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bzet 

Olkemizde devlet onnan i~etrnelerinin surdurUlebilirlik anlaYI$1 i<;inde topluma mal ve 

hizmet sunabilmeleri i<;in, diger i;;levler yanlnda pazarlama i;;levine de gereken bnemi venneleri 

gerekmektedir. Bu bildiride, Artvin Onnan Bblge Mudurlugu'ne bagh devlet onnan i;;letmelerinde 

yurUtUlmekte olan pazarlama faaliyetleri kapsamnda, bzellikle i;;letme c;evresinden kaynaklanan 

ba;;llca sorunlar beJirlenmeye ~h;;llml;> ve bu sorunlann (j)zumune ybnelik bazi bneriler 

geli;;tirilmi;;tir. 

Anahtar Kelimeler: Artvin OBM, Onnan urUnleri, Pazarlama sorunlan 

MARKETING PROBLEMS AND THEIRSOUJTlONS IN ARlVIN FORESTRY REGIONAL 
DIRECTORATE 

Abstract 

Marketing function is very important for state forestry enterprises produdng forest goods 

and services for the sodety. In this paper the marketing problems of state forest enterprises of 

Artvin Forestry Regional Directorate was investigated and some suggestions were done to solve 

the marketing problems. 
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1. Giri!j 

insan ihtiya<;lannln kar;;llanmaSi amaayla mal, hizmet ya da dU;;Unce Ureten ekonomik 

birimler olarak tanlmlanan i~etmeler; ybnetim, finansman, halkla ili;;kiler, personel, ara~nna

geli;;tinne vb. fonksiyonlann (i;;levlerin) yanl Slra, uretim ve pazarlanna olmak Uzere lki temel 

fonksiyonu daha yerine getinnektedirler. 

Genel olarak i~etme faaliyetJerini ybnlendiren ve ;;ekillendiren onun urUnlerinin 

pazarlanabilmesidir. c;ok rasyonel ;;ekilde Uretim yapan bir i~etrne dahi, ancak urUnleri i<;in uygun 
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pazar buldugu olgJde faaliyette bulunabilir. DolaYISlyla, i~etmelerin Oretim kapasiteleri ile pazarlama 

k~lIan araSlnda bir denge bulunmahdlr. Pazarlama k~ullannJn olumsuz olmasl halinde, diger 

k~lIar elveri~i olsa dahi, i~etmeler faaliyetJerini ba~nh oIarak sOrdOremezier, stoklan artar ve belli 

bir noktadan sonra Oretimlerini durdu~ak zorunda kahrlar. Bu olumsuzlugun devaml halinde 

i~etme faaliyetlerine ve varllglna son verebilir (Miraooglu, 1983; Da~emir, 2003). 

Pazarlama fonksiyonu; i~letmenin en di~ donOk fonksiyonu niteliginde oImaSlnln yanlnda 

i~letme amagannln elde edilmesi, Oretim ve diger fonksiyonlarla olan ka~hkh i1i~si, bu sayede 

i~letmenin ba~n dOzeyinin artmlmaSl ve sOrdOrOlebilirliginin saglanmaslndaki oneminden dolaYI 

i~letmeler agSlndan Uzerinde onemle durulmaSl gereken bir fonksiyondur. 

Bu noktada, bir yandan kamu hizmeti goren bir devlet kurulu~u olan, diger yandan devlet 

o~anlannl i~leten bir iktisadi te;.ebbOs niteliginde olan O~an Genel MUdOrlOgO(OGM)'ne bagll 

devlet o~an i~letmelerinin (DOi1erin) sOrdOrOlebilirlik anlaY§1 ignde topluma mal ve hizmet 

sunabilmeleri ign, diger i~evler yanlnda pazarlama i~levine de gereken bnemi ve~e1eri 

gerekmektedir (Da~emir, 2003). 

