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Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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SUNUŞ
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, dünyanın her bölgesinde yayılmakta ve 

global toplumun oluşmasıyla sonuçlanan bir iletişim devrimini gerçekleştirmektedir. Bu 
gelişmelerin toplumların ekonomik, politik ve kültürel yapılarında açtığı çok yönlü değiş-
me süreci, üretim yöntemlerini ve politikaları değişime zorlamaktadır. Sanayi toplumun-
da rekabet daha çok üretimde önemli olurken bilgi toplumunda teknoloji üretmek önem 
kazanmıştır. Buna göre; 21. yüzyıl bilgi toplumunda mukayeseli üstünlük sahip olunan 
teknolojiye göre şekillenerek teknoloji üretimi ön plana çıkacak, ‘Sanayide Rekabet’ kav-
ramı yanında ‘Teknoloji Rekabeti’ kavramı önem kazanacaktır. Sektörümüzün de bundan 
etkileneceği düşünülmekte olup 21. yüzyılın çıktısı olan ve imalat sektörünü direktolarak 
ilgilendiren akıllı konut, akıllı araba, akıllı makine gibi akıllı yaklaşımların mobilya sek-
törünü etkilemesi beklenmektedir. Nano-teknolojinin özellikle malzeme bilimi, boya ve 
vernik alanlarında etkisini göstereceği; bunun mobilya sektöründe zaman, üretim hızı ve 
maliyet düşüşlerisağlayacağı öngörülmektedir. 

Türk mobilya endüstrisi, bugün çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye 
tipi, küçük ölçekli işletmeler olmakla birlikte, 1990’larda orta ve büyük ölçekli işletme-
lerin katılımları ile bilgi ve sermaye ağırlıklı bir imalat kolu olmuş ve son 10 yılda dış 
ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden biri haline gelmiştir. Hızlı gelişim ve değişim 
sürecinde olan sektör, markası, kalitesi, sektördeki küçük – büyük ölçekli işletmeleri, 
coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, genç nüfusu, kişi başına düşen 
milli gelirin iyileşmesi gibi faktörler doğrultusunda iç ve dış pazarlarda önemli bir potan-
siyel arz etmektedir.

Sektördeki ulusal örgütlenme 2000’lerin başlarında başlamış olup, bugün çok sa-
yıda sektör derneğinde faaliyet sürdürülmektedir. Sektör derneklerinin düzenledikleri ve 
en önemli çalışmaları arasında yer alan uluslararası fuarlar ülke mobilya sektörünün tanı-
tımı ve gelişimi için önemlidir. 

Sektörümüz bugün 214 ülkeye yaklaşık 1,9 milyar dolar ihracat, 114 ülkeden ise 
817 milyon dolar ithalat yapan bir sektör olmuştur. 2001’den buyana sürekli artan ihracat 
değeri, 2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisi ile sek-
törümüz Dünya’nın 10. büyük mobilya üreticisi olmayı hedeflemektedir. 

Bu raporun hazırlanmasında emek harcayan değerli Çalışma Grubu üyeleri başta 
olmak üzere, toplantıların düzenlemesini sağlayan Kalkınma Bakanlığı yetkililerine ve 
çalışmalarda gerekli olan bilgiye ulaşmada yardımcı olan kamu ve özel sektör temsilcile-
rine Çalışma Grubu adına teşekkür ederim. Hazırlanan bu raporun ilgili sektörlere ve ülke 
kalkınmasına yararlı olmasını içtenlikle dilerim.
           Davut DOĞAN

             10. Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Başkanı
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1. GİRİŞ

 Mobilya, günlük yaşamın her alanında yer edinen, bireyin veya toplumun refahını 
sağlayan, yaşama yönelik, sosyal ve kültürel gereksinimlere hizmette bulunan, insan yaşam 
kalitesini doğrudan etkileyen, herkesin kullandığı ve ihtiyacı olduğu, insan yaşamında 
en etkili tek üründür. Ulusal ve uluslararası pazarlara yönelen Türk mobilya sektöründe 
panel mobilya-masif mobilya (yatak odası, yemek odası, genç ve çocuk odası, giyinme 
odası, aksesuar modeller), döşemeli mobilyalar (koltuk, köşe takımları, kanepe, uzanma 
ve dinlenme üniteleri), mutfak, banyo ve ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, mobilya 
aksam ve parçaları, taşıt mobilyaları, hastane mobilyaları, otel mobilyaları, aksesuarlar 
gibi geniş yelpazede üretim yapılırken, sektör son 10 yıldır cari açık vermeyen nadir 
sektörler arasında yer almaktadır.

