşan yeni durumlara göre revize edilmesi, dinamizm 
kazandırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Yakın bir gelecekte değişen 
tüketim alışkanlıkları ile birlikte yakacak odun ve diğer odun atıkları 
da Türkiye’de yoğun bir şekilde sanayide kullanılmaya başlanacaktır. 
Dikili satışlara yönelinmesi ya da kalifiye, eğitimli birimler tarafından 
üretimin yapılması zayiatı ve kalite kayıplarını azaltacaktır. 

• Türkiye Avrupa Birliği ve  diğer taraf olduğu anlaşmalara göre 
yapılanmasını tamamlamalıdır. AB’ ye sunulan ulusal programın ilgili 
metin kısımlarında ve diğer uyumlaştırma çalışmalarında Ormancılık 
ve Orman Sanayileri konusunda bağlayıcı bir çok taahhüt 
bulunmaktadır. Bu hususların yerine getirilmesi  sorunların 
çözümünde önemli rol oynamakla beraber, mal ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı ve sermaye-teknoloji rekabeti özellikle kısa vadede yerli 
işletmeleri zor durumda bırakabilecektir. Dolayısıyla işletmelerin 
kendi aralarında işbirliğini arttırması, ana-yan sanayii kollar itibarıyla 
dayanışmaya gidilmesi, yatay-dikey entegrasyon imkanlarının 
araştırılması, eğitim, koordinasyon, teknoloji, bilgilendirme 
(enformasyon), finansman, rasyonel kaynak kullanımı vb. konularda  
etkinlik ve verimliliklerinin artırılması çalışmaları katılımcılık ilkeleri 
esasları dahilinde ele alınarak desteklenmelidir. Verimsiz, uyum 
sağlayamayan işletmelerin tasfiyesi ya da başarılı olabilecekleri diğer 
faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle hazırlık 
aşamalarında başarılı olan yeter sayıda işletme sağlam yapılara 
kavuşturulmuş ve yabancı menşeli  işletmeler ile küreselleşme 
yönelimli işbirliğine gidebilecek özelliklere kavuşturulmuş olacaktır.  
Bu durum aynı zamanda ulusal pazarın ve işletmelerin yabancılara 
kaptırılmasını önleyebileceği gibi, mevcut ve potansiyel dış pazarların 
korunması ve genişletilmesinde belirleyici  rol oynayacaktır. 

• Sürdürülebilir kırsal kalkınma modeli olarak odun kökenli ürün 
sanayileri kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesinde ve 
yürütülmesinde bu yapıya uygun bölgelerde öncelikli hedefler arasında 
yer almalıdır. Kırsal alanlarda küçük işletmeler halinde yaygınlığı, 
yörelere sağladığı değerler (gelir yaratması, istihdam vb.) ve  
yenilenebilir kaynakların kullanılması nedeniyle sanayii kolu  ayrı bir 
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öneme sahiptir. Avrupa Birliğinde bu özellikler dikkate alınarak 
sürdürülebilir kalkınma için örnek model olarak belirlenmiştir. 
Türkiye içinde bu model gerek orman-halk ilişkilerinin 
iyileştirilmesinde gerekse ormanların devamlılığı açısından disipline 
edilmesi gerekli ve önemli görülmektedir. 

• Türkiye başta AB olmak üzere diğer taraf olduğu ülkelerin 
kaynaklarından faydalanmaya dönük çalışmalara ağırlık vermelidir. 
Avrupa Birliğinde kırsal kalkınma ve küçük işletmelerin 
desteklenmesi, örgütlenmeye yönelik kullandırılan çok sayı ve 
nitelikte finansal destek bulunmaktadır. Bunların önemli bir 
bölümünden Türkiye’nin de faydalanması söz konusudur.  Odun 
kökenli ürün sanayilerine yönelik yapılacak çalışmalarda da bu 
kanallar devreye sokulabilir. Bu amaçla uygulama projeleri 
geliştirilmeli, araştırmalar desteklemelidir. Böylelikle araştırma 
kurumları ve üniversitelerin ilgili bölümleri etkin kullanılabildiği gibi, 
finansal sorunların çözümlendirilmesinde de kaynak yaratılmış 
olacaktır. Yine finansal sorunların çözümüne yönelik olarak gelişmiş 
piyasa işlemleri olan leasing, factoring, risk sermayesi vb. piyasa 
sistemlerden faydalanılabilmesi sektörün geliştirilmesinde ve sektörel 
uzmanlaşmada önemli görülmektedir. Gelecek piyasa işlemleri ise, 
kısa vadede gerçekleşmesi güç görünmekle beraber ana üretim birimi 
durumunda olan Orman Bakanlığı’nca uygulanabilir. Böylelikle 
piyasalar üretimlerini planlarken maliyetlerini belirleyerek üretim, 
fiyat risklerinden korunmuş olurken, Orman Bakanlığı da talebe göre 
üretim ve üretim imkanlarını belirlemiş ve programlamış olacaktır. 
Fakat bunun, gerçekleşmesi için üretim ve piyasa şartlarının uygun 
olması gerekmektedir.( üretim ve mal akışının sürekliliği, dış rekabet, 
maliyetler, talep, belirsizliklerin ortadan kalkması, ürün ve fiyat 
farklılaşmaları vb.) 