Temel yapi ta~lannl DOi1erin olu~rdugu Ulkemiz o~anahglnda pazarlama faaliyetlerine 

genel olarak bakildlglnda;dOnyada meydana gelen ekonomik entegrasyonlara bagh olarak, 

uluslararaSi ticaretin ~ik edilmesi sonuOJ, gOmrOk vergileri, fonlar ve kotalar dO~me hatta 

kaldinlrna sUredne girerken, azellikle dagllan doQu bloku Olkelerinden Olkemize kiYI ve Slnlr ticareti 

yoluyla giren bol miktarda ve dU~Ok fiyatll o~an UrOnleri, maliyetleri c;ok saYlda vergi, resim ve 

fonlarla ~i~irilmi~ ve bir c;ok tahsis yOkOmlOIOgUnU ta~lyan OGM'nin odun hammaddesi piyasaslnda 

monopol olma bzelligini kaybetmesine, dolaYiSlyia OrOnlerini kolayca pazarlayamaz duruma 

gelmesine neden olmu~r (TOrker, 2000). 

Ancak, Olkemiz o~an i~letmelerinin pazarlama faaliyetJeri sadece ulusal ve uluslararasl 

olc;ekli sOz konusu deQi~elerden etkilenmemektedir. Nitekim, arazi i~letmesi karakterinde 

olduklanndan, kurulu~ Veri ozelliklerinden fiziksel c;evre ozelliklerine vanncaya kadar o~an 

i~etmelerinin kendine ozgO birtakim ozellikleri de, ~etmenin motoru olarak adlandinlan pazarlama 

fonksiyonunun i~leyi~nde olumlu ya da olumsuz etkiler doQurabilmektedir. 

Bu bildiri kapsamlnda, Artvin OBM'ye bagll o~an i~letmelerinde yUrOtOlrnekte olan 

pazariama faaliyetJeri ele allnarak, ozellikle i?letme c;evresinden kaynaklanan ba~llca sorunlar 

belirlenmeye c;;ah~llmI~ ve bu sorunlann cj:izUmOne yonelik ball oneriler geli~rilmi~r. 
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2. Kapsam ve YOntem 

Pazarlama sorunlannln irdelenmeye \ph~ldlgl Artvin OBM'nin, ol111an i~letme 

mOdOrlOkieri itibariyle alansal dagllm Tablo l'de sunulmaktadlr. Tablo l'den de gorOlecegi Ozere 

Artvin OBM'nin 712 835 ha11k toplam alanlnln 390 453 ha'i bir ~ka ifadeyle yakla~k % 55'1 

ol111an alanl niteligindedir. 

Tablo 1. Artvin OBM'nin Ol111an ~Ietme MOdOrlOkieri itibariyle A1ansal Dagllm 

~Ietme Koru Balta/lk Ol111anhk Diger Toplam 

MOdOrlOgO Notma/ Eozuk Notmal Bozuk Alan A1anlar Alan 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Artvin 39782 10747 4284 26025 80838 28471 109309 

Ardanu~ 17827 3472 2462 14529 38290 38258 76548 . 

Arhavi 15416 11422 687 27525 21458 48983 

Borc;:ka 51194 24651 248 3262 79355 39531 118886 

$av~t 24324 22079 48 13025 59476 74860 134336 

Yusufeli 36366 19585 49018 104969 119804 224773 

Top/am 184909 91956 7042 106546 390453 322382 712835 

Kaynak: URL-1 

Gte yandan, \ph7T1ada i~letme ic;i ve i~letme dl~ ~vre ~rtJanndan kaynaklanan pazariama 

sorunlannln tespitinde ozellikle ladin emvali Ozerinde YoQunla~llmaslnln iki temel nedeni 

bulunmaktadlr. Bunlardan birtanesi, Artvin OBM smian ic;indeki ol111anhk alanlarda yaYlh~ g6steren 

agac; tUrieri araslnda ladinin (DoQu Ladini) onemli bir yer tutmasl ve dolaYlslyla gen:;ekl~irilen cx:Jun 

hammaddesi Oretim ve sab~lnln onemli bir bOlOmOnO agac; tUrO itibaliyle ladinin olu~l111aSldlr. 