Son yıllarda artan kentleşme, nüfus artışı, yükselen hayat standardı ile mobilyaya 
olan talep gün geçtikçe artmakta, bu durum ise doğrudan mobilya sanayisine yansımaktadır. 
Geleneksel olarak düşük teknoloji ve sermaye ile yoğun emek girdilerine sahip ulusal hatta 
yerel pazar düzeylerinde faaliyet gösteren mobilya endüstrisi, hızlı bir dönüşüm geçirerek 
geçmiş yıllara oranla çok daha bilgi ve sermaye yoğun bir moda sektörü olma yolunda 
ilerlemektedir. Buna karşın özellikle 1970’li yıllarla beraber küçük ölçekli işletmelerin 
yanı sıra, 1990’lı yıllardan itibaren orta ve büyük ölçekli işletmelerin katılımlarıyla 
Türkiye imalat sanayisi içinde yüzde 3’lük üretim katkısıyla sektör önemli bilgi ve 
sermaye ağırlıklı bir imalat kolu olmuştur. Ancak, son yıllarda anlamlı büyüme ivmesi 
yakalanmasına rağmen, sürdürülebilirliğin sağlanması için mevcut yapının büyümesi ve 
sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

 Bu bölümde, dünyada yakın geçmişte oluşan gelişmeler ve sektöre etkileri, 
sektörün Türkiye ekonomisindeki yeri, son gelişmeler, sektördeki işyeri sayısı, istihdam 
düzeyi, sektörün bölgesel olarak dağılımı, kapasite kullanımı, üretim miktarı, ihracat ve 
ithalat, dış ticaret,  sektörün sorunları ve rekabet gücü sunulmuştur.

2.1. Dünyada Yakın Geçmişteki Gelişmeler ve Sektöre Etkileri

Yakın geçmişte yaşanan küresel ekonomik krizin etkisideğişerek devam etmekte-
dir. Bu süreçte kriz ağırlıklı olarak finans sektörü ile ilgili olup devletler finans sektörüne 
verdikleri desteklerle muhtemel bir çöküşü önlemiştir [1].  Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) öncü ülke olmak üzere, kriz reel ekonomiyi derinden etkilemiş, dünya hâsılası 
yüzde 3 oranında küçülmüştür. 2010 yılında yeniden ekonomik toparlanma sürecine gi-
rilmiş ve küresel ekonomide yüzde 5,1 ve gelişmiş ekonomiler genelinde de yüzde 3,1 
oranında büyüme gerçekleşmiştir. Ekonomik krizin hafifletilmesi ve kriz sürecinin kısal-
tılması amacıyla alınan genişletici mali önlemler bütçe açığı ve yükselen kamu borçlulu-
ğu sorunlarına yol açarken, bu önlemlerle yaratılan efektif talebin özel kesimlerce devir 
alınarak canlı tutulma süreci, beklenilenden daha uzun bir döneme sarkmıştır. Yaşanan 
küresel kriz sürecinde üretici ve tüketici güveni zayıflamış, işsizlik artmış, gelişmiş eko-
nomilerde büyüme görünümü durağanlığa girmiş veya eksi büyümeler gözlenmiştir. Son 
dönemde gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde de yavaşlama başlamıştır. 

