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Proje Özeti:  

Tosya ilçesi çevre il ve ilçelere göre ekonomik açıdan canlı bir yapıya sahiptir. Özellikle Mobilya ve Marangoz 

Sanayi- Ağaç ve Orman Ürünleri Sanayisi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Tosya’da üretilen 

ürünler Türkiye’nin hemen hemen her iline pazarlanmakta ve ihraç edilmektedir. Mobilya ve Marangoz Sanayi-

Ağaç ve Orman Ürünleri Sanayisinde yaklaşık 300 adet firmanın faaliyet göstermesi Tosya ilçesini sektörde 

önemli bir konuma getirmiştir ve geçerliliğini korumaktadır. 

 

Ülkemizde sektöre yönelik sektörün sorun ve çözüm önerileri, durum analizi ve diğer başlıklar altında 

(teknolojisi, pazarlaması, ihracatı, üretimi, tasarımı v.b) çeşitli İl, Bölge ve Ülke bazında çalışmalar mevcuttur. 

Kastamonu İli Tosya İlçe’sinin sektörde geçerliliğini korumasına karşın sektörün, sorunlarının tespiti, çözüm 

önerileri ve diğer başlıklar altında (teknolojisi, pazarlaması, ihracatı, üretimi, tasarımı v.b) durum analizini 

gösterecek bir çalışma mevcut değildir.   

 

Çalışmada, Firmaların Faaliyet alanını, Kapasitesini, Hammaddesini, Üretimini, Teknolojisini, Tasarımını, 

Pazarlamasını, İnsan Kaynaklarını, Kalite Kontrolünü, Sorunlarını, Kalkınma Planları incelenmiştir. Belirtilen 

ana başlıklar halinde hazırlanmış anket, yüz-yüze anket yöntemi kullanılarak sektörel işletmelere ait mevcut 

yapı belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Hazırlanan bu rapor ile, Tosya İlçesi Mobilya ve Marangoz- Ahşap ve Orman Ürünleri Sanayisinin mevcut 

yapısı, eksiklikleri, sorunları ortaya koyulmuştur. Çalışma, sektörün İlçe ekonomisine katkısını arttıracak, daha 

nitelikli ürünlerin üretilmesini sağlayacak, firmaların sorunlarına çözüm getirecektir. 

 



 

Project Abstract: 

Tosya Town has a alive structure from economic aspects according to enviroment city and town. Especially in 

the furniture industry and the carpenter - wood and forest products industry provides a significant contribution 

to the county's economy. Manufactured products in Tosya Town that are marketed and produced in almost every 

city in Turkey are exported. Furniture carpenter and industrial wood and forest products sector to perform the 

activities of approximately 300 companies in the industry has an important position in Tosya town remains 

valid. 

The problem of and solutions to the sector for the sector in our country, situation analysis, and under other titles 

(technology, marketing, exports, production, design, etc.) and various provincial, regional and country studies. 

Kastamonu city Tosya town in the sector of County sector while maintaining the validity of identifying the 

problems, solutions, and under other headings (technology, marketing, exports, production, design, etc.), a study 

that will analyze the situation is not available. 

In the study, the scope of the firms, capacity, raw materials, production, technology, design, marketing, human 

resources, quality control issues, development plans are examined. The main topics prepared as specified 

survey, face-to-face survey method was tried to determine the structure of businesses using existing sectoral. 

Prepared with this report, Tosya town and carpenter furniture - wood forest products and the current structure of 

the industry, problems have been revealed. The study, the sector of the county's economy to increase its 

contribution to the production of higher quality products to ensure a solution to the problems of the companies 

will bring. 

 


