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      GİRİŞ 

      Dünyada, 1980’li yılların ikinci 

yarısında ekonomik alanda küreselleşme 

süreci yanında bölgesel bütünleşme 

hareketleri de hızla gelişmektedir. Bu 

çerçevede mal ve finans piyasaları 

ülkelerin sınırlarını aşarak dışa açık ve 

rekabetçi pazar ekonomisi gelişme 

göstermiş ve dünya ekonomik 

küreselleşmeye doğru gitmektedir. Nitekim 

Sovyetler Birliğinin Aralık 1991 yılında 

dağılması ile Türkmenistan, Özbekistan, 

Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, 

Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, 

Moldavya, Beyaz Rusya ve Rusya 

Federasyonu birer bağımsız devletler 

haline gelmişler, yeni dünya düzeninde 

serbest piyasa ekonomisini benimseyerek 

dünya piyasalarına açılmaya 

başlamışlardır. Bu nedenle, orman ürünleri 

ve orman endüstri ürünleri ticareti 

açısından Türkiye ile Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDP) arasındaki ilişkileri 

irdelenmesi önem kazanmıştır. 

     YAPILAN ÇALIŞMALAR 

     Bu amaçla, Türkiye ile Bağımsız 

Devletler Topluluğunu (BDP) oluşturan 

ülkelerin 1992-1998 yılları arası orman 

ürünleri ve orman endüstri ürünleri olan; 

yuvarlak odun, yakacak odun ve kömür, 

endüstriyel yuvarlak odun, kerestelik-

kaplamalık tomruk, odun kökenli panel, 

kaplama levhaları, yonga levha, lif levha, 

odun hamuru, geri kazanılmış kağıtlar, 

kağıt ve kağıt mukavva, gazete kağıtı, 

matbaa yazı kağıdı, diğer kağıt ve kağıt  

  

mukavva, temizlik peçete, mentollü 

kağıtlar ile sargılık kağıt, ambalaj kağıdı ve 

kağıt mukavvanın ticareti açısından 

üretim-tüketim, ihracat-ithalatları ile 

toplam orman ürünleri ithalat ve ihracat 

değerleri tespit edilmiş ve karşılaştırmalar 

yapılmıştır.  

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Türkiye, 1992 yılından 1998 yılına 

doğru toplam orman ürünleri ithalatında 

artış göstererek en fazla ithalat yapan ülke 

konumundadır. 1992 yılında ithalat, 472,0 

Milyon Dolar iken 1998 yılında ise 938,8 

Milyon Dolar’a yükselmiştir. Rusya 

Federasyonunda ise ithalat, 1992 yılında 

71,7 Milyon Dolar’dan 1998 yılında 535,5 

Milyon Dolar’a yükselmiştir. Diğer C.I.S. 

ülkelerinde ithalat, 1992 yılında 5,1 

Milyon Dolar’dan 1998 yılında 152,4 

Milyon Dolar’a çıkmıştır. Beyaz Rusya’da 

ithalat, 1992 yılında 1 Milyon Dolar’dan 

1998 yılında 63,2 Milyon Dolar’a 

yükselmiş ve Ukrayna’da ise ithalat, 1992 

yılında 2,2 milyon Dolar’dan 1998 yılında 

236,6 Milyon Dolar’a kadar yükselmiştir.  

        Türkiye’de toplam orman ürünleri 

ihracatı, 1992 yılında 51,4 Milyon 

Dolar’dan 1998 yılında 87,3 Milyon 

Dolar’a, Rusya Federasyonun’ da ise 

ihracat, 1992 yılında 171,4 Milyon 

Dolar’dan 1998 yılında 285,8 Milyon 

Dolar’a yükselmiştir. Diğer C.I.S. 

ülkelerinde ise ihracat, 1992 yılında 2 

Milyon Dolar’dan 1998 yılında 13,4 

Milyon Dolar’a, Beyaz Rusya’da ise 1992 

yılında 21,7 Milyon Dolar’dan 1998  
 



yılında 73,9 Milyon Dolar’ a ve 

Ukrayna’da ise ihracat, 1992 yılında 6,2 

Milyon Dolar’dan 1998 yılında 132,7 

Milyon Dolar’ a yükselmiştir. 

       Türkiye, Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkeleri arasında orman ürünleri 

ve orman endüstri ürünleri ithalatında en 

çok ithalat yapan ülke konumundadır. Bu 

da ihracatımızın düşük olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin, 

bulunduğu coğrafi konumunu çok iyi 

değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, gerek kendi ürettiği ve gerekse 

Rusya Federasyonundan tomruk ithal 

ederek ve onları mamul veya yarı mamul 

halde işleyerek yeniden ihraç etmelidir. 

        Türkiye üretmekte olduğu yakacak 

odunu orman ürünleri sanayine kaydırarak 

bu ülkelere mamul orman sanayi ürünü 

satabilme şansına sahiptir. Buna mukabil 

ülkemizde doğabilecek yakacak odun 

açığını doğal gaz ithal ederek 

karşılayabilmelidir. 

        Türkiye, üretmekte olduğu ve ithal 

edebileceği endüstriyel yuvarlak odunu 

işleyerek diğer C.İ.S. ülkelerine mamul 

veya yarı mamul halde pazarlayabilmelidir. 

       Yuvarlak odun üretimi en fazla olan 

ülke Rusya Federasyon’dur. Diğer 

bağımsız devletler topluluğu ülkeleri düşük 

seviyede üretim yapmaktadırlar. Bilhassa 

diğer C.S.İ. ülkelerinin yuvarlak odun 

üretimi çok az olduğundan Pazar alanı 

durumundadırlar. Türkiye gerek kendi 

ürettiği ve gerekse ithal etmekte olduğu 

yuvarlak odunu işleyerek mamul veya yarı 

mamul halde Uzak Doğu, Orta Doğu ve 

diğer C.İ.S. ülkeleri ve Avrupa pazarlarına 

pazarlayabilmesi için bulunduğu coğrafi 

konumu itibariyle “Transit İşleme 

Merkezi” haline gelmelidir. 

      Türkiye’de kerestelik ve kaplamalık 

tomruk üretimi ile tüketimi arasında denge 

kurulmuş durumdadır. Rusya 

Federasyonunda ise üretim, 1992 yılından 

sonra periyodik bir şekilde azalmakta olup, 

o oranda da tüketim düşmektedir. Diğer 

C.İ.S. ülkelerinde bu sektörün gelişmediği 

görülmektedir. Türkiye bilhassa kaplama 

sanayini ve ona bağlı olarak da mobilya 

sektörünü daha da geliştirerek Türk 

 Cumhuriyetlerine ve diğer Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkelerine mobilya 

ihracatını arttırma şansına sahiptir. 

        Diğer ülkelere göre Türkiye’de odun 

kökenli panel, lif levha, yonga levha ve 

kaplama sanayilerine bağlı sanayi 

işletmeleri gelişmiş durumdadır. Bu 

amaçla Türkiye, bu ürünlerden elde 

edilebilecek mamulleri Bağımsız Devletler 

Topluluğuna ülkelerine pazarlayabilmesi 

gerekmektedir.   

        Türkiye, odun hamuru ve diğer lifsel 

hammaddelerden üretmekte olduğu kağıt, 

karton ve diğer kağıt türevleri ile değişik 

orman endüstri ürünlerini diğer C.I.S. 

ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, 

Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, 

Kırgızistan, Gürcistan ve Moldavya gibi 

ülkelere ihracatını geliştirmelidir. 

       Sonuç olarak; Türkiye, Bağımsız 

Devletler Topluluğu Ülkeleri arasında 

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz 

Rusya gibi ülkeler arasında orman ürünleri 

ve orman endüstri ürünleri ithalatında en 

çok ithalat yapan konumda olduğu 

görülmektedir. Bu da ihracatımızın çok 

düşük olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla Türkiye,  gerek kendi ürettiği 

ve gerekse hammadde halinde ithal ettiği 

orman ürünlerini mamul ve yarı mamul 

hale getirerek yeniden ihraç etme şansını 

iyi kullanması gerekmektedir.  
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