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 VİZYONUMUZ 
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz; 

Sürekli gelişen kurumsal yapımızla,hizmet kalitesini dünya standartlarının  

üzerine çıkartarak üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, 

 ticaret ve sanayi sektörünün bölgemizde en güvenilir sesi olarak görev alan  

kurum olmaktır. 

 

 
 
 

 MiSYONUMUZ 
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz; 

Bölgemizde ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine 

katkıda bulunmak, meslek ahlakını koruyarak girişimciler arası dayanışmayı 

sağlamak, global yenilikleri tüm paydaşlarımıza zamanında iletmek,Ulaşmış 

olduğumuz kalite seviyesinin sürdürülebilir olmasını ve ilerlemesini sağlamak. 
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KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
 
‘Üye istek ve beklentileri doğrultusunda kanun ve mevzuatların 
belirlediği şartlarda ve standartlarda hizmet sunmak,  üye tatminini 
sağlamak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek’  odamızın 
temel politikasıdır. 
 
 
Bu doğrultuda; 
 
 
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine 

getiririz. 
 

 Süreçlerimizi sürekli kontrol eder, ölçer,  hedefler koyar ve iyileştiririz. 
 

 Çalışanlarımızı bilinçlendiririz. 
 

 Üye odaklı hizmet veririz. 
 

 Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda altyapı ve 
kaynaklarımızı geliştiririz. 

 
 İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi yolunda; meslek ahlakını, disiplini ve 

dayanışmayı korumaya ve geliştirmeye, ticaret ve sanayinin kamu yararına 
uygun olarak gelişmesine çalışırız. 
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ÖNSÖZ 

Rekabetin oldukça önemli olduğu günümüz ekonomisinde birer işletme sahip olarak hepimiz 

pek çok gelişme ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gelişmeler lehimize olabileceği gibi 

aleyhimize de sonuçlanabilmektedir. Teknoloji de ve sanayide görülen bu hızlı değişim 

işletme sahiplerini günün koşullarına uygun hareket etmeye zorlamaktadır. Bu ortamda 

sorunların doğru bir şekilde tespit edilebilmesi ve raporlar halinde ortak bir zeminde 

paylaşılması ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin bu raporlar göz önüne alınarak yapılması 

önem arz etmektedir.  

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üyelerimizin 

sorunlarının tespit edilmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşılması konusunda sürekli 

çalışmalar yapmaktayız. Üyelerimizin sesi olan gazetemiz, yeni güncellenen internet sitemiz 

ile yayınlanan bu rapor ile birlikte başlayan araştırma raporlarımız bunun bir göstergesidir. 

Faaliyet alanımız olan Devrek ve Gökçebey ilçelerinde ağaç işleri ve mobilya sektöründe  

üretim gerçekleştiren sanayicilerimizin durumunu ve beklentilerini ortaya koymayı amaçlayan 

bu çalışma ile daha profesyonel çalışmaların ikincisine imza atmış bulunmaktayız. 
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2012 yılının ikinci yarısında anket çalışmaları ile başlayan bu çalışma ZKÜ Devrek Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ferdi KESİKOĞLU ve Oda Genel Sekreterimiz Cihat 

YABAN ile Oda personelimizin yoğun çabaları ile hazırlanmıştır. Başta Dr. Ferdi 

KESİKOĞLU olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  Yine anket 

çalışmasına kıymetli zamanlarını ayırarak katkı veren tüm iş adamlarımıza ve çalışma 

boyunca sürekli toplantılara katılan ve çalışmanın şekillenmesinde büyük emeği olan yönetim 

kurulu üyelerimize de çabalarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.  

 

Devrek ve Gökçebey ilçelerinin ağaç işleri ve mobilya sektöründeki işletmelerin durumu ve 

sanayicilerimizin genel sorunlarını tespit etmek amacıyla hazırlanan bu raporun üyelerimize, 

işadamlarımıza, bürokratlarımıza ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olacağına inanarak 

saygılarımı sunarım. 

           Mehmet OKTAY 

              Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı  

 

GİRİŞ 

 

Orman ve ormana dayalı ürünlere bağlı olarak ortaya çıkan ağaç işleri ve mobilya sektörü 

Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir sektördür. Orman kaynakları açısından zengin bir 

ülke olmakla birlikte bu kaynakları etkin bir şekilde değerlendiremeyen ülkemiz bu alanda 

gerek ekolojik, gerek sosyal, gerekse de ekonomik anlamda bir takım sorunlarla karşı karşıya 

gözükmektedir. Orman kaynaklarının geliştirilmesi ve zenginleştirilmesinin yanı sıra 

verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar süratle devam etmektedir. Bu çalışmalar orman 

kaynaklarının yaşamsal döngü üzerine etkisine odaklandığı gibi ekonomik katkısına da 

odaklanmaktadır.  

Batı Karadeniz bölgesi içerisinde yer alan Zonguldak ili orman kaynakları açısından oldukça 

zengin bir yapıya sahiptir. Türkiye orman rezervlerinin en büyük kısmının yer aldığı 

Karadeniz bölgesi hammaddeyi ormana dayalı ürünler olarak belirleyen ağaç işleri sektörü 

için fırsat yaratabilecek nitelik arz etmektedir. Bölgedeki bu zenginlik bu alanda faaliyet 

gösteren firmaların sayısına da yansımış gözükmektedir.  

 

Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan Devrek ilçesi ağaç ve ağaca dayalı ürünler 

sektöründe önemli bir yere sahiptir. İlçe sınırları içerisinde bu sektörde faaliyet gösteren ve 
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Devrek ticaret odasına kayıtlı 40’a yakın işletme bulunmaktadır. Rekabet olgusunun her 

geçen gün giderek önem kazandığı günümüz global ekonomilerinde sektörlerin yapısı ve 

geleceğe yönelik projeksiyonlarının ortaya konulması oldukça önemli bir amaç haline 

dönüşmüştür. Bu amaç çerçevesinde Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan bu 

raporda odanın sınırları içerisinde ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapıları 

ortaya koymaya çalışılmaktadır. 