Nitekim, Artvin OBM'de 2000-2004 periycx:Junda yapllan Yllhk ortalama dikili damga 

gen:;ekl~elerinin % 61'1ni ladin olu:tul111aktadlr (URL-1). Diger neden ise, Artvin OBM Slnlrian 

i~risinde zarar yapan Ips typographus adh b6c:e9in aSiI zarannl ladin agagan Ozerinde 

gert;ekl~l111esi ve bunun da azellikle ladin emvallerinin pazarlanmasl sOrednde i~letmeler 

agSindan dddi olumsuzluklara sebebiyet vel111esidir. 

c;:ah7T1a amaana ula~llmaSi noktaslnda, Artvin OBM'ye bagh ol111an i~letmelerinde yapllan 

gozlem ve inc:elemelenn yanlnda, ol111an i~etmelerindeki pazariama etkinliklerinin onemli bir 

ayaglnl ~kil eden mU7elilerin go~, du~unc:e ve onerileli de dikkate allnmaya \ph~llmI~r. Bu 

kapsamda, Artvin OBM'nin mevOJl: ve potansiyel hedef kitJesini olu:turan toplam 69 adet m07eli 
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ile 12-20 $ubat 2005 tarihleri araslnda gergokl~rilen yOz yuze gbrLi~eye dayall anket 

c;ail~aSlnln (Dikilita~, 2005) bulgulanndan da c;all~ada istifade edilmi~r. 

3. Pazariama Faaliyetlerinde Ka~Ia!jllan ~JCa Sorunlar 

Ulkemizde onmanailk sektbrLinde omnan urLinleri pazarlamasl surednde etkili olan 

faktbrlerin ba~nda, ilgili sektCirLin bir kamu sektbrLi oimasl nedeniyle uymak zorunda oldugu baZI 

yasal duzenlemeler gelmektedir. Onman i~etmelerinin pazarlama kanmasl elamanlan uzerinde de 

son derece etkili olan bu yapl, zaman zaman onman i~letmelerinin baglmSiz birer i~letme olarak 

faaliyet gbstenmesini de engelleyebilmektedir. Anc:ak, bu durum ulke genelinde kurulu bulunan 

tUm onman i~letmeleri i<;in ge:;erlidir. Bununla birlikte, Ulkenin farkll ybrelerine bzgu yerel c;evre 

~rtJan ise sadece ilgili onman i~letmesinin ya da onun bagll oldugu onman bblge mudurlugunun 

pazariama faaliyetJerini etkilemektedir. Bu bblumde Artvin OBM'ye bagil onman i~letmelerinin 

pazarlama sorunlan; bzellikle yerel c;evre ~rtJannln etkileri gbz bnunde bulundurularak ba~llklar 

halinde irdelenmektedir. 

3.1. HedefPazarta ilgili Sorunlar 

Artvin Turkiye'nin kuzey-doQu uQJnda bir Slnlr ~hir olup, ilin ula~1m imkanlan oldukc;a 

Slnlrlldir ve ula~lmda karayolu neredeyse tek aitematif konumundadir. Artvin OBM ybnetim ve 

sorumlulugunda bulunan onman alanlan ile Artvin ilinin Slnlrlan ibuyuk blr;i.ide brtU~ektedir. Bu 

durumda Artvin OBM'ye bagil onman i~letmelerinin agk arbnmail sab~lanna il di~lndan kablan 

mu~eriler i<;in, uzakllk bnemli bir sorun t~kil etmektedir. Nitekim, Artvin OBM'de yapllan agk 

arbnmall sab~lara kablmak i<;in SamSlUn, Klnkkale, Ankara, Kayseri, KIr~ehir, Mersin, Adana, 

Antakya, Gaziantep, Diyarbakw, ElaZlg, Bingbl, Mu~ gibi farkll bblgelerin illerinden gelen mu~eriler 

i<;in Artvin'e ula~1m yuksek maliyetJer doQunmakta ve aynl zamanda bnemli zaman kaYiplanna da 

neden olabilmektedir. Artvin OBM mu~eri kitJesinin yakla~k olarak % 801nin il di~lndan gelen 

mu~erilerden olu~gu (Anonim, 2005) gbz bnune allndiglnda, her on mu~eriden sekizinin uzakllk 

ve ula~1m noktaSinda ya~nan olumSlUzluklarla ka~1 ka~lya kaldigl gbrLilmektedir. Aync:a, saYllan 

illerin yanl sira odun kbkenli urLin sanayinin geli~i~ oldugu diger illere olan fiziki Uzakllk, bzellikle bu 

illerdeki potansiyel mu~erilerin Artvin OBM'nin mal kanmaSina ili~kin yeterli vedoQru bilgi sahibi 

olmalannl da engelleyebilmektedir. 