• Sanayii koluna yönelik bölgesel bazda çalışmalara,  araştırmalara 
ağırlık verilmelidir. Böylelikle ulusal bazda farklılıklar ortaya 
konulabilecek, sanayii kolunun güçlü yada zayıf noktaları 
belirlenecektir. Bir çok çalışmada da ifade edildiği gibi küçük 
işletmelerin kırsal yapısı göz önüne alındığında, örgütlenmelerinin 
kooperatifleşme yoluyla olması en uygun çözüm olarak görülmektedir. 
Burada dikkate alınması gereken en önemli husus örgütlenme eğilimi 
ve modelinin merkeziyetçilikten uzak tabandan (yerel,bölgesel) 
başlaması ve ortaklarının bu örgütlenmenin gereğine inanması ve 
katılımcılığın sağlanması gerekmektedir. Böylelikle güçlü ve kalıcı bir 
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örgütlenme yapısının oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bunun için 
öncelikle eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli, 
yöresel şartlar göz önüne alınmalıdır. Sağlanan desteklerde ise 
kooperatif başarısı ve sürekliliği esas alınmalı, başarı kriterleri 
geliştirilmelidir. Büyük işletmelerin ise üretim kaynaklarını 
kendilerinin oluşturması yada yapılacak karşılıklı anlaşmalar yoluyla 
(sözleşmeli ormancılık, kiralama vb.) gerçekleştirebilmesinin imkanları 
araştırmalı ve bu çalışmalar özendirilmelidir. 

• Türkiye genelinde ormancılık ve ormancılığa dayalı sanayiler 
konusunda politikaların ve eylem planlarının belirleneceği bir komite 
oluşturulmalıdır. Komitede; odun hammaddesi üreticileri, sanayii kolu 
temsilcileri, kooperatif, oda, birlik ve tüketici temsilcileri, konu 
uzmanları ve lüzum görüldüğü takdirde çağrılı olmak üzere diğer 
katılımcılar yer almalıdır. Komitenin bölgesel bazda alt birimlerinin 
bulunması etkinliğini artıracaktır. Bu komitenin görevi karar alıcılarla 
koordinasyonu sağlamak, öncelikleri belirlemek, eylem planları 
hazırlamak ve uygulamak, dış pazarları takip, işletmelerin sorunlarını 
belirlemek ve konularıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak olarak 
kısaca özetlenebilir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ve getirilen öneriler ışığında özetle 
şu hususları belirtmek yerinde olacaktır. Oduna dayalı endüstrilerin de içinde 
bulunduğu imalat sanayii kollarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm 
işletmeler içindeki payı % 99.8 dır (TOBB,1996). Bu işletmelere yönelik ve 
değişik sektörleri de kapsayacak biçimde gerek kurumsal gerekse bireysel 
bazda bir çok çalışma ülkemizde de yapılmıştır. Çalışmalarda sektörel 
yapılanmalar, sorunları ve çözüm yolları detaylı olarak belirlenmiş, 
uygulanabilir öneriler geliştirilmiş, beş yıllık kalkınma planlarında ve özel 
ihtisas komisyon raporlarında. ağırlıkla bu sonuçlarına yer verilmiştir.  

Sorun, bu çok değerli ve hemen hemen birbirinin devamı şeklindeki 
çalışmaların etkin bir şekilde uygulamaya aktarılamaması, ulusal politika ve 
kalıcı hedeflerin oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır. Son durum 
çözümün bu aşamalardan sonra artık karar alıcılar da olduğunu 
göstermektedir. Karar alıcıların ve kanun koyucuların bu hususlarda her 
zamankinden daha hızlı hareket etme ve sonuca ulaşma zorunlulukları 
vardır. Diğer taraftan ise Türkiye yaptığı anlaşmalar ve hazırladığı ulusal 
program kanalıyla kalıcı çözümler üretmek ve ekonomik, sosyal yapısını AB 
ile uyumlaştırmak üzere bağlayıcı taahhütlerde bulunmuştur. Bunun 
gereğinin yerine getirilebilmesinde de kararlılık ve devamlılık esastır.  
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ÖZET 

Çalışma, Ege Bölgesi genelinde odun kökenli ürün sanayiinin 
mevcut durumunun belirlenmesi, orman işletmeleriyle ile sanayii kolunun 
ilişkilerinin irdelenmesi işletme ve işletmeci yapılarının ortaya konması, 
sanayii kolunun sorunları ve beklentilerinden yola çıkılarak gelişimine 
yönelik sonuç ve önerilerin geliştirilebilmesi amaçları ön plana çıkarılarak 
hazırlanmıştır. 

Öncelikle odun hammaddesi ve sanayii koluna yönelik dünya ve 
Türkiye’deki gelişim ve değişimler konusunda bilgiler derlenerek, detaylı 
olarak verilmiştir. Daha sonra, bölge genelinde güncellemeye gidilmiştir. 
Çalışmanın ana materyalini ise işletmelere yönelik yapılan alan çalışması 
oluşturmuştur. 

Araştırmada, hazırlanan form kanalıyla Muğla, Balıkesir, İzmir, 
Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinden ve diğer kuruluşlardan 1307 adet 
işletme hakkında bilgi temin edilmiştir. Birinci imalat sanayiine yönelik ise 
180 işletmeyle anket çalışmaları yapılmıştır. İşletmeler çalışan işçi sayısına 
göre küçük (1-9 işçi çalıştıran), orta (10-24 işçi çalıştıran) ve büyük (25 ve üzeri 
işçi çalıştıran) olmak üzere sınıflandırılmıştır. 

Bulgular bölümü iki ana başlık altında verilmiştir. Birinci bölümde 
1307 işletmeden alınan bilgiler derlenmiş, ikinci bölümde ise 180 işletme ile 
yapılan çalışmaların sonuçları incelenmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre; 1307 işletmenin toplam kurulu 
kapasiteleri 2.266.329 m3/yıldır. Ortalama %64.6 kapasite ile 
çalışmaktadırlar. İşletmelerin % 95 i küçük işletmeler şeklindedir. Küçük 
işletmeler Denizli ve Muğla, orta ve büyük ölçekli işletmeler ise İzmir ve 
Balıkesir Bölge Müdürlükleri hudutlarında bulunmaktadırlar. Kurulu 
kapasiteleri bakımından da aynı dağılım söz konusudur. Ortalama 4.5 kişi 
istihdam edilmektedir. Hammadde temin mesafesi ise 121.5 km dir. Bölge 
sanayisi önemli oranda ibreli ağaç işlemektedir (%76,9). Bunu %17,4 ile 
kavak ve %5,7 yapraklılar izlemektedir. İşletmelerin %18’i ithalat ağırlıklı 
çalışmaktadır. 

İşletmeler çoğunlukla aile işletmesi şeklindedir. İşletme finansmanı 
öz kaynaklar ve borçlanma (kısa vadeli yabancı kaynaklar) yoluyla 
sağlanmaktadır. Ortalama 20.4 yıldır faaliyetlerini sürdüren işletmelerde, 
işletmeci ortalama eğitim süresi 10.2 yıldır. Birinci imalat sanayiinde 
faaliyet gösteren işletmeler aynı zamanda ikinci imalat kolunda da 
faaliyetlerini artırmışlardır. (ara mamul yada mamul üretime yönelme). 
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Pazarlama ile ilgili faaliyetler işletme sahibi yönetici ve pazarlama 
elemanları kanalıyla yürütülmektedir. Ana pazarları inşaat sektörüdür. 
Ürünlerinin satış fiyatlarını maliyetler ve piyasa şartları belirlemektedir. 

İşletmelerin önemli gördüğü sorunların başında talep daralması ve 
tahsilat esnasında yaşanan güçlükler gelmektedir. Orman idaresiyle de çok 
sayıda sorun bildirmişlerdir. Bu sorunların başında sanayii-devlet (orman 
işletmeleri) ilişkilerinin yetersizliği ve hammadde temini ile ilgili konular 
öncelikli yer almaktadır. Finansman sıkıntısı ve piyasadaki belirsizlikler 
işletmelerin geleceğe dönük uygulamalarında önemli engel teşkil etmektedir. 
Çoğunluk kısa dönemde yatırımı ve teknoloji yenilemeyi düşünmemektedir. 
Uzun dönemde ise üretimlerini ara ya da mamul üretime kaydıracaklarını 
ifade etmişlerdir. Yabancı ortaklıklara sıcak bakmamaktadırlar. 
Enformasyon ve örgütlenme açısından içe kapanık bir yapıda olan işletmeler 
Avrupa Birliği ve dünyadaki gelişmeleri etkili bir şekilde takip 
edememektedirler. Avrupa Birliğine uyum ve değişen rekabet şartlarının 
yarattığı yeni koşullar konusunda detaylı bilgiye de sahip değildirler. 
İşletmeler yaşanan sorunların kökenini dışsal etmenlere bağlamaktadırlar 
(Belirsizlik, ülke şartları vb.). Yapılan özelleştirmelerin (ORÜS-SEKA) ise 
gerekli olduğunu, fakat piyasa tekelleşmesine engel olabilmek için devletin 
etkin denetim gereğine dikkat çekmektedirler. 

Alınan  bilgiler ışığında bakıldığında, odun kökenli ürün sanayiinin 
içe dönük bir yapılanma içinde olduğu izlenimi alınmaktadır. Aynı şekilde 
orman idaresinin de piyasa koşullarına ve değişen şartlara uyum sağlamada 
benzer zorlukları yaşadığı da görülmektedir. Kendine hedef olarak Avrupa 
Birliği standartlarını koyan ve bunu da ulusal programı vasıtasıyla ilan eden 
Türkiye, bir taraftan ormancılık politikası ilkeleri doğrultusunda hareket 
ederken, diğer taraftan da rasyonel, sürdürülebilir bir sanayi ilişkisini de göz 
önüne almak zorundadır. Çalışmada bu hususlar ön plana çıkarılarak sonuç 
bölümünde hedef ve stratejilere yönelik öneriler verilmiştir. 

 



 31

SUMMARY 

This study was carried out for determination of present situation of 
wood-based industries in Ege Region, investigation of the relations between 
forest enterprises and wood-based industry, identification of the structures of 
the enterprise and managers, problems of wood-based industry and 
expectations. 

Firstly, after a detailed compilation it is given information about 
round wood and wood-based industry in the world and in Turkey. Then the 
present information was updated for the region. Main material of the study is 
the field survey work on wood based enterprises. 

In this study, the information from 1307 was collected by the 
Regional Forestry Directorates at Balıkesir, İzmir, Denizli and Muğla. For 
the primary wood-based industry, an inquiry and field survey carried out 
with 180 enterprises. Enterprises were classified according to their number 
of employees such as small (1-9 workers), medium (10-24 workers) and big  (over 
25 workers). 

Findings consist of two chapters. In the first chapter information 
from 1307 enterprises was compiled, and in the second chapter results of 
inquiry and survey made with 180 enterprises were studied. 

According to the results, total rated annual capacity of 1307 
enterprises is about 2,266,329 m3/year. They are operating with 64.6 % of 
the total capacity. (Actual Capacity)  Small enterprises are 95% of total.   Small 
enterprises are located mostly in Denizli and Muğla, big scaled enterprises in 
İzmir and Balıkesir Regional Directorates are distributed. Same ratio is valid 
for the rated annual capacity. Average employment is at about 4,5 workers. 
Mean round wood purchase distance is 121.5 km. Region's industry 
processes essentially wood of coniferous trees (76.9%). It  is followed by 
poplar 17.4% and hardwoods (5.7%). Eighteen percent of the enterprises are 
principally processing imported round wood 

Enterprises are mostly family enterprises.  Enterprise financements 
are provided with their own capital and credits (short-term external sources). 
They are working since 20.4 years in average. Managers have 10.2 years 
education. The enterprises working in primary wood-based branch were also 
active secondary manufacture (directed to intermediate manufacture or manufacture). 
Marketing activities are being conducted by means of owner and marketing 
employees. Main market is building sector. Sale prices are determined by 
costs and market conditions. 
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Most important problems are shrinkage in demand and difficulties in 
money collection. They have informed also many problems experiences with 
forest enterprises. Among these problems, inefficiency of relations between 
state and industry, and topics concerning raw material provision has the first 
ranks. Difficulties in financement and uncertainties in the market are the 
most important obscures for future planning and activities. Most of them do 
not consider investment and technological upgrading in short term. They 
stated that they would shift their production to intermediate or end products. 
They do not welcome for external partnerships. The enterprises that are 
directed inward are not able to effectively follow changes in EU and World.  
They do not have detailed information on adaptation to EU and changing 
computational conditions. Enterprises are connecting present problems with 
external factors (uncertainty, country conditions etc.) They pointed out that already 
performed privatization was necessary (ORÜS-SEKA), but for stopping 
monopoly an active control is needed. 

Under the light of results, wood based industry has an introversive 
structure. State forest enterprises have also similar difficulties in terms of 
adaptation to market and changing conditions. Turkey that has chosen EU 
standards as target and also put it into the National Program, should keep 
both moving into direction of forestry policies, and consider a reasonable 
sustainable industry relation. These subjects are emphasized in the work and 
also suggestions both strategies and targets are given in the results chapter. 
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EKLER 
EK 1. Odun Kökenli Ürün Sanayii Kuruluşlarına Ait Bilgi Formu 

Bölge Müdürlüğü : 
Tarih : 
İşletme Müdürlüğü : 
Düzenleyenin 
Adı Soyadı : 
İşletme Şefliği : 
Ünvanı : 

            Kuruluşun Ait 
Olduğu Sektör (6)       Hammadde Temin Yerleri (10)   

Sıra 
No 

Kuruluşun 
Adı  
(1) 

Tesisin 
Üretime 
Başladığı 

Tarih 
(2) 

İşletme 
Tipi 
(3) 

Çalışma 
Konusu

 (4) 

Kullanılan 
Ağaç 

Cinsleri 
(5) 

Özel Kamu Koop.

Yıllık 
İşletme 

Kapasitesi 
(7) 

Mevcut 
Kapasite 

Kullanımı 
(8) 

Çalıştığı 
İşçi 

Sayısı 
(9) 

Orman 
İşletmeleri 
Tarafından 

Verilen 

Özel Sektör 
Tarafından 

Verilen 
(Tapulu 
Kesimler 

Dahil) 

İthal Edilen 
Ürünlerden 

Alınan 

Tesisin 
Hammadde 

Temin 
Uzaklığı 

(11) 

                                

                                

                                
                                
                                

İlgili açıklamalar formun arkasında verilmiştir. 
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Ek 2. Orman Endüstrileri Konusunda Komite Kurulmasına İlişkin Avrupa 

Komisyonu Kararı 
 
 

AVRUPA KOMİSYONU KARARI 
83/247 

Yayın Tarihi: 26.05.1983 
Yayın No’su: OJ.L.137. p,31 

 

REVİZE 
               Yayın  Tarihi: 17. 12. 1997 
           Yayın No: O.J.L. 346. P, 0095-
0096  
       
  

Ormancılık ve Ormancılığa Dayalı Endüstriler Konusunda Bir 

Topluluk Politikası Komitesinin Kurulması 
 
Topluluğun ormancılık ve ormana dayalı endüstrilerinin yaşanan 
ekonomik değişimler ışığında gözden geçirilmesi ve yapılan topluluk 
anlaşmalarının da dikkate alınmasıyla  (83/247/EEC) nolu kararı 
komisyonca revize edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
97/837/E.C ) 
 
Madde 1: 

 Komisyon himayesinde, ormancılık ve ormana dayalı 
endüstriler konusunda bir Topluluk Politikası Tavsiye Komitesi 
kurulmuştur. Komite; oduna dayalı endüstrileri temsil eden 
organizasyon temsilcilerinden oluşacaktır. 
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Madde 2 
 Komite, Komisyonun isteği üzerine veya kendi inisiyatifi ile, 

ormancılık ve ormana dayalı endüstriler üzerinde etki yapan Topluluk 
politikaları ve yine topluluk orman ürünleri veya ürün taleplerini etkileyen 
pazar şartları ve diğer ekonomik değişimler konusunda görüşlerini 
açıklayacak ve komisyona tavsiyede bulunacaktır. 
 
Madde 3 
 Komite; 23 üyeden oluşacaktır. 
 
• Ormancılık sektörünü temsilen beş üye, 
• Odun işleme endüstrisini temsilen altı üye. 
• Diğer kolları (Kağıt, levha, odun hamuru,dönüşüm endüstrisi) 

temsilen altı üye 
• Basım ve yayım kollarını temsilen altı üye. 
 
Madde 4 
 Komite üyeleri komisyonca ilgili endüstri sektörlerine 
danışılarak atanacaklardır. 
 
Madde 5 
 Komite üyelerinin görev süreleri iki yıl olacaktır ve 
yenilenebilecektir. İki yıllık süre dolunca, komite üyeleri 
değiştirilinceye veya görev süreleri yenileninceye kadar görevde 
kalacaklardır. 
 İki yıllık dönem tamamlanmadan üyenin istifası veya ölümü 
halinde üyenin görev süresine son verilecektir. 
 Kalan süre için Madde 4’e göre üye atanacaktır. 
 Üyelere hizmetleri karşılığında ücret ödemesi yapılmayacaktır. 
 
Madde 6 
 Üye listesi bilgilendirme amacıyla Komisyonca Avrupa 
Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayınlanacaktır. 
 
Madde 7 
 Komiteye Komisyon Temsilcisi başkanlık edecektir. 
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Madde 8 
 Başkan, Komite çalışmalarına ve madde 9’da belirtilen 
çalışma gruplarına uzman olarak katılmak üzere gündemdeki bir konu 
ile ilgili özel bilgiye sahip herhangi bir kişiyi davet edebilir. 
 
Madde 9 
 Komite, çalışma grupları kurabilir. 
 
Madde 10 

1. Komite ve çalışma grupları başkan tarafından toplantıya 
çağrılacak ve toplantı Komisyonun genel merkezinde 
yapılacaktır. 

2. Komisyonun ilgili dairelerinin temsilcileri komite ve çalışma 
gruplarının toplantılarına katılacaklardır. 

. 
Madde 11 
 Komite tartışmaları oylanmayacaktır. 
 Komisyon Komitenin fikrini araştırdığında düşüncesinin 
verilebilmesi için zaman sınırı getirecektir. 
 
 
Madde 12 
 Anlaşmanın 214’üncü maddesine önyargısız olarak, Komite 
veya çalışma gruplarının çalışmaları esnasında bir fikir veya bir 
sorunun gizli konulara temas ettiği başkanca bildirilince bu bilgiler 
komite üyelerince açığa vurulamıyacaktır. 
 Bu olayda, sadece komite üyeleri ve Komisyon temsilcileri 
toplantı esnasında soru halinde arz ederler. 
 
Madde  13 
 Bu karar Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayınlandığı 
gün yürürlüğe girer. ( resmi Gazetede Yayın  Tarihi: 17. 12. 1997 ) 
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Tablo 1.a. Dünya Odun Hammaddesi Üretimi, İhracat ve İthalatının 
Ülke Grupları İtibarıyla Dağılımı  (Milyon m3) 

 
Üretim                                                                         
 1994-96

Ortalama
1997 1998 1999 

Tahmin 
DÜNYA TOPLAMI Milyon m3 

Yuvarlak Odun 3 252 3 297 3 269 3 335 
Yakacak ve Odun Kömürü 1 763 1 750 1 753 1 782 
Yapacak Odun 1 489 1 547 1 516 1 553 
Kereste ve Kaplamalık Tomruk  
İbreli 613 631 623 635 
Diğerleri (İbreli Harici) 320 313 293 317 
Kağıt Hamuru ve Atıkları 400 413 417 421 
Diğer yapacak Odun 159 190 177 180 
Kereste ve Traversler 431 431 416 425 
Odun Kökenli Panel Levhalar 142 157 150 153 
 Milyon ton 
Odun Hamuru 159 162 159 160 
Kağıt Karton (Mukavva) 280 289 294 297 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER Milyon m3 
Yuvarlak Odun 2 015 2 002 1 987 2 042 
Yakacak ve Odun Kömürü 1 573 1 553 1 563 1 592 
Yapacak Odun 442 449 424 450 
Kereste ve Kaplamalık Tomruklar;  
İbreliler 88 92 89 90 
Diğerleri (İbreli Harici) 177 178 156 177 
Kağıt Hamuru ve Atıkları 72 72 74 75 
Diğer Yapacak Odunlar 105 107 105 108 
Kereste ve Traversler 114 109 97 108 
Odun Kökenli Panel Levhalar 39 46 39 37 

 Milyon ton 
Odun Hamuru 17 19 18 19 
Kağıt Karton (Mukavva) 59 69 70 71 
GELİŞMİŞ ÜLKELER Milyon m3 
Yuvarlak Odun 1 234 1 295 1 282 1 293 
Yakacak ve Odun Kömürü 190 197 190 190 
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Tablo 1.b. 
Yapacak Odun 1 044 1 098 1 092 1 103 
Kereste ve Kaplamalık Tomruklar;  
İbreliler 525 538 534 545 
Diğerleri (İbreli Harici) 143 135 137 140 
Kağıt Hamuru ve Atıkları 328 341 343 346 
Diğer Yapacak Odunlar 55 83 72 72 
Kereste ve Traversler 318 322 318 328 
Odun Kökenli Panel Levhalar 102 111 112 116 
 Milyon ton 
Odun Hamuru 143 143 141 141 
Kağıt Karton (Mukavva) 220 220 224 225 
 İhracat 1994-96

Ortalama
1997 1998 1999 

Tahmin. 
YAPACAK ODUN (İbreli)  Milyon m3 
Dünya Toplamı 46.6 47.4 44.4 46.2 
Gelişmekte Olan Ülkeler 3.4 2.6 1.7 1.6 
Gelişmiş Ülkeler 43.1 44.8 42.7 44.6 
Kuzey Amerika 10.5 9.8 8.6 9.0 
Avrupa 17.1 28.3 29.3 28.1 
Eski SSCB 14.1 15.9 16.8 18.5 
YAPACAK ODUN (İbreli Ağaç Harici) 
Dünya Toplamı 18.1 19.2 23.6 26.0 
Gelişmekte Olan Ülkeler 1.7 1.9 1.9 1.9 
Gelişmiş Ülkeler 16.4 17.3 21.7 24.1 
Kuzey Amerika 1.3 1.8 1.8 2.0 
Avrupa 8.9 15.4 19.7 20.2 
Eski SSCB 8.8 8.8 11.5 12.0 
YAPACAK ODUN  (Tropikal Kökenli) 
Dünya Toplamı 17.6 18.2 14.1 15.2 
Gelişmekte Olan Ülkeler 17.5 18.1 14.0 15.1 
Uzakdoğu  9.3 7.9 7.2 7.2 
Afrika 4.5 6.2 4.3 5.1 
Okyanusya 3.6 3.7 2.2 2.4 
KERESTE  ve TRAVESLER 
Dünya Toplamı 109.4 113.7 113.9 116.7 
Gelişmekte Olan Ülkeler 11.9 11.7 11.4 11.7 
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Tablo 1.c. 
Latin Amerika 3.5 4.3 4.0 4.4 
Afrika 1.5 1.4 1.5 1.5 
Uzakdoğu 6.8 5.9 5.8 5.7 
Gelişmiş Ülkeler 97.4 102.1 102.5 105.1 
Kuzey Amerika 54.7 55.7 54.0 56.5 
Avrupa 36.2 45.1 47.1 47.3 
Doğu Avrupa 4.7 6.0 6.5 6.9 
Eski SSCB 8.1 9.2 9.7 10.0 
ODUN KÖKENLİ PANEL LEVHALAR 
Dünya Toplamı 42.9 50.4 48.2 51.6 
Gelişmekte Olan Ülkeler 18.2 19.6 16.2 17.3 
Latin Amerika 2.0 2.1 1.7 1.8 
Uzakdoğu 15.6 17 13.9 15.0 
Gelişmiş Ülkeler 24.8 30.8 32.0 34.2 
Kuzey Amerika 8.7 11.2 11.3 11.9 
Avrupa 15.4 18.7 19.8 20.0 
 ODUN HAMURU Milyon Ton 
Dünya Toplamı 32.3 34.9 34.8 35.8 
Gelişmekte Olan Ülkeler 4.9 6.0 7.0 7.7 
Gelişmiş Ülkeler 27.4 28.9 27.8 28.1 
KAĞIT KARTON (Mukavva) 
Dünya Toplamı 74.5 88.6 89.7 91.3 
Gelişmekte Olan Ülkeler 7.4 9.8 10.5 11.2 
Latin Amerika 1.9 2.0 1.6 1.7 
Uzakdoğu 5.4 7.7 8.8 9.8 
Gelişmiş Ülkeler 67.1 78.9 79.3 80.1 
Kuzey Amerika 22.3 26.8 25.4 25.9 
Avrupa 42..9 49.8 51.3 52.3 
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Tablo 1.d. 
İhracat Değerleri 
   1994-96 

Ortalama.
1997 1998 1999 

Tahmin. 
 Dünya Toplamı USD Milyon $ 
Toplam Orman Ürünleri İhracatı 130.8 138.3 132.9 139.5 
Yuvarlak Odun 9.9 7.9 6.5 7.3 
Kereste ve Panel 40.3 42.8 38.3 41.5 
Kağıt hamuru ve Kağıt 79.2 82.5 83.2 89.6 
Gelişmekte Olan Ülkeler      
Toplam Orman Ürünleri İhracatı 23.4 23.8 19.9 21.0 
Yuvarlak Odun 3.5 2.9 2.0 2.3 
Kereste ve Panel 11.7 11.5 7.5 8.3 
Kağıt hamuru ve Kağıt 7.9 8.6 9.1 10.2 
Gelişmiş Ülkeler      
Toplam Orman Ürünleri İhracatı 106.3 111.1 109.5 115.0 
Yuvarlak Odun 6.4 5.0 4.5 5.0 
Kereste ve Panel 28.7 31.3 30.8 33.3 
Kağıt hamuru ve Kağıt 71.3 74.8 74.2 79.4 
 İthalat 1994-96 

Ortalama.
1997 1998 1999 

Tahmin 

 YAPACAK ODUN (İbreli) Milyon m3 
Dünya Toplamı 47.6 49.4 47.5 48.3 
Gelişmekte Olan Ülkeler 8.5 9.3 6.8 7.1 
Gelişmiş Ülkeler 39.1 40.3 40.7 41.2 
Kuzey Amerika 5.0 5.3 5.4 5.5 
Avrupa 19.3 20.9 23.7 23.8 
Japonya 14.7 14.0 11.4 11.8 
YAPACAK ODUN (İbreli Odun Harici ) 
Dünya Toplamı 23.4 23.7 25.9 26.3 
Gelişmekte Olan Ülkeler 1.7 1.8 1.5 1.7 
Gelişmiş Ülkeler 21.7 21.9 24.4 24.6 
Kuzey Amerika 1.5 2.1 1.6 1.7 
Avrupa 19.5 19.2 22.2 22.7 
Japonya 0.5 0.6 0.4 0.2 
YAPACAK ODUN (Tropikal Kökenli) 
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Tablo 1.e. 
Dünya Toplamı 17.6 17.6 14.6 13.4 
Gelişmekte Olan Ülkeler 8.9 9.3 7.9 6.5 
Uzakdoğu 8.5 8.9 7.6 6.1 
Gelişmiş Ülkeler 8.7 8.4 6.6 6.9 
Avrupa 1.9 2.4 3.0 2.2 
Japonya 6.8 5.8 3.4 3.7 
KERESTE  ve TRAVESLER 
Dünya Toplamı 108.4 117.6 115.8 117.6 
Gelişmekte Olan Ülkeler 17.1 18.0 17.6 15.3 
Latin Amerika 2.4 2.7 2.9 2.6 
Afrika 4.8 4.8 5.0 5.0 
Uzakdoğu 8.2 8.6 7.0 6.3 
Gelişmiş Ülkeler 91.4 99.6 98.1 102.3 
Kuzey Amerika 43.0 46.4 48.1 50.2 
Avrupa 34.9 39.5 41.1 40.7 
Japonya 11.6 12.6 7.8 8.3 
ODUN KÖKENLİ PANEL LEVHALAR 
Dünya Toplamı 41.8 44.9 49.4 51.3 
Gelişmekte Olan Ülkeler 11.7 12.8 12.4 13.2 
Latin Amerika 1.0 1.1 1.1 1.1 
Uzakdoğu 8.8 9.8 9.0 9.9 
Gelişmiş Ülkeler 30.0 36.2 37.0 38.1 
Kuzey Amerika 8.0 10.4 11.9 12.1 
Avrupa 15.3 18.1 19.4 19.8 
Japonya 6.1 7.0 5.0 5.4 
ODUN HAMURU Milyon Ton 
Dünya Toplamı 41.4 34.2 34.8 35.0 
Gelişmekte Olan Ülkeler 9.7 8.3 9.1 9.3 
Gelişmiş Ülkeler 31.7 25.9 25.7 25.7 
Dünya Toplamı 71.5 85.6 88.6 91.2 
Gelişmekte Olan Ülkeler 18.5 24 23.0 21.6 
Latin Amerika 4.1 5.4 5.3 5.3 
Uzakdoğu 11.2 15.1 13.9 12.5 
Gelişmiş Ülkeler 53.0 61.6 65.0 69.5 
Kaynak: FAO (1999)
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Tablo 2. Odun Kökenli Ürün Sanayiinin Avrupa Birliği Ülkelerindeki  Sosyo-Ekonomik Etkileri 
 

Üretim Tipi Üretim 
Değeri 

Üretimdeki Katma 
Değer 

İşlendirilen Kişi 
Sayısı 

 MİLYAR 
EURO 

MİLYAR EURO BinAdet 

Mobilya hariç Diğer Odun İşleme 
Faaliyetleri  

66.938 20.440 560.900 

Kağıt hamuru Kağıt Karton İmalatı  58.993 17.924 226.700 
Kağıt ve Levha (Lif-Yonga)  56.050 17.570 393.300 
Baskı  58.700 25.919 614.500 
Yayım  79.475 29.884 504.400 
Mobilya  73.913 25.814 787.600 
TOPLAM 394.069 137.551 3.087.400 
Sektöre girdi sağlayan diğer iş kolları 64.624 24.842 617.149 
GENEL TOPLAM 458.693 162.393 3.704.549 
    
Not: 20’den fazla işçi çalıştıran işletmeler  dahil edilmiştir. 
Kaynak: UNICE (1997) 
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Tablo 3. Türkiye Ağaç ve Ağaç Mamulleri Sektörü İthalat Dağılımı 
  1999 2000  

Ürün Çeşidi Br Miktar 1000 
ABD$ 

Miktar 1000 
ABD$ 

% Dağılım 
(Miktarı) 

Ton 933,343 744,566 1,352,038 926,373 44 
Kağıt Karton Sektörü 

M2 7,314 18 6,223 11 -15 
Odun veya Diğer Selüloz Madde Hamurlar Ton 376,624 164,166 397,211 236,611 5 
Odun Hamuru Ton 319,396 157,893 320,546 223,201 0 
Kağıt Hamuru Ton 57,228 6,273 76,665 13,410 34 

Ton  184,621 33,782 292,847 45,119 59 
M3 180,706,032 177,932 38,685,755 251,395 -79 
M2 3,535,704 17,279 25,867,531 27,916 632 
Adet 163,731 233 384,732 420 135 

Ağaç ve Ahşap Eşya Sektörü 

Metre 419,301 783 478,458 670 14 
Tomruk M3 1,301,913 104,131 1,650,923 121,620 27 

Ton 5,273 774 570 335 -89 
M3 42,406,359 34,028 313,358 28,072 -99 Kereste (Uzunlamasına biçilmiş dilimlenmiş 

ağaçlar 6 mm den kalın) M2 948,669 263 22,110,721 4,434 2231 
Kaplama Malzemeleri M3 7,172 2,512 10,058,308 4,213 14,656 
Yonga Levha M3 2,249 896 74,887 9,778 3,230 
Lif Levha M3 136,943,750 20,623 35,189,148 53,978 -74 
Kontrplak Ahşap Kaplamalı levhalar M3 29,069 8,523 32,917 17,567 13 
Ahşap Ambalaj Ton 3,439 3,301 3,262 3,247 -5 
Mobilya Sektörü Ton 13,569 64,911 17,218 82,334 27 

Ton 140,982 102,318 151,148 72,514 7 Diğer Ağaç Mamulleri  Adet 41,451,772 168,432 98,991,209 160,587 139 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2001) 
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Tablo 4. Türkiye Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayiinin İhracat-İthalat ve Üretim-Tüketim Miktarlarının 
Fiyatlar Yoluyla Dağılımı 

 
 
 Milyar Tl. Değişim İndeksi  (1995=100) 

1994 Fiyatlarıyla 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998 Ort (%)    Yüzde 

Üretim (Arz) 57,626 60,97 67,92 63,981 105,8 117,8 111,0 111,5  

Tüketim (Talep) 57,368 62,314 69,752 66,853 108,6 121,5 116,5 115,5 -1,036

İhracat (1000 USD) 68,771 68,754 75,108 70,744 99,9 109,2 102,8 104,0  
İthalat(1000 USD) 98,035 124,865 140,368 163,151 127,3 143,1 166,4 145,6 -1,40
 
Kaynak: DIE, DPT 
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Tablo 5. Toplulaştırılmış Girdi/Çıktı Tablolarına Göre Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinin Dağılımı (%) 

 
Alan Sektör( Çıktı)

1973 1979 1990 
1979/1990 Değişimi 
(Katları itibarıyla) 

Veren Sektör (Girdi) Girdi Çıktı Girdi Çıktı Girdi Çıktı Girdi Çıktı 
 Tarım 30,8 1,3 22,5 0,2 2,2 0,7 -10,2 3,6
 Madencilik 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 1,3 1,2
 Gıda-İçki-Tütün San. 0,1 9,4 0,1 7,6 0,2 4,3 2,0 -1,7
Dokuma-Giyim-Deri San 0,8 1,4 1,0 3,0 0,7 0,4 -1,3 -6,1
Orman Ürünleri 32,3 34,7 37,2 38,8 52,9 43,5 1,4 1,1
Kimya-Petrokimya 7,1 6,0 11,9 4,1 8,4 1,3 -1,4 -3,1
 Çim-Taş-Toprak San. 0,0 3,2 0,2 1,9 0,8 1,3 4,4 -1,4
 Metal ve Diğer İm. 1,2 4,7 1,4 4,6 2,2 2,7 1,5 -1,6
 Elektrik-Gaz-Su 2,8 0,1 2,4 0,1 8,0 0,2 3,3 2,7
İnşaat San 0,0 27,6 0,0 29,3 0,0 32,2 0,0 1,1
Ulaştırma 18,4 6,4 17,5 7,7 18,6 8,8 1,0 1,
Diğer hizmetler 6,3 4,6 5,7 2,7 5,8 3,9 1,0 1,4
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
 
Kaynak: Anonim, DİE 
 



 49

 
Tablo 6. Türkiye Odun Kökenli Ürün Sanayii İşletmelerinin Bölgeler İtibarıyla Dağılımı ( %) 