Ağaç işleri raporu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde makro anlamda hem 

dünya hem de Türkiye açısından sektör hakkında bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde ise 

bölge içerisinde faaliyet gösteren firmaların yapısı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu 

kısımda işletmelerin kurumsal yapısı, üretim, satış ve pazarlamaya ilişkin mevcut 

durumlarının analizi ortaya konulmaktadır. Çalışmada yöntem olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Farklı konu başlıklarını içerisine alabilecek 25 soru ile sektördeki işletmelere 

anket düzenlenmiş, elde edilen bilgiler doğrultusunda firmaların durumu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

-  

- DÜNYA VE TÜRKİYE AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN 

GENEL BİLGİLER 

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından dokuzuncu kalkınma planı çerçevesinde 2006 yılında 

yayınlanan ve 2007-2013 projeksiyonunu ortaya koyan ağaç işleri ve mobilya sanayi özel 

ihtisas komisyonu raporunda ağaç işleri sektörü kereste ve parke endüstrisi, yonga levha ve lif 

levha endüstrisi, kaplama ve kontrplak endüstrisi ve ahşap yapı endüstrisi olmak üzere dört alt 

başlıkta ele alınmaktadır. Sektörün genel anlamda diğer ayağını ise mobilya endüstrisi 

oluşturmaktadır.  

 

Orman kaynakları açısından zengin bir yapıya sahip gözüken Türkiye ağaç işleri ve mobilya 

sektöründe başta hammadde olmak üzere, teknoloji, nitelikli personel eksikliği ve bilgi 

eksikliği gibi pek çok sorun ile karşı karşıyadır. Ülkemiz ağaç ürünleri sektörünün geçmiş 

yıllardaki gelişimi ve performansı göz önüne alındığında yapılan üretimin ağırlıklı olarak iç 

piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu görülmektedir. Sektörde teknolojik 

gelişmenin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Faaliyet gösteren firmaların 

büyük bir çoğunluğu ise mikro ölçekli firmalardır. Buna karşın sektördeki firmalar dış 

pazarlara açılabilecek bir performansa sahip olabilecek niteliktedir.  Sektörün özellikle Ar-Ge 
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çalışmalarına yönelmesi, teknolojiyi daha etkin kullanması, atölye tipi üretimden fabrikasyon 

üretime yönelmesi performansı artırabilecek başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. 

 

Ağaç işleri sektörü içerisinde yer alan kereste ve parke endüstrisinde ülkemizde yaklaşık 3500 

civarında işletme bulunmakta olup toplam ağaç işleri sektöründeki firmaların %15’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Kereste ve parke endüstrisinde 15.000 ile 20.000 arasında kişi istihdam 

edildiği tahmin edilmektedir. DPT tarafından hazırlanan ihtisas raporunda kereste sektöründe 

faaliyet gösteren önemli işletmeler ülke bazında belirtilmiştir. Bu sınıflandırmada bölge 

içerisinde Bartın’dan 1 firma, Karabük’ten 2 firma, Zonguldak’tan ise  1 firma yer almaktadır. 

İlimizden bu sıralamaya giren işletme ise Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Başoğlu A.Ş.’dir. 

Parke endüstrisinde önemli kuruluşlar sıralamasında Bartın’dan 1 firma Karabük’ten 1 firma 

yer almaktadır. Raporun yayınlandığı yıl olan 2006 yılı itibari ile Zonguldak ilinden önemli 

kuruluşlar arasında sıralanan bir firma bulunmaktadır. Bu işletme ise Devrektaş A.Ş.’dir. 

İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Devrektaş geçtiğimiz yıllarda üretimini sonlandırmıştır. 

(DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu) 

 

Dünya kereste üretimi incelendiğinde en çok üretim yapan ülkenin 2009 verilerine göre 61.5 

milyon m3 üretim ile ABD olduğu görülmektedir. ABD’yi 32 milyon m3 ile Kanada ve Çin 

takip etmektedir. Türkiye ise 5.8 milyon m3’lük üretim ile dünya sıralamasında 13. Sırada yer 

almaktadır. Dünya kereste ihracatı açısından konu ele alındığında 2010 verilerine göre 

Kanada % 16’lık pay ile birinci sıradadır. Kanada’yı %11.4 ile İsveç, % 10 ile Rusya 

izlemektedir. 178 ihracatçı ülke arasında Türkiye ise 69. Sırada olup çok küçük bir paya 

sahiptir. Yaptığımız ihracat ise başta Irak olmak üzere KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan ve 

Ürdün’e yapılmaktadır. Kereste ithalatı açısından konu ele alındığında Çin birinci, ABD 2., 

Japonya ise 3. Sıradadır. 223 ithalatçı ülke arasında Türkiye ise 37. Sıradadır. İthalatımız 

başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya, Kamerun ve Bulgaristan’dan 

gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz kereste alanında çok fazla ihracat ve ithalat 

gerçekleştirememektedir. Ülkemizde üretilen üretim genellikle iç pazarın talebini karşılamaya 

yöneliktir. Türkiye kereste üretiminin yaklaşık %70’i inşaat, %20’si mobilya %10’u ise 

ambalaj sanayinde kullanılmaktadır. (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Kereste Raporu, 

Haziran 2011). Türkiye parke üretiminde de son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmektedir. 

Günümüzde dekorasyonun vazgeçilmez bir parçası olarak inşaat ve yapı sektörünün en 

önemli tamamlayıcısı olan parke üretimimiz 2011 yılı itibari ile 70 milyon m2’ye doğru 
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ilerlemektedir. Bu rekor üretimin getirisi ise yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında tahmin 

edilmektedir.(http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/08/14/parke-sektoru-bir-milyar--

ciroya-ulasti) 

 

Ağaç işleri sektöründe yer alan diğer önemli bir endüstri ise yonga levha ve lif levha 

endüstrisidir. 2009 yılı verilerine göre dünya levha üretiminde % 45’lik bir pay ile Çin ilk 

sırada yer almaktadır. Çin’i % 8.4’ile ABD, % 6 ile Almanya, % 4 ile Türkiye izlemektedir. 

Dünya levha ihracatı incelendiğinde 2010 verilerine göre % 18’lik bir pay ile Almanya birinci 

sıradadır. Almanya’yı Çin, Kanada ve Avusturya izlemektedir. Türkiye ise % 2’lik bir pay ile 

dünya sıralamasında 13.’dür. Levha ihracatımız başta İran olmak üzere Irak, Rusya, 

Azerbaycan, Gürcistan v.d.’lerine yapılmaktadır. Dünya levha ithalatında ise ilk sırayı ABD 

almaktadır. ABD’yi Almanya, Fransa,İngiltere ve Kanada izlemektedir. Türkiye ise 213 levha 

ithalatçısı arasında 14. Sıradadır. Levha ithalatımız ise ağırlıklı olarak Almanya, Romanya, 

İsviçre ve Polonya’dan yapılmaktadır. Ülkemizde levha endüstrisinde faaliyet gösteren 40 

civarında işletme bulunmaktadır. Bunlardan 24’ü yonga 16’sı ise lif levha üretimi 

yapmaktadır. Sektörün toplam kapasitesi yaklaşık 9 milyon m3 olup, üretim miktarı yaklaşık 

olarak 5.5 milyon m3 civarındadır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Levha Raporu, Haziran 

2011) .Levha üretimine yönelik olarak ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firma 

bilgisine ulaşılamamıştır. Bu alanda DPT tarafından hazırlanan raporda yonga levha 

üretiminde Devrektaş görülmekte olup, bilindiği üzere üretimini sonlandırmıştır.  

 

Ağaç işleri sektöründe yer alan bir diğer endüstri dalı ise kontrplak ve kaplama endüstrisidir. 

Dünya kontrplak endüstrisi 2009 yılı verilerine göre 80 milyon m3’lük bir üretim hacmine 

sahiptir. Dünya üretiminde % 56’lık bir pay ile ilk sırayı Çin almaktadır. Çin’i % 11 ile ABD, 

% 5 ile Malezya izlemektedir. Türkiye ise bu endüstride % 0.1’lik bir pay ile 35. Sıradadır. 

Dünya kontrplak ihracatında birinci sıra % 27 ile Çin’e aittir. İhracat açısından Çin’i 

Endenozya, Malezya ve Rusya izlemektedir. İhracat açısından % 0.11’lik bir pay ile ülkemiz 

47. sıradadır. Türkiye’nin kontrplak ihracatında ilk sıra ise Libya’nındır. Libya’yı Irak, 

Azerbaycan, Gürcistan ve İran izlemektedir. Dünya kontrplak ithalatında ise birinci sıra 

Japonya’nın ikinci sıra ise ABD’nindir. Dünya ithalatında % 1.55’lik bir pay ile Türkiye 16. 

Sıradadır. İthalat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında ise Rusya, Brezilya ve Hindistan 

gelmektedir. Ülkemizde kontrplak üretiminde yaklaşık 55 tesis bulunmakta olup üretim 

kapasitesi 250.000 m3 olup üretim miktarımız 180.000 m3 civarındadır. Bölge içerisinde bu 
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alanda üretim yapan firma bilgisine rastlanmamıştır. (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, 

Kontrplak Raporu, Haziran 2011) 

 

Ağaç işleri ve mobilya sektörünün ikinci önemli kısmı ise mobilya endüstrisidir. 2010 yılında 

dünya mobilya sektörü yaklaşık 347 milyar $ değerinde bir üretim hacmine sahiptir. Gelişmiş 

ülkeler dünya mobilya üretiminin yaklaşık % 52’lik kısmını gerçekleştirmektedirler. 

Dünyanın en büyük mobilya üreticileri sırasıyla ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Fransa ve 

Kanadadır. Türkiye yaklaşık 12.5 milyar $’lık üretim hacmi ile dünya mobilya pazarının % 

3.5’lik kısmını temsil etmektedir. Dünya mobilya ticareti temel olarak 70 ülke tarafından 

gerçekleştirilmektedir. En büyük ithalatçılar ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere en büyük 

ihracatçılar ise Çin, Almanya, İtalya ve Polonya’dır. Türkiye ihracat açısından % 1.06’lık bir 

pay ile 22. Sıradadır. İthalatta ise %0.55’lik bir pay ile 30. Sırada yer almaktayız. Mobilya 

ihracatımızda ağırlıklı pay sırasıyla Irak, Almanya ve İran’a, ithalatımızda ise Çin, Almanya 

ve İtalya’ya aittir. (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mobilya Sektör Raporu, Haziran 2011) 

 

Ülkemiz mobilya endüstrisi, çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli 

işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 

yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı geçici sonuçlarına göre Türkiye’de mobilya 

sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık 30.000 civarında olup istihdam edilen kişi 

sayısı 100.000 civarındadır. Ülkemizde mobilya endüstrisi pazarın yoğunlaştığı ve/veya 

orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Toplam istihdamdaki 

paylarına göre önemli mobilya bölgeleri; İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana 

şeklinde sıralanmaktadır. Bunun dışında Bolu, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Trabzon, 

Balıkesir, Antalya ve Burdur’da da mobilya üretimi yapılmaktadır. Bölge içerisinde mobilya 

üretimi yapan firma sayısı sektörün geneline oranla yüksek düzeylerdedir. Oda sınırları 

içerisinde mobilya üretimi yapan 8’e yakın firma bulunmaktadır.  

 

Buraya kadarki kısımda ağaç işleri ve mobilya sektörü makro çerçevede hem dünya ekseninde 

hem de ülkemiz ekseninde ele alınmaya çalışıldı. Görüldüğü üzere sektörde Türkiye dünyada 

söz sahibi ülke konumunda değildir. Potansiyel üretim miktarları tüm endüstri dallarında 

yüksek olmakla birlikte genellikle potansiyelin oldukça altında üretim düzeyleri 

gerçekleşmektedir. Ağaç ver mobilya sektörüne yönelik ürünlerimiz genellikle küçük ölçekli 

firmalar tarafından üretilmektedir. Dünya sıralamalarına göre oldukça düşük düzeyde 
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gerçekleştirdiğimiz ihracat ise ağırlıklı olarak orta doğuya yöneliktir. Sorunları çözüme 

kavuşturulan ve potansiyeli her geçen gün daha da artırılan bir sektör olması durumunda 

ülkemiz ağaç işleri ve mobilya sektörü global anlamda rekabet edebilecek niteliktedir. 

 

 Bölge açısından konu ele alındığında ağaç ve mobilya sektöründe Zonguldak ili orman 

kaynaklarına yakınlığı sebebiyle önemli bir paya sahiptir. Gerek kereste üretimi, gerekse de 

mobilya üretiminde firmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Makro çerçeveden çizilen ve 

sorunları ortaya konulmaya çalışan raporların devamlı bir şekilde hazırlanması ve sektördeki 

kurum, kuruluşların karşılıklı fikir alış verişi yapabileceği platformların kurulması sekötrün 

gelişmesinde oldukça önemli bir paya sahiptir.  

 

 

 

 

- DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET ALANI İÇERİSİNDE 

AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU  

 

Zonguldak ilinin güneydoğusunda bulunan ve ilin Ankara geçişi üzerinde yer alan Devrek 

ilçesi ülkemizin orman rezervleri göz önüne alındığında zengin bir bölgede yer almaktadır. Bu 

nedenle bölge içerisinde ağaç ve ağaca dayalı sanayinde bir birikim söz konusudur. Devrek 

ticaret ve sanayi odasının faaliyet alanı içerisinde ağaç işleri ve mobilya sektöründe üretim 

yapan firmaların mevcut durumunun ve sorunlarının tespiti için üyelere yönelik bir anket 

çalışması düzenlenmiştir. Anketten elde edilen bulgulara bağlı olarak bu çalışmada sektörde 

yer alan işletmelerin profili, üretim, satış ve pazarlamaya yönelik projeksiyonları ve geleceğe 

yönelik beklentileri ortaya konulmaktadır. Çalışmada ayrıca makro perspektif ile bağlantılı 

olarak sektörün güçlü zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Anket yöntemi Türkiye’de benzer çalışmalarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Ancak diğer 

çalışmaların pek çoğunda olduğu gibi bu çalışmada da ankete katılanların sorulara yeterince 

aydınlatıcı bilgi vermedikleri gözlenmektedir. Katılımcılardan bazıları sorulara tam cevap 

verirken bazıları eksik bilgi vermeyi tercih etmişlerdir. Bu kısıtlar ve yetersizlikler 

çerçevesinde bu çalışmanın düzenlendiğinin belirtilmesinin faydalı olacağı inancındayız.   

 

.1. Sektörde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yapısı 
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Sektörde faaliyet gösteren firmaların ürün yapısı, hukuki statüsü, sermaye yapıları, personel 

sayıları ele alınarak genel anlamda bir işletme profili ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu 

amaçla sektörde faaliyet gösteren firmalara bir takım sorular yöneltilmiş ve elde edilen 

bulgular aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Orman bölgesi olması nedeniyle hammaddeye yakınlığın güçlü bir yön olarak öne çıktığı 

Devrek ve Gökçebey bölgesinde ağaç işleri ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

farklı türden ürünler üretmektedirler. Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin firmaların sayısına 

göre dağılımı Tablo1’de görüldüğü gibidir.  

 

 

Tablo 1 Üretimi Gerçekleştirilen Ürünlere Göre Firmaların Dağılımı 
Ürün Cinsi Üretim Yapan Firma Sayısı 

Düz Kereste Üretimi 8 

Parke Üretimi 1 

Yonga Levha ve Benzeri Levhalar ile Ağaçtan ve Diğer 

 Odunsu Maddelerden Levhalar   

Ağaçtan ve Diğer Odunsu Maddelerden Lif Levhalar   

Kaplama Malzemesi 2 

Kontrplak   

Sandalye, Çekyat ve Koltuk üretimi   

Mutfak Mobilyası 3 

Banyo Mobilyası 3 

Ofis Mobilyası 1 

Yemek Odası, Oturma Odası ve Yatak Odası Mobilyası 4 

Fırınlanmış Kereste Üretimi 1 

Ahşap Palet 4 

Tablo incelendiğinde firmaların büyük bir kısmının düz kereste üretimine odaklandığı 

görülmektedir. Düz kereste üretimini mobilya grubundan yemek odası, oturma odası ve yatak 

odası grubu ile ahşap palet üretimi izlemektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların bazen 

birden fazla ürün ürettiklerine yönelik bilgiler elde edilmiştir. Ancak tabloda her firma ürün 

cinsine bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Yani bir firma hem kereste hem de kaplama üretimi 

gerçekleştiriyorsa bu firma hem kereste üretimi içerisinde hem de kaplama üretimi içerisinde 

sayılmıştır.   
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Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma derecesini ortaya koymak amacıyla 

firmaların hukuki statülerine yönelik bir sınıflandırma yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

oluşturulan Grafik 1 Devrek ve Gökçebey ilçelerini kapsayan oda faaliyet alanına kayıtlı ve 

ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin hukuki statülerine göre 

dağılımını ortaya koymaktadır. Grafikten görüldüğü üzere ağaç işleri sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların büyük bir kısmı sermaye şirketi niteliğindedir. Bu durum firmaların aile 

işletmesi olmaktan çıkarak kurumsallaşmaya yöneldiklerini göstermektedir. Makro anlamda 

bakıldığı zaman Türkiye’de sektörde faaliyet gösteren firmaların çoğunlukla aile işletmesi ve 

küçük ölçekli olduğu görülmektedir. Ancak son yıllarda firmaların küçük ölçekli üretimden 

fabrikasyon üretime yöneldikleri ve kurumsallaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Benzer bir 

gelişme biraz gecikmeli de olsa bölge içerisinde görülmektedir. Firmaların şirketleşmeye 

yönelmeleri ise gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda rekabet için olumlu bir gösterge 

niteliğindedir. 

Grafik 1 İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Dağılımı

25%

13%62%

Şahıs İşletmesi
Şahıs Şirketi
Sermaye Şirketi

 
 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların makro anlamda gücünü gösterebilecek bir diğer gösterge 

ise sermaye yapılarıdır. Ağaç işleri ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

sermaye yapıları aşağıdaki Tablo 2’de görüldüğü gibidir. Tablodan görüldüğü üzere ağaç 

işleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir kısmının sermayesi 100.000 TL’nin 

üzerindedir. Yine dikkat çeken bir oran 1.000.000 TL üzeri sermayeye sahip olan firmaların 

payı en yüksek oran düzeyindedir.  

 

Tablo 2: Firmaların Sermaye Yapılarına göre Dağılımı 

Sermaye Dilimleri 
 
% Dağılım 

5000 TL-50.000 TL 14,3 
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50.001 TL - 100.000 TL 7,15 

100.001 TL-500.000 TL 28,6 

500.001 TL - 1.000.000 TL 21,3 

1.000.001 TL Ve Üzeri  28,6 

 

İşletmelerin profilini ortaya koymak açısından ele alınan bir diğer gösterge ise personel 

sayılarıdır. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çalıştırdıkları işçilerin sayısı aşağıdaki 

Tablo 3’de görüldüğü gibidir. Ankete katılanlardan çoğu ağırlıklı olarak 25-50 arası personel 

çalıştırmaktadır. Katılımcılardan uygun şıkkı işaretledikten sonra net sayıyı ifade etmeleri 

istenmiştir. Cevap verenlerin verileri dikkate alınarak bir hesaplama yapıldığında sektörde en 

az 620 personelin çalıştığına yönelik bir bulgu elde edilmiştir. Eksiklikler göz önüne 

alındığında işletmelerin yaklaşık 800 civarında işgücü istihdam ettiği tahmin edilmektedir. Bu 

veriler göz önüne alındığında istihdam açısından önemli bir sektör olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3: Çalıştırdıkları İşçi Sayısına Göre Firmaların Dağılımı 

İşçi Sayısı Firma Sayısı 

1-9 Arası 6 

10-24 Arası 3 

25-50 Arası 8 

51 Ve Üzeri  2 
 

Devrek ve Gökçebey ilçelerini kapsayan oda faaliyet alanı içerisinde ağaç işleri ve mobilya 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapısı dikkate alındığında firmaların ağırlıklı olarak 

küçük ölçekli firmalar oldukları görülmektedir. Ağırlıklı olarak 25-50 arası işçi çalıştıran ve 

sermaye yapıları 1.000.000 TL’nin üzerinde olan işletmeler ağırlıklı olarak şirketleşmeyi 

tercih ettikleri görülmektedir. Elde edilen bulgular çerçevesinde sektörün bölgesel yapısının 

ulusal yapı ile paralellik gösterdiği görülmektedir.  

 

.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Üretim Yapısı 

 

İşletmelerin ürettikleri ürünlerin kullanım şekline ilişkin bilgiler ise Grafik 2’de 

gösterilmektedir. Grafikten görüldüğü üzere ankete katılan ve ağaç işleri mobilya sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların yarısı ürettikleri ürünleri direkt olarak tüketime sunmaktadır. 
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Firmaların %30’luk kısmı sadece sanayiye girdi için üretim yaparken %20’lik kısım hem 

tüketime hem de girdiye yönelik üretim yapmaktadır. 

 

Grafik 2 İşletmelerin Ürünlerinin Kullanıldığı Alanlar

50%

32%

18%

Nihai Tüketime Yöneliktir

Sanayi İçin Girdiye Yöneliktir.

Nihai Tüketime Ve Girdiye
Yöneliktir.

 
 

Ağaç ve mobilya sanayi için bölge görünüş olarak oldukça önemli bir hammadde kaynağına 

sahip olarak gözükmektedir. Karadeniz bölgesinin batı kısmında yer alan Zonguldak ili orman 

yapısı bakımından zengin bir il konumundadır. Bu açılardan düşünüldüğünde sektör için 

önemli bir altyapı bölgede mevcut gözükmektedir. Bu durumu tespit etmek amacıyla ankete 

katılan firmalara kullanılan hammaddenin türü ve tedarik edildiği bölge ile ilgili bir soru 

yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır. Ankete 

katılan ve bu soruya cevap veren firmalardan 10 tanesi yerli hammadde kullandığını ve bunu 

bölgeden tedarik ettiğini ifade etmektedir. Benzer bir biçimde ankete katılan firmalardan 9 

tanesi yerli hammadde kullandığını ve ülkenin farklı bölgelerinden tedarik ettiğini ifade 

etmektedir. Hammadde yapısını ve tedarikini ortaya koymayı amaçlayan bu soruya sadece 2 

firma ithal hammadde kullandığını bunu da kendilerinin ithal ettiği şeklinde bir cevap 

vermiştir.  

Tablo4: İşletmelerin Hammadde Tedarikinin Yapısı 
Hammadde Yapısı ve Tedariki 
 

Cevap Veren 
 Firma Sayısı 

Yerli Hammadde bölgeden karşılıyorum  10 

Yerli Hammadde ülkenin farklı bölgelerinden karşılıyorum 9 

İthal Hammadde İç Piyasadan Karşılıyorum   

İthal Hammadde Kendim İthal Ediyorum. 2 
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Hammadde türlerine ilişkin genel çerçevede sorulan ve bulguları yukarıda özetlenen 

sonuçlara ilişkin daha geniş bir araştırma yapılmış ve katılan firmalara bölgeden, ülkeden ve 

yurt dışından elde edilen hammaddelerin türleri sorulmuştur. Elde edilen bulgular aşağıdaki 

tablolarda özetlenmektedir.  

Tablo 5: Bölgeden Karşılanan Hammadde Türlerinin Dağılımı 
Bölgeden karşılanan hammadde türlerine ilişkin bilgiler Toplam içindeki % pay 

Hammadde Türü   

Kayın Tomruk 75% 

Meşe Tomruk 30% 

Çam Tomruk 75% 

 

Bölgeden karşılanan hammadde türlerine bakıldığında büyük oranda kayın ve çam tomruk 

tedarik edildiği görülmektedir. Nitekim orman bakanlığı raporlarında da bölge kayın ağacı 

açısından zengin bir bölge olarak nitelendirilmektedir. Bölgeden tedarik edilen bir diğer 

hammadde türü ise meşe tomruk olup cevap veren firmalar kullandıkları meşenin ancak 

%30’luk kısmını bölgeden tedarik ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Ankete katılan firmalara ülkenin farklı bölgelerinden elde edilen hammadde türlerinin neler 

olduğu ve hangi bölgelerden ağırlıklı olarak elde edildiğine yönelik bir soru yöneltilmiş ve 

elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere sektör 

tomruk ihtiyacının küçük bir kısmını dışarıdan temin etmektedir. Dışarıdan tedarik edilen çam 

%20, kayın ise %30’luk bir paya sahiptir. Kayın tomruk büyük ölçüde Karadeniz ve Marmara 

bölgelerinden tedarik edilmektedir. Ülkenin farklı bölgelerinden ağırlıklı olarak tedarik edilen 

hammadde türü MDF ve sunta olup özellikle Marmara ve iç Anadolu bölgelerinden temin 

edilmektedir.  

Yurtiçi hammadde tedarikine ilişkin bilgiler   

Hammadde Türü Karışlandığı Bölge 
Toplam içindeki 
pay 

Kayın tomruk Karadeniz-Marmara 30% 

Çam tomruk Ege 20% 

MDF Marmara-İç Anadolu 85% 

Sunta Marmara  80% 
 

Ankete katılan firmalardan 2 tanesi ithal hammadde kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu 

firmalar Almanya ve Rusya’dan kayın tomruk ithal ettiklerini belirtmişlerdir. İthalat yapan 

firmalar 2011 yılında 1.624 m3 kayın tomruk ithalatı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. 
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Üretime ilişkin yapıyı ve sorunları ortaya koymak amacıyla ankete katılan firmalara sorulan 

bir diğer önemli soru üretim maliyetlerine yöneliktir. Ankete katılan işletmeler üretim 

maliyetlerini ağırlıklı olarak öncelik sırasına göre şu şekilde ifade etmişlerdir. 

 

1. Hammadde  

2. İşçilik 

3. Enerji 

4. Satış-pazarlama 

5. Finansman 

6. Yönetim 

 

Firmaların neredeyse tamamı maliyet unsurlarından hammaddeyi birinci öncelikli maliyet 

unsuru olarak görmektedir. Bunu ikinci öncelik olarak işçilik takip etmektedir. Pek çok 

sektörde görülen bu durum ağaç işleri ile ilgili mikro ölçekli bir piyasada da kendini 

göstermektedir. Elde edilen bulgular makro anlamda sektörün sorunları ile de örtüşmektedir. 

Makro anlamda yapılan araştırmalarda da sektörün en önemli sorunu hammadde olarak 

belirtilmektedir.  

 

Üretim ile ilgili en önemli sorunlardan bir diğeri elbette ki teknoloji kullanımına yöneliktir. 

Bu amaçla firmaların kullandıkları makinelerin yaşına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Elde 

edilen cevaplar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Tablodan görüldüğü üzere firmaların 

makinelerinin yaşı çoğunda 10 yaşın altındadır. 5 yaş altı makineye sahip olan firma sayısı da 

bölge geneli düşünüldüğünde iyi denilebilecek seviyelerdedir. Elde edilen bulgular firmaların 

genel almamda bir modernizasyona yöneldiklerini göstermektedirler. Bu ise ulusal ve global 

anlamda rekabet açısından teknolojiyi yakından takip etmeye yöneldiklerinin bir 

göstergesidir. 

 

Makine Yaşı İşletme Sayısı 

0-5 Yaş 7 

6-10 Yaş 11 

11-15 Yaş 2 

16 Yaş Ve Üzeri 2 
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Ülkemiz ağaç işleri sektörünün en önemli problemlerinden biri firmaların kapasitelerini tam 

olarak kullanamamalarıdır. Makro anlamda yukarıda bu durum üretim potansiyeli ve miktarı 

ilişkisinde ortaya konulmuştu. Bölgenin durumunu ortaya koyabilmek amacıyla İşletmelere 

kapasitelerinin ne kadarını kullandıklarına yönelik bir soru yönetilmiş elde edilen bulgular 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere firmaların büyük bir kısmı %60 

ile %100 arasında bir kapasite kullanmaktadırlar. Tablodan çıkan bilgiler makro anlamda 

olduğu gibi mikro anlamda da firmaların tam kapasite ile çalışmadıklarını ortaya 

koymaktadır.  

 

KKO İşletme Sayısı % olarak 
%39'dan Az 6,50% 
%40-59 Arası 13% 
%60-79 Arası 37% 
%80-99 Arası 43% 
100% Tam kapasite 0% 

 

Üretimin gelecekteki seyrini yakından ilgilendiren önemli bir gösterge firmaların yatırıma 

ilişkin kararlarıdır. Bu amaçla firmalara yatırım projeksiyonlarına ilişkin bir takım sorular 

yöneltilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.  

 

Yatırıma ilişkin olarak firmalara yöneltilen ilk soru son beş yıl içerisinde herhangi bir yatırım 

gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine yöneliktir. Ankete katılan firmaların yaklaşık % 80’lik 

kısmı bu soruya evet cevabını vermişlerdir. Firmalar tarafından son beş yıl içerisinde 

gerçekleştirilen yatırımların büyük bir kısmı 100.000 TL üzerinde olup neredeyse tamamı 

kapasite ve verim artırıcı yatırım niteliğindedir. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak 

modernizasyonun gerekliliği ve rekabet edebilme güdüsü firmaları rekabete iten önemli 

nedenler arasında görülmektedir.  

 

İşletmelerin sektördeki üretim yapısını, rekabet gücünü ve verimliliğini etkileyen diğer önemli 

bir faktör ise teşvik imkânlarından yararlanmalarıdır. Bu amaçla firmalara son beş yıl 

içerisinde teşviklerden yararlandınız mı diye sorulmuştur. Ankete katılan firmalardan sadece 9 

tanesi bu soruya cevap vermişlerdir. Elde edilen bulgulara göre cevap veren firmalardan beş 

tanesi teşviklerden yararlandığını 4 tanesi ise yararlanmadığını ifade etmişlerdir. Firmaların 

yaralandıkları teşvik türü ise ağırlıklı olarak yatırım ve üretime yönelik teşviklerdir.  
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.3. Sektörün Satış ve Pazarlamaya İlişkin Genel Görünümü 

 

Üretim kadar önemli bir olgu da ürünlerin satışıdır. Firmaların pazarlama ve satışa yönelik 

durumunu ortaya koymak amacıyla firmalara bir takım sorular yöneltilmiş ve aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır.  

 

Firmaların pazarlarının ortaya konulması amacıyla yöneltilen soruya firmaların büyük bir 

kısmı bölgesel ve ulusal pazarı işaretlemişlerdir. Elde edilen bulgular üretimin ağırlıklı olarak 

iç piyasanın ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Global anlamda 

rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı bu sektörde bölge içerisinden ankete katılan ve bu 

soruya cevap veren sadece 2 firmanın ihracat yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. İhracat yapan 

firmaların ağırlıklı olarak Ürdün başta olmak üzere Irak ve Makedonya’ya ihracat yaptıkları 

bilgisine ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular makro anlamda sektörün ihracat yapısıyla 

örtüşmektedir. Nitekim ağaç işleri sektöründe Türkiye’nin ağırlıklı olarak ihracatının 

Ortadoğu ülkelerine yönelik olduğu görülmektedir.  

Firmaların satış yöntemlerine ilişkin birbirinden farklı yöntemleri bir arada kullandıkları 

görülmektedir. Ankete katılan firmaların satış ve pazarlama faaliyetlerini nasıl 

gerçekleştirdiklerinin ortaya konulması amacıyla sorulan soruya verilen cevaplardan 

firmaların yöntem olarak öncelik sırasıyla aşağıdaki yöntemleri kullandıkları tespit edilmiştir. 

 

1. Kendi satış birimleri aracılığıyla   

2. Sipariş Üzerine     

3. Toptancılar yoluyla   

4. Kişisel temas ve ziyaretler ile  

5. Fuarlarda müşteriler ile anlaşarak 

6. İnternet üzerinden 

 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde firmaların satış için ağırlıklı olarak kişisel girişime 

dayalı yöntemleri seçtikleri görülmektedir.  

 

Ankete katılan firmaların bölge ekonomisine yönelik katkılarını ortaya koymak amacıyla satış 

değerlerine yönelik bir soru yöneltilmiştir. Böyle bir soru ile hedeflenen amaç piyasanın 

ekonomik katma değerini ortaya koymaktır. Ancak katılan firmaların büyük bir çoğunluğu bu 
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soruya cevap vermemişlerdir. Sadece 2 firma konu hakkında cevap vermiş bu ise gerek 

bölgesel gerekse de ulusal anlamda bir değerlendirme yapmaya yetecek nitelikte değildir. Bu 

nedenle sektörün ortaya çıkardığı katma değer hakkında tam bir bilgi sahibi olunamamıştır.  

 

 

- SEKTÖRÜN FIRSATLARI VE SORUNLARI 

 

Bölge içerisinde faaliyet gösteren firmaların avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak 

amacıyla firmalara sektörün bölgesel açıdan avantaj ve dezavantajları sorulmuştur. Cevap 

veren firmalardan elde edilen bulgular çerçevesinde bölgesel anlamda firmaların avantaj ve 

dezavantajları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

Bölgesel Anlamda Sektörün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ 

- Orman Bölgesi Olması 

- Hammadde Tedarikinde Sıkıntı 

Olmaması 

- Pazara Yakınlık 

 

- Kalifiye Eleman Tedariki 

- Ulaşım Altyapısının Yetersiz Olması 

- Enerji Maliyetleri  

SEKTÖRÜN FIRSATLARI SEKTÖRÜN TEHDİTLERİ 

- Bölgenin gelişme potansiyelinin 

artması 

- İnşaat sektöründeki canlanma 

- Teknolojik gelişme 

- Kalite bilincinin artması 

 

- İnşaat sektöründe ithal girdi 

kullanımına Yönelinmesi 

- Yasal ve mevzuatsal sorunlar 

- Girdi fiyatlarındaki dalgalanma 

  

  Ulusal Anlamda Sektörünün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ 

- Kalite bilincinin artması - Yerli hammadde tedarikinde yaşanan 
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- Pazarın genişlemesi 

- Teknolojik yeniliklerin yakından 

takip edilmesi 

- İhracat yapma bilincinin artması 

- İşçilik maliyetlerinin gelişmiş 

ülkelere oranla düşük olması 

 