Gte yandan, Ardahan, Kars, Erzurum ve Agn illeri Artvin OBM k;;in hem yakln ve hem de 

bnemli bir hedef pazar konumundadir. Sbz konuSIU pazann odun hammaddesi talebi uzun sure 

devam eden aglr kI~ ~rtJan nedeniyle Artvin OBM'ye ybnelmemektedir. Aglr kI~ ~rtJannln etkisini 
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yitirdigi kisa sUreli in;;aat sezonlannda ise, 9jz konusu illerin odun hammaddesi talebi gerek ula;;lm, 

nakliyat ve gerekse maliyet noktaslnda daha avantajli iIIere yonelmekte ve bunun sonuOJnda da 

Artvin OBM 9jz konusu hedef pazardan yetelinoe istifade edememektedir. 

3.2. Arazi YapiSi ve Agtr KI!i $artlanndan Kaynaklanan Soruniar 

Artvin OBM Slnlrlan k;indeki ormanllk alanlann onemli bir oolUmu engebeli bir arazi yaplslna 

sahip olup, ormanlik alanlann 9)k bUyUk bir oolumU % 61 ve Uzeli egim grubunda yer almaktadlr. 

Yine, Do9u Karadeniz Bblgesi (DKB)'nde mevOJt bulunan Ue; farl<ll orman oolge mUdUrlUgUne 

(Artvin,· Trabzon ve Giresun OBM) bagli orman i;;letmelelinde, teknik ve ekonomik faaliyetlelin 

yogun olarak ge~kle;;tilildigi alanlann sarpllk derecesi ortaiamasl % 37 iken, Artvin OBM'ye bagll 

orman i;;letmeleli i<;;in bu katsayt % 41 olarak hesaplanmt;;tJr (Da;;demir, 1996). Ormanllk alanlann 

engebeli olmaSi teknik ve ekonomik nitelikii ormanalik faaliyetlelini olumsuz yonde etkilemektedir. 

GOrUidUgU Uzere, Artvin OBM DKB'de ormanalik faaliyetlelinin yUrUtUldUgU en sarp arazi 

yaplslna sahiptir. Bu durum dogrudan odun kokenli orman UrUnleli uretiminden pazarianmaslna 

vanncaya kadartum i;;letmedlik faaliyetleli uzelinde olumsuz sonugar dogurabilmektedir. Nitekim, 

odun kokenli urUnlelin Uretim ve sUrUtme a;;amaslnda onemli kalite ve kantite kaytplanna 

rastlanmaktadlr. Ozellikie emvallerin ba;;lannda meydana gelen ezilmeler ve emvallere ta;; 

girmeleri kalite kaytplanna neden alan olu;;umlann ba;;lnda gelmektedir. Benzer ;;ekilde, yUksek 

egimli arazide yapllan surUtmeler Slrastnda kontrol di;;t, dikili agagara ya da toprak UstDnde bulunan 

ta;;lara c;anpan tomruk ya da diger urUnlelin ba;;lannda ve yanal yuzeylelinde yaralanmalar ve 

Ylrblmalar olu;;abilmektedir. 

Gte yandan, ozellikie yQksek rakimli Uretim sahalannda gorUlen yogun kar yagl;;lyla birlikte 

yUksek egimli arazide yapilmt;; olan orman yollan bakim ve onanm c;all;;malan, Uretim faaliyetlerinin 

bUyuk olc;Ude Haziran - Ekim aylan araslndaki peliyotta yapllmaslnl zorunlu kilmaktadir. Uretim 

peliyodunun bu ;;ekilde Yllin belli aylanyla Slnlril kalmasl, uretilen emvallelin depolarda istifinden 

satJ;;lna kadar gec;en s8rege bir dizi sorunu berabelinde getilmekte ve i;;letmelelin UrUn arzlanyla 

piyasa talepleli arastndaki dengeyi kurmalan gUge;;mektedir. 

