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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GEMİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ODUN 

ÜRÜNLERİNİN ARZ-TALEP İLİŞKİLERİ, TÜR TERCİHLERİ 

 ve KALİTE GEREKSİNİMLERİ 

       

       GİRİŞ 

       Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili 

olması gelecekte denizcilik sektörünün 

önemini daha da arttıracaktır. Doğu 

Karadeniz Bölgesinde balıkçılık sektörü 

gelişmiş olup, çoğu aileler geçim kaynağını 

bu sektörden sağlamaktadır. Bu bölgede 

özel sektöre ait orta ve küçük ölçekli gemi 

sanayinde sandal, cırmık, taka, alamodra, 

yat gibi deniz araçları inşa edilmektedir. 

Bugüne kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde 

inşa edilmekte olan Deniz araçlarında 

kullanılan ağaç malzemenin arz-talep 

ilişkileri, tür tercihleri ve kalite 

gereksinimlerine ilişkin belli bir çalışmanın 

olmadığı yapılan literatür çalışmasından 

anlaşılmıştır. 

       Bu amaçla, Doğu Karadeniz Bölgesi 

gemi inşa sektöründe odun ürünlerinin arz-

talep ilişkileri, tür tercihleri ve kalite 

gereksinimleri ile bu sektöre ait deniz 

araçlarında kullanılan ağaç malzemenin 

kullanıldığı yere göre özelliklerinin 

belirlenmesi ve belli bir standardizasyona 

gidilmesi amacıyla böyle bir çalışmanın 

yapılmasına gerek duyulmuştur.  
 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

       Doğu Karadeniz Bölgesi gemi inşa ile 

ilgili işletmeler tespit edilerek, Trabzon’un 

il ve ilçelerinde 8, Rize’nin il ve ilçelerinde 

5, Giresun’un il ve ilçelerinde 1 ve 

Ordu’nun il ve ilçelerinde 9 olmak üzere 

toplam 23 adet gemi inşa işletmesinde 

çalışma yapılmıştır. 

       

 

        Bu işletmelerde sandal, cırmık, taka, 

alamodra tipi deniz aracı ile Sürmene 

Yeniay’ da bir işletmede de yat imal 

edildiği görülmüştür. 23 işletmede anket 

çalışması yapılmış ve kullanılan ağaç 

malzemenin türü ve miktarı belirlenmiştir. 

Ayrıca bu bölgede üretilmekte olan sandal, 

cırmık, taka, ve alamodra tipi deniz 

araçlarının 2001-2007 yılları arası üretim 

eğilimi regresyon analizi ile belirlenmiş ve 

1995-2007 yılları arası yapılan ve 

yapılabilecek deniz aracı sayısı ile 

tüketilen ve tüketilebilecek Kestane 

tomruk miktarları tespit edilmiştir. 

       Yapılmakta olan deniz araçlarından; 

sandallar ( 3-5) m, cırmık tipi gemiler (5-8) 

m, taka tipi olanlar (8-14) m ve alamodra 

tipi deniz araçları ise (14-22) m boyundadır. 

Bu deniz araçları genellikle; omurga, iç 

omurga, döşek, pastega, donoz, baş 

bodoslama, kıç bodoslama, döşek bağı, 

dirsek kurçatası, bel kurçatası, kemer 

kurçatası, güverte kemere, yalı kütüğü, 

küpeşte, iç astar, üst yumru, kuşak, astar 

tahtası, ayna, dümen ve sandallar ile cırmık 

tipi deniz araçları hariç kamara gibi 

kısımları içermekte olduğu belirlenmiştir. 

Bu kısımlarda kullanılmakta olan ağaç 

malzemenin türü, sınıfı belirlenmiş şekil ve 

ebatları çizilerek boyutlandırılmıştır. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Doğu Karadeniz Bölgesinde imal 

edilmekte olan sandal, cırmık, taka, 

alamodra tipi gemilerin tamamı ile yatların 
 



                                                                           

ana iskelet kısımlarının yapımında Kestane 

(Castanea sativa Mill.) ağacı 

kullanılmaktadır. Ayrıca omurga 

kısımlarında Kayın (Fagus oriantalis 

Lipsky), Yalancı Akasya (Robinia 

pseudoacacia), Kiraz (Prunus sp. L.) gibi 

ağaç türleri kullanılmakta ise de 

sürtünmelere karşı daha dayanıklı olan 

Kayın tercih edilmektedir. Fakat yatların 

güverte kısımlarında Tig (Tectena grandis 

L.) ile iç dekorasyonda ise Maun, Meşe, 

Çam, Sapella, Ladin, Köknar ve Ihlamur 

gibi türler de kullanılmaktadır. Ayrıca taka 

ve alamodra tipi gemilerin kamara 

kısımlarında Çam, Meşe, Maun kaplama ile 

su ve rutubete karşı dayanıklı olan çok katlı 

kontrplak kullanılmaktadır. Kullanılan ağaç 

malzemelerin eğri ve çatal şeklinde olanları, 

doğal olarak eğri büyümüş Kestane 

ağacından olanlar tercih edilmektedir.  

      Doğu Karadeniz Bölgesindeki 23 adet 

gemi inşa atölyesinde; 1995-2000 yılları 

arasında 125 adet Sandal imal edilerek 437,5 

m³ kestane tomruk, 117 adet Cırmık tipi 

deniz aracı imal edilerek 819 m³ kestane 

tomruk, 85 adet Taka tipi deniz aracı imal 

edilerek 892,5 m³ kestane tomruk, 32 adet 

Alomadra tipi deniz aracı imal edilerek 1120 

m³ kestane tomruk ve ayni yıllar arası 5 adet 

muhtelif ebatta Yat imal edilerek 250 m³ 

kestane tomruk tüketilmiş olup, tüm bu deniz 

araçları için toplam 3519 m³ kestane tomruk 

tüketilmiştir. 

      Doğu Karadeniz Bölgesinde imal 

edilmekte olan sandal, taka cırmık, alamodra 

tipi gemiler ile yatların imalinde kullanılan 

Kestane ağacının doğal eğri ve çatal tipi ağaç 

malzemenin temininde çekilen zorlukları 

aşmak için bu bölgede üretimi yapılan 

kestane ağacının satışını dikili satış usulü ile 

yapılarak öncelikle bu işletmelere veya üye 

oldukları kooperatiflere verilmesi uygun 

olacaktır. 
 

 

 

    

       İlgili atölyelerde imal edilmekte olan 

deniz araçların bilimsellikten uzak 

geleneksel usullere göre usta çırak ilişkisi ile 

imal edildikleri gözlenmiştir.       Bu 

nedenle sektörde çalışan işletme 

sahiplerine, usta ve çıraklara seminerler 

verilmeli gelişen teknoloji hakkında 

bilgilendirilmelidirler.     

        Doğu Karadeniz Bölgesinde 2001-

2007 yılları arasında üretilebilecek sandal, 

cırmık, taka ve alamodra tipi deniz aracı 

sayısı regresyon analizi ile belirlenmiştir. 

Yapılmakta olan bu deniz araçları sipariş 

üzerine imal edilmektedir. Ancak, 

siparişlerin genellikle bu yöreden olması 

nedeni ile arz ve talep çok düşük 

seviyelerde olmaktadır. Dolayısıyla Gemi 

inşa sektörünün gelişmediği ve düşük 

seviyelerde seyrettiği görülmektedir. 

       Deniz araçlarına konulan plaka 

sınırlamasının yeniden gözden geçirilmesi, 

trol avcılığının kontrol altına alınması 

gerekmektedir. Geçimini balıkçılıktan 

sağlayan küçük işletmeciler istenilen 

düzeyde balık avı yapamadıklarından 

geçimlerini sağlayamaz durumdadırlar. Bu 

nedenle de buna bağlı gemi inşa işletmeleri 

gelişememektedir.  

       Üç tarafı denizle çevrili ülkemizin 

gelecekte denizcilik sektörünün önemi 

daha da önem kazanacaktır. Dolayısıyla bu 

sektörün desteklenmesi gerekmektedir.   
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