 
BÖLGELER Kereste Ambalaj Kontrplak Kaplama Levha Kağıt,karton
Marmara 21,9 48,9 56,7 50,0 26,1 34,2 
Batı Karadeniz 9,0 1,1 26,7 27,3 34,8 5,3 
Doğu Karadeniz 19,2 1,6 6,7 0,0 13,0 2,6 
İç Anadolu 8,2 2,1 6,7 9,1 0,0 15,8 
Batı Akdeniz 12,1 12,7 0,0 9,1 4,3 7,9 
Ege 13,8 10,8 3,3 0,0 8,7 23,7 
Doğu Akdeniz 7,5 22,7 0,0 4,5 8,7 2,6 
Güneydoğu Anadolu 8,2 0,0 0,0 0,0 4,3 7,9 
Toplam (Adet) 7983 1672 30 22 28 38 

Tesis Sayısı Dağılımı (%) 81,6 17,1 0,3 0,3 0,3 0,4 
Odun hammadde İşleme 
Gücü (%) 68,70 7,06 1,82 10,22 1,37 10,84 

 
Kaynak: Çağlar (1988), İlter (1990), Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı 
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Tablo 7. Orman Bölge Müdürlükleri İtibarıyla Ege Bölgesi Odun 
Hammaddesi Üretim Miktarları  (1000 m3/yıl) 

  YILLAR 
Değişim İndeksi 

(1996=100 ) 

BÖLGE 
MD. 

 Ürün 
Cinsleri 
(1000 
m3/yıl)... 1996 1997 1998 1999 2000

Ortalama 
(1996/2000) 1997 1998 1999 2000

Tomruk 286,58 279,42 223,80 175,11227,68 238,52 97,5 78,1 61,1 79,4
Tel direk 6,27 3,31 1,18 7,36 12,82 6,19 52,8 18,8 117,4204,5
Maden 
direk 30,21 33,93 31,71 22,38 17,66 27,18112,3105,0 74,1 58,5
Sanayi 
odunu 92,69 120,23 85,91 57,52 77,64 86,80129,7 92,7 62,1 83,8
Kağıtlık 
odun 211,17 192,97 199,41 191,48197,93 198,59 91,4 94,4 90,7 93,7
Sırık 0,32 0,27 0,32 0,12 0,00 0,21 84,4100,0 37,5 0,0
Lif 
yonga 53,49 75,03 11,99 7,92 3,33 30,35140,3 22,4 14,8 6,2
Toplam 680,73 705,16 554,32 461,89537,06 587,83103,6 81,4 67,9 78,9

M
U
Ğ

LA
 

Yakacak 
odun 
(Ster) 173,44 235,00 158,82 125,08 227,86 184,04 135,5 91,6 72,1 131,4

  Tomruk 95,1 96,344 74,96 87,26597,857 90,31101,3 78,8 91,8102,9
  Tel direk 6,3 2,403 0,775 3,001 8,499 4,20 38,1 12,3 47,6134,9

Maden 
direk 26,5 27,793 21,528 22,09524,712 24,53104,9 81,2 83,4 93,3
Sanayi 
odunu 31,3 26,979 26,164 31,57541,999 31,60 86,2 83,6 100,9134,2
Kağıtlık 
odun 47,8 40,558 35,947 42,49739,005 41,16 84,8 75,2 88,9 81,6
Sırık 0,45 0,315 0,221 0,29 0,02 0,26 70,0 49,1 64,4 4,4
Lif 
yonga 30,8 41,34 25,419 193,7523,588 62,98134,2 82,5 629,1 76,6

D
EN

İZ
Lİ

 

Toplam 238,25 235,732185,014380,473235,68 255,03 98,9 77,7 159,7 98,9

  

Yakacak 
odun 
(ster) 171,2 155,71 109,38105,59496,297 127,64 91,0 63,9 61,7 56,2
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YILLAR Değişim İndeksi 
(1996=100 ) 

BÖLGE 
MD. 

 Ürün 
Cinsleri 

(1000 
m3/yıl)...... 

1996 1997 1998 1999 2000 Ortalama 
(1996/2000) 1997 1998 1999 2000 

Tomruk 139,7 120,37 125,24 143,61 131,53 132,09 86,2 89,6 102,8 94,2 
Tel direk 1,88 0,987 0,467 3,03 2,977 1,87 52,5 24,8 161,2 158,4 
Maden 
direk 16,434 18,365 15,148 18,016 15,781 16,75 111,8 92,2 109,6 96 

Sanayi 
odunu 117,16 81,342 73,677 86,814 122,76 96,35 69,4 62,9 74,1 104,8 

Kağıtlık 
odun 99,253 151,46 147,07 125,22 123,17 129,24 152,6 148,2 126,2 124,1 

Sırık 0,435 0,1 0,581 0,07 0,051 0,25 23 133,6 16,1 11,7 
Lif yonga 169,1 128,9 115,25 100,35 103,84 123,49 76,2 68,2 59,3 61,4 
Toplam 543,96 501,52 477,43 477,11 500,11 500,03 92,2 87,8 87,7 91,9 

İZ
M
İR

 

Yakacak 
odun (ster) 178,01 178,31 152,3 176,08 166,36 170,21 100,2 85,6 98,9 93,5 

Tomruk 140 143,5 136,4 161,2 169,1 150,04 102,5 97,4 115,1 120,8 
Tel direk 6 6 2,9 7,4 11,2 6,7 100 48,3 123,3 186,7 
Maden 
direk 25,9 23,2 29,6 26,5 21,1 25,26 89,6 114,3 102,3 81,5 

Sanayi 
odunu 37 21,1 25,7 26,9 26,3 27,4 57 69,5 72,7 71,1 

Kağıtlık 
odun 64,5 59 85,07 94,5 81,2 76,85 91,5 131,9 146,5 125,9 

Sırık( ster) 1,1 1,5 0,6 0,3 0,2 0,74 136,4 54,5 27,3 18,2 
Lif yonga  
(ster) 129,6 68,5 72,5 64,8 64,7 80,02 52,9 55,9 50 49,9 

Toplam 404,1 322,8 352,77 381,6 373,8 367,01 79,9 87,3 94,4 92,5 

B
A

L
IK

E
Sİ

R
 

Yakacak 
odun (ster) 193 199,3 179,6 147,5 213,7 186,62 103,3 93,1 76,4 110,7 

 