Bunun yanı sıra bazı ülkelerce izlenmiş olan gevşek kamu maliye politikalarının 
sonucu olarak ortaya çıkan kamu borç stoku sorunları ve bunun bankacılık kesimi üzerine 
olan yansımaları Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkeler ile Avro bölgesini beklenenin 
çok üstünde olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmelere ek olarak Japonya’da yaşanan büyük 
deprem ve tsunami, Orta-Doğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan siyasi ve sosyal huzur-
suzluklar ve petrol fiyatlarındaki tırmanma küresel bazda ekonomik konjonktürü etkile-
mekte olup, bu durum mobilya sektörüne de yansımıştır. 

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz dünya mobilya pazarını etkilemiş olsa da 
mobilya ticareti büyüyerek yükseliş trendine devam etmektedir. Önceleri dünya mobil-
ya üretiminde Avrupa üretimin merkezini oluştururken, son (18-20 yıl) yıllarda mobilya 
üretim ağırlığının Çin merkezli olmak üzere doğuya kaydığı görülmektedir. Ancak, Al-
manya, İtalya, Polonya gibi ülkeler mobilya sektörü açısından hala önemini devam ettiren 
ülkelerdir. 2011 yılı değerlerine göre mobilya üretiminde Çin açık ara önde olup ABD, 



4

İtalya, Almanya dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir. Diğer 
üreticiler olan Japonya, Fransa, Kanada, İspanya ve Polonya ise dikkat çekmektedir. Son 
yıllarda sürpriz bir şekilde mobilya üretim kapasitesi ve ihracatlarını artıran ülkeler ise 
Türkiye, Hollanda, Romanya, Brezilya ve Vietnam’dır.

2.1.1. Sektörün Dış Piyasalardaki Durumu

Dünya mobilya üretimi 2004 yılında yaklaşık 220 milyar ABD doları olup, bunun 
150 milyar dolarlık bölümü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken, 70 milyar doları aşan 
bölümü uluslararası ticarete konu olmuştur. 2010 yılında ise üretim yaklaşık olarak 376 
milyar dolar olurken, bunun 200 milyar dolarlık kısmı üretici ülkelerde tüketilmiş, 176 
milyar dolarlık kısmı ise dünya mobilya ticaretine konu olmuştur. 2050 yılında mobilya 
pazarının 1 trilyon ABD dolarını geçeceği tahmin edilmektedir [2]. Dünya mobilya üreti-
minde öne çıkan ülkelerin payları Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1: Dünya mobilya üretimi, 2004

Kaynak: CSIL 2011 [3].  

Mobilya üretiminde Çin yüzde 25’lik oran ile açık ara önde olup ABD yüzde 15, 
İtalya yüzde 8, Almanya yüzde 7 pay ile öne çıkan ülkelerdir. Bu dört ülke dünya mobilya 
üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir. Diğer büyük üreticiler olan Japonya, 
Fransa, Kanada, Birleşik Krallık ve Polonya yüzde 3’er paya sahiptir. Türkiye yaklaşık 
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yüzde 1 pay ile Brezilya ve Vietnam’dan sonra gelmektedir. Diğer gelişmiş ülkeler yüzde 
16, diğer gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 10’luk payasahiptir. Çin, Polonya ve Vietnam 
ihracat ağırlıklı üretim ve tasarımları ile hızlı gelişim gösteren ülkeler olarak öne çıkmak-
tadır. 

TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2010 verilerine göre ise, Türkiye’nin 
mobilya üretimi 7 milyar dolar (yaklaşık 10,5 milyar Türk Lirası) değere sahiptir. Dünya 
mobilya ticaretinde son 10 yıllık gelişim süreci Grafik 2’de verilmiştir.

Grafik 2: Dünya mobilya ticareti (Yıllık Trend)
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Kaynak: CSIL, 2012 [4].  

Dünya mobilya ticareti 2001’de yüzde 2’lik düşüş sonrası 2009 yılına kadar anlam-
lı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Ancak, 2009 yılında yaşanan küresel kriz sektörün yüz-
de 20 oranında keskin düşüş yaşamasına neden olmuş, 2010 yılından itibaren ise sektör 
tekrar büyüme istikrarına kavuşmuştur. 2010 değerleri ile 376 milyar dolar olan Dünya 
mobilya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları geçeceği tahmin edilmektedir.

Dünya mobilya sektörüne ