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ARAŞTIRMA BÜLTENİ
KIZILÇAM ORMANLARINDA AĞAÇLARIN DİKİLİ OLARAK SATILMASI
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırma, OGM tarafından başlatılan
dikili satışlarda beklenen faydaların sağlanıp
sağlanamadığı, dikili satış yapılan alanların
zarar görüp görmediği ve uygulamaların
devam edip etmemesi konusunda öneriler
geliştirmek üzere yapılmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışma, 1989 ve 1990 yılları arasında
dikili satış yapılan Finike, Kumluca, Balıkesir
ve
Bayramiç
işletmelerinde
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ana hatları itibariyle üç öbek
toplanarak yürütülmüştür. Bunlardan birincisi;
doğrudan dikili satış işlemeleri sonunda elde
edilen sonuçlar, ikincisi; bu üretimin vahidi
fiyatla yaptırılacağı varsayımında dayanılarak
hipotik olarak elde edilen sonuçlar ve
üçüncüsü; daha önce yapılan araştırma
verilerine dayanılarak hesaplanan verilerin
ortaya konmasıdır. Bu yöntem, farklı iki
yöntemle yapılan üretimi, yani dikili satış ve
vahidi fiyat yoluyla yapılan üretim sonuçlarını
karşılaştırma olanağını vermektedir.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
9 adet dikili satış işlemlerinin belirlenen
yöntemlere göre incelenmesi sonucunda:
1-Dikili satış ihalelerinde işletmelerin
karşılaştıkları en önemli problemin satışa
sunulan dikili servetin nitel ve nicel
durumunun
sağlıklı
bir
şekilde
belirlenememesi olmuştur. Dikili ağaç
ihalelerinin tümünde dikili ağaç hacmi, gerçek
değerlerinin daima altında hesaplanmıştır.
2-Dikili ağaç satışlarında yeterli rekabet
ortamı oluşmamaktadır. Bunda uygulamanın
henüz yeni başlamış olması ve bu yüzden

taliplilerin
çekingen
davranması
sözkonusudur.
3-Dikili satış yönteminin işletmelere
önemli bir uygulama kolaylığı ve işgücü
tasarrufu sağlamadığı görülmüştür. Sadece,
üretilen
mallar
işletme
depolarına
getirilmediğinden standardizasyon, istif ve
tasnif işlerinde işgücü tasarrufu sağlanmıştır.
Buna karşılık koruma problemlerinde artış
olacağı kuşkusuyla gerekenden fazla koruma
personeli işlendirilmiştir.
4-İhaleyi alan müteahhitler üretimle
doğrudan ilgilenmektedirler. Ürünler doğrudan
kesim yerinde yapılmaktadır.Bu yüzden
pazarlama sorunları çıkmakta ve ürünler
değerinden düşük fiyatla satılmaktadır.
5-Kaliteli ürün elde etmek yerine alıcıyı
kısa sürede bulacak ucuz ürün çeşidine
yönelindiğinden ürün kalitesi düşmüştür. 6Ormandaki servetten kesim artıkları dahil
azami ölçüde yararlanılmıştır.
7-İşletmelerde üretim işinde çalışan
işçiler müteahhitlerden vahidi fiyatla iş almak
zorunda kaldığından, işçi haklarıyla ilgili
zorluklar yaşamışlardır.
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