Bu noktada, ormanda yapllan uretimin depoya gee; inmesi, depoda satr;;a hemen 

sunulamamaSi ve buna bagli olarak UrUnlelin kalite ve kantite kaybm ugramaSi gibi sorunlann, 

Artvin OBM'nin de ic;inde bulundugu DKB'de faaliyet gCisteren OOi1erin piyasa satr;;lanna katrlan 

alialar .tarafindan dile getililen ba;;lica sorunlar araslnda oldugu hatrrlanmalidir (TUrker, 1996). 

DolaYlslyla, buraya kadar kisac:a deginilen sorunlar dogrudan orman i;;letmelelinin hedef kitlesinii 
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olu7Uran ailalan et:kilemekte ve onlann urDnleri daha yuksek fiyatlarla almalanna neden 

olmaktadir. 

3.3. Fiili Masrafve Maliyet1erin YuksekliQine iI~n Sorunlar 

Bir anoeki bOlumde kismen deginilen arazi yaplslndan kaynaklanan olumsuzluklann 

yanlslrar ozellikle DoQu Ladininin bulundugu ureom alanlannda omnan gulunun yogun bir ~kilde 

buiunmasl sonuQlr 288-Ek:l saVlil teblig geregi; azellikle surDtme ve nakliyat uaetleri 

artmaktadlr. bmeginr 2004 VIii itibariyle Artvin OBM ic;in yapacak tiili masraf toplam ig=risinde 

surDtme ve nakliyat giderlerinin birim urDn ba~lna du~n tutan 44r67 ill seviyesinde 

gerg:k1~i~r. Buna ka~lIlkr DKB bOlgesinde yer alan Giresun OBM'de ise aynl tutar 27r87 Yl1.. 

olarak gerg:kl~i~r (Anonimr 2004a). DolaYlslylar surilime ve nakliyat giderleri itibariyle Artvin 

OBM Giresun OBM'den yakl~k % 40 daha yuksek tiili masrafia ka~ ka~lYa kalm~r. Bu durum 

tiili masraftann artmaSi sonuQl.ance birim urDn maliyetinin ve muhammen bedelin ve sonuc;;ta da 

birim sab§> tiyab seviyesinin yuksek olu§>maslna neden olabilmektedir. Artvin OBM'nin c:ograti 

konumundan kaynaklanan olumsuzluklarla birim urDn sab§> tiyatlannln yuksekligi bir araya 

geldiginder ilgili omnan i§>letmelerinin urDnlerine olan talep gerilemekte ve omnan urOnleri 

piyasaslndaki rekabet gugeri daha da azalmaktadlr. 

Rili masraftann birim urDn ba§>lna yuksek olu§>ur muhammen bedel hesaplamalannda diger 

bOlge mudurlukleriyle rekabet edebilnnek ic;in indirim yet:kisinin yonetidler tarafindan daha fazla 

kullanllmaSina neden olmaktar bu da Artvin OBM'nin aleyhine bir durum ortaya gkannnaktadir. 

Yine uretim i§>lerinde istihdam edilen gerek omnanailk te§>kilab personeli ve gerekse diger 

<;;ail§>anlann <;;ail§>ma §>artlannln olumsuzlugu ve yaptJklan i§le ilgili yeterli donanma sahip olmamalanr 

verimsiz <;;ail§>manln beraberinde maliyet arb§>lannl da getimnektedir. 

3.4. c;oruh Vadisinde Yilri.itiilen Baraj i~<;ah~lanndan Dogan Sorunlar 

Artvin iii Slnlrian ic;indeki c;oruh havzaSlnln farkll bOlumlerinde y(jrilii.ilen baraj <;;ah§>malan 

nedeniyler karayollannln onemli bir bOlumu baraj su seviyesinin lizerinde olacak ~kilde yeniden 

in§>a edilmektedir. Bu nedenle vadilerde bulunan ana yollann birc;oQu zaman zaman ula§>ma 

kapablmakta ve sadece belli zaman arailklan ile ula§ma agk tutulmaktadir. c;:ah§>ma alanlannda 

ula§>!ma kapatJlmayan kiSimlarda ise stabilize servis yollan ile ula§>!m saglanmaya <;;ail§>lImaktadir. 

Tum bu olumsuzluklarr agk arbmnail satJ~ara kablanjkatJlacak· mu§>terilerin omnan depolanm 

dola§>arak depodaki emvalleri gamnesini engelledigi gibi zaman zaman mu§terilerin ihaleye 

yeti~memesine de sebep olabilmektedir. Bu sorunlan ya§>ayan ozellikle iI di§lndan ihaleye kablan 

640 



mu~eriler, ihale gununden once Artvin'e gelmek durumunda kalmakta ve bu durum mu~eriler 

i<;in ilave zaman kayblna neden olmakta ve konaklama sikinblan ya;;amalanna sebep olmaktadlr. 

<;oruh havzaslndaki baraj ~11~alan tamamlanlneaya kadar bu ve benzeri sorunlann devam 

ebnesi kagnilmaz gori.ilmektedir. Dolaysryla, 9jz konusu ~11~alar tamamlanlneaya kadar Artvin 

OBM'ye bagh orman i:;;letrnelerinin mu~ri kaybebmeye devam edecegi tahmin edilmektedir. 

3.5. Kabuk BOc::eginin Neden Oldugu pazarlama Sorunlan 

Artvin OBM Dogu Ladini me:;;cerelerinde zarar yapan Ips ty{XJ9raphus adll kabuk bCic:eQi, 

dikili agagar Uzerinde kurumalar meydana getirmektedir. SOz konusu bOC.ek zarannln en yoQun 

olarak gori.ildugu alanlardan biri Hatila Vadisi Milli Parkl'dlr. Nitekim, b6c:ek Milli Park slnlrlan i<;inde 

yakla:;;lk 1500 ha11k alanda etkili olmu:;; ve bu alanda bOC.ek zaranna ugram:;; yakla:;;lk 140 000 m3 

dikili kuru aga~ tespit edilmi:;;tir. 2003-2004 Yillannda ise bu alandan yakla:;;lk 60 000 m3 ladin 

tnmruk kabuklu olarak alan dl:;;lna gkanlml~r (Anonim, 2004b). 

Ips ty{XJ9raphus bCic:eQinin ooun uzerindeki zaran sadece oounun yanal yuzeyinde neden 

oldugu izlerden olu~aktadlr. Buna kar:;;lhk, Ips sexdentatus bCic:eQi ise ki:;;ladlgl zaman oounda 1-5 

011 derinliginde delikler olu:;;turmaktadlr. Aneak, mu~eriler genellikle bu farkhhgl algllayamamakta 

ve Ips typographus bCic:eQinin kurubmasl sonuOl, olaganusb] olarak Uretilen ladin emvalinin 

tamamnl almaktan kagnmaktadlr. DolaYISlyla, Artvin OBM'nin bOC.ekIi emvallerden dolaYI dddi bir 

imaj sorunu bulunmakta ve bu da dogrudan pazarlama faaliyetlerini olumsuz yonde 

etkilemekteclir. I 

2003 Ylhnda ladin onmanlanndan ahnan olaganusb] hasllat et:aslnln % 70'1, aynl YII Artvin 

OBM genelinde ahnan et:anln ise % 58'inin bOC.ek zaranna ugram;; agagar olu:;;turmaktadlr 

(Anonim, 2003). Bu sonu~, Artvin omnanlannda bOC.ek nedeniyle meydana gelen kurumalann, 

Ulke genelinde orman yanglnlanna ka~ verilen mUcadele glbi onemli ve hassas bir duruma 

geldigini gbstermektedir. 

Ozellikle Artvin OBM'nin son Yillardaki Uretiminin onemli bir bblUmunun bOC.ek sebebiyle 

kurumalardan olu;;an olaganusb] hasllat et:aSlndan olu;;l:ugu gbz bnunde bulundurulursa, Uretimin 

c;ok bUyuk bir kiSlmlnln pazarlanmaslnda ya;;anan/ya;;anaeak sorunlann orman i:;;letrneleri 

agslndan ne denli bnemli oldugu gbri.ilmektedir. 