 

sıkıntılar 

- Yasal mevzuattan doğan sıkıntılar 

- Talepteki dalgalanmalar 

- AR-Ge çalışmalarının yetersizliği 

- Markalaşma yetersizliği 

- Kalifiye personel yetersizliği 

- Kurumsallaşma yetersizliği 

SEKTÖRÜN FIRSATLARI SEKTÖRÜN TEHDİTLERİ 

- Rusya ve AB pazarına yakınlık 

- AB’ye üyelik 

- Ortadoğu ülkelerinde görülen yeniden 

yapılanma süreci 

- Ekonomik belirsizlikler 

- Avrupa ekonomilerinde görülen 

darboğazlar 

 

 

 

SONUÇ 

Devrek ve Gökçebey ilçelerini içerisine alan Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının sınırları 

içerisinde ağaç işleri ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut durum 

analizini ortaya koyan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar makro anlamda ulusal sektör 

yapısıyla paralellik göstermektedir.  Genel anlamda küçük ve orta ölçekli üretim yapısına 

sahip olan firmaların teknolojik gelişme ve yeniliğe açık oldukları ve sektör içerisindeki 

yapıyı yakından takip ettikleri gözlenmektedir. 

Ulusal anlamda sektörde gözlemlenen sorunlara benzer sorunlar bölge içerisinde de 

gözlenmektedir. Sektörün başta hammadde olmak üzere işçilik ve enerji gibi faktörler 

nedeniyle yüksek maliyetler altında üretim gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bölge içerisinde 

faaliyet gösteren firmaların yaklaşık 800 kişilik bir istihdam gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

Bu ise sektörün genel anlamda ilçe ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunun açık bir 

göstergesidir. 

Dünya ağaç işleri ve mobilya sektöründe küçük bir paya sahip olan Türkiye bu alanda her 

geçen gün önemli bir yol kat etmektedir. Bu amaçla firmalar başta teknoloji olmak üzere pek 

çok alanda yeniliklere yönelmekte ve global anlamda rekabet edebilir bir yapıya kavuşmak 

için çaba sarf etmektedir. Ulusal anlamda yaşanan bu gelişmelere rağmen sektör hala yurt içi 

talebi karşılamaya yönelik faaliyet göstermektedir. Tüm bu gelişmeler bölgesel anlamda da 
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kendisini göstermektedir. Karadeniz bölgesinin batı kesiminde yer alan Zonguldak ili zengin 

orman rezervlerine sahip bir coğrafi konuma sahiptir. Bu zenginlik ormana dayalı ürünler 

sektöründe ilçe ekonomisinde faaliyetlerin ülke ile kıyaslandığında önemli bir paya sahip 

olduğunun da açık bir göstergesini temsil etmektedir. Hammaddeye yakınlığın yanı sıra 

pazara yakınlık da bölge için önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge 

içerisinde faaliyet gösteren firmaların en önemli problemi ise kalifiye eleman teminine 

yöneliktir. Bunun dışında ulaşım alt yapısının yetersiz olması, enerji maliyetlerinin yüksekliği 

gibi faktörler sektörün önündeki handikaplar arasında sayılmaktadır. Bu olumsuzluklara 

rağmen inşaat sektöründeki canlanma başta olmak üzere, hammadde açısından bölgesel 

zenginlik ve geleceğe yönelik pozitif beklentiler sektörün geleceği için olumlu yanlar olarak 

gözükmektedir. Son beş yıllık periyotta yatırımlarda gözlenen artışta bunun açık göstergeleri 

arasındadır.  Sektörün daha sağlıklı bir gelişim göstermesi için önündeki engellerin 

kaldırılması ve geleceğe yönelik gerek teşvik tedbirleri gerekse de ulusal anlamda alınacak 

önlemler ile önünün açılması oldukça önemli bir unsurdur.  
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Oda Tarihi  
1916 tarihli Bolu Sancağı Salnamesinde yer alan bilgilere göre Devrek Ticaret Odası 1916 
yılında kurulmuştur.İlk Kurucu Oda Yönetimi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. 
Devrek Ticaret Odası 
Reis;     Yeşilbaş Hacı Osman Efendi. 
2.Reis;  Selmanzade Hacı Süleyman Efendi. 
1.Muavin; Hacı Mustafa Efendi. 
2.Muavin; Çerkez İsmail Efendi. 
Aza;      Hacı Mehmet Ağa 
Aza;      Hacı Ali Zafe Ali Efendi. 
Aza;      Çağalı Zade Emin Efendi. 
Aza;      Aşır Efendi. 
Aza;      Hacı Mehmet Ağa 
Aza;      Hüseyin Efendi. 
Aza;      Mahmut Ağa. 
Aza;      Hacı İbrahim Efendi. 
1919 - 1922 yılları arası Devrek Ticaret Odasına kayıtlı Devrekli Tüccar ve Esnafın 
dökümü şu şekildedir. 
21 Bakkal 
1 Eczacı 
1 Elbiseci 
5 Fırıncı 
1 Kasap 
1 Kunduracı 
5 Keresteci 
1 Müteahhit 
1 Lokantacı 
25 Manifaturacı ve Tuhafiyeci 
1 Müskiratçı 
1 Saraç ve Semerci 
1 Tütüncü 
 
Toplam 68 Tüccar ve Esnaf Şeklindedir. Ayrıca 7 Gayrimüslüm Ermeni Tüccarında 
Ticaret Odasına kayıtlı olduğu görülmektedir. 
 
Zonguldak Ticaret Odasının 1919 yılında kurulduğu göz önünde bulundurulursa Devrek 
İlçesinin bölgenin iktisadi hayatında oynadığı rol daha iyi anlaşılacaktır. 
 
1928 yılında Devrek Ticaret Odası 1932 yılında KDZ Ereğli Ticaret Odası İktisat 
Bakanlığınca görülen lüzum üzerine Zonguldak Ticaret Odasına rapt ve İhlak 
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edilmiştir.1986 yılında Devrek İlçesinde yeniden Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Devrekli üyelerinin kayıtları Devrek Ticaret 
ve Sanayi Odasına aktarılmıştır. 
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