Aynea herhangi bir bOC.ek zanna nnaruz kalmam:;; ve nomnal bir ;;ekilde uretilen Ladin 

emvalinin gbri.inu;;U ya da albenisi, Ips typographus bCic:eQi sebebiyle kuruyan ladin emvalinde 

bulunmamaktadlr. Bu da gbri.inu;; olarak bozulan ladin emvalinin pazarlamaSinda dddi sikinblar 

doQurmaktadir. 
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3.6. M~lerinDileGetirdigi Sorunlar 

Yapllan anket <;ah~asl sonurunda; Artvin OBM agk amrrnah sab~lanna kablanl mu~erilerin 

% 72'si hic;bir sorun ve slkrnblannln olmadiglnl beyan ederken, % 28'i g=;;itli sorunlan dile getirrni~r. 

Aynca, Artvin OBM mu~rilerinin % 9'u uzakirgr, % 9'u nakiiye uaet:lerinin yuksekiigini, % 

6'51 uretimi yaprlan agat; tUrierinin ihtiyagannr ka~rlamadrgrnr, % 4'unun orrnanahk t~kilab 

elemanlannrn kendilerine ka~ kusuriu ve yanh~ davranr~lannr, % 17'si. ise uretim standartlannrn 

du~ukiugunu bir sorun olarak dile getitmi~erdir. 

Burada anket <;ah~asrna kablan mu~erilerden, orrnanahk ~kilab tarafindan talep ve 

gorD~eri dinlenmesine ragmen uygulamaya geg;; noktaSinda sorunlar ya;;andrgr dile getirilmi~r. 

Yine, sab;; partilerinde zaman zaman ortaya gkan hadm noksanhkian tomruk istifterine kan;;an 

t;OrDk emvaller ya da kagltllk vasrftaki urDnler, istiflerdeki boy ve <;ap olarak fari<ll nitelikteki urDnlerin 

bir arada bulunmasl, sab~ oncesi bilgi cetvellerinin mu~rilere zamanIn ula~slnda ya;;anan 

aksakllkiar, mu~eriler tarafindan dile getirilen diger sorunlar olarak ortaya gkmaktadir. 

4. Son~ ve Qneriler 

Bu bildiride, Artvin OBM'nin t;evre ;;artlanndan kaynakianan ba;;hca sorunlar; hedef pazaria 

i1gili sorunlar, arazi yaplSi ve agrr kr~ ;;artlanndan kaynakianan sorunlar, fiili masraf ve maJiyet:lerin 

yuksekligine iIi;;kin sorunlar, Qlruh vadisinde yurUtiilen baraj in;;aab c;ah~malanndan dogan 

sorunlar, kabuk bOc:e9inin neden oldugu Pazariama sorunlan ve mu;;l:erilerin dile getirdigi sorunlar 

olmak uzere, alb ana ba;;hk altrnda toplanm;;tJr.. 

Siralanan sorunlar her ne kadar ayn ba~rkiar albnda ele allnsa da, gerc;ekte Artvin OBM 

pazariama faaliYet:lerine olan etkileri agSindan du~nuldugunde birbirieriyle olduk<;a yakrn iIi~ki 

it;erisinde oldukian gbrDlmektedir. SOzkonusu sorunlann a~llarak Artvin OBM bunyesinde daha 

etkin ve verimJi bir i~letmecilik ve dolay51yla pazariama faaJiyeti yurUtiilebilmesinde, a;;agrda 

slralanan hususlann dikkate ahnmaSlnln onemli katkrlar saglayabilecegi du~unulmekt:edir. 

Artvin OBM'nin cngrafi konumu ve ozel ;;artlanndan kaynaklanan ozellikie yollar ve ula;;lmla 

ilgiJi sorunlann cj)zumu noktaSinda yaprlabiJecek c;ok fazia bir ;;ey gozukmemekt:edir. Bununla 

biriikte, yapllacak pazar ara;;tmnalan ile kut;Ok <;aph mU;;terl ziyaret:leri ile geJi;;en ve degi;;en piyasa 

istek ve taleplerini yakrndan takip edilmesi, otman i~etmelerinin pazariama katmalannl piyasa istek 

ve talepleri dogrultusunda ;;ekillenditmeye cph~asl, mu;;terilerie yakrn ve sicak iIi;;kiler krurularak 

mu~eri tabninine bnem verilmesi, urDn muhammen bedellerini imkanlar olt;Osunde diger otman 

i;;letmelerinden daha du;;uk tutulmaSl vb. onlemler ahnarak, sadece yakrn t;eVreye degil uzak 
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iIIerden gelen mu~erilere de hitap edilmesi ve onlar i<;;in de sab;;a gkanlan urlinlerin cazip 

killnmaslna glh~ilmalidlr. 

Arazinin gJk egimli ve t:l~hk oldugu uretim sahalannda sosyal problemlere de neden 

olmadan, imk§nlar olgJsunde mekanizasyona aglrllk vererek emvalin sOrlibme sebebiyle ugradlgl 

kalite ve kantite kaYlplan azalblmaya glh~lmahdir. Mekanizasyon imk§nl olmayan sahalarda yapllan 

uretirnlerde emvalin ba~lannda rneydana gelen ezilme ve t:l~ girmelerinden olu;;an kusuriar 

rampalarda dlizeltilmelidir. 

Ozellikle nakliyattan d09anfiili masraf yUkunun azalbimasl ve· bu sayede birimurlin 

maliyetJerinin du§Urlilmesi i<;;in yollann bUyuk onanm, sanat yap'si ve ust yapllannln zamanlnda ve 

eksiksiz t:lmamlanarak ula~lmdaki aksakllk ve sorunlar giderilmelidir. 

Uretimden sorumlu personel ve diger glll;;aniann glh~a ;;artlannln iyllejirilmesi, yapbklan 

i~le IIgili gerekli ve yeterii bilgiyle donablmalan i~ veriminin ve kalitesinin artmlmaslnda etkili olacakbr. 

BOcek zararian nedeniyle pazarlanmaslnda sorunlar ya~nan k§gitllk odun emvali i<;;in, 

OGM t:lrafindan yapllan t:lhsislerde Mvin OBM'ye onc:elik verilmesi, en aZindan tahsise konu 

emvalin depolarda uzun sure bekletilmesini ve a~ln deQer kaYlplannl engelleyebilec:ektir. 

HalihaZlrda Mvin OBM t:lrafindan haZlrtanan ve gerek oolge mudurlugu ve gerekseorman 

i~etmeleri duzeyinde ge~ejirilen faaliyetJere iIi~n bilgilerin yer aldlgl web sayfaSl, ozellikle 

mO~erilerin orman i~etmelerinin agk arbrmah sab~annl t:lkip etmeleri agSindan onemli bir kolayhk 

saglayabllec:ektir. SOz konusu sayfanln daha da i~evsel hale getirilebilmesi i<;;in mu~erilerin bu 

sayfadan haberdar edilmesi, mu$terilerin ihtiyac;, ~ik§yet ve isteklerini bu rur tekinolojiler araallglyla 

daha kisa surede ormanahk ~Iab yonetidlerine ula~rmalan agslndan son derec:e onemlidir. Bu 

sayede piyasa talepleri ile t:lleplerdeki degi~imlerinin anlnda izlenerek uretim ve pazarlama 

faaliyetJerine imk€mlar olgJsUnde yon vermek mumkun olabilec:ektir. 

Zaman zaman orman ~kilab t:lrafindan yapllacak mu~eri ziyaretleri, hem piyasa 

ara~rmasl yonUyle ve hem de hedef kitleninbeklenti ve sorunlannl belirleyerek g)zOme 

kavu~rma agSindan faydah olacakbr. Nitekim, bu rur bir ziyaret sonurunda pazarlama 

etkinliklerine iIi~n duzenlemeler sonurunda Mvin OBM'de agk artJrmadaki sab~ oranl % 10-20 

duzeyinden % 701ere gkanlml~r (Mvin, 2005). 

Urlinlerin boyiandlnlmaSl( depolarda istiftenmesi ve istifterin 61gjlmesinde tekinik elemanlann 

ve personelin daha dikkatli ve hassas davranmaSi gerekinnektedir. Aynl zamanda istiftere gJrlik 

emval kan~nlmaSl ve Orlin c;e?idi( glP ve boy agSindan mumkOn oldugunca homojen nitelikte 

istifter olu~rulmaslna glll~llmahdir. Aynca( sab~ onc:esi bilgi c:etvellerinin mu$terilere duzenli ula~ip, 
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~n amen i~e mUdUrlUklerince zaman zaman a~nlmaSi ve kontrol edilrresi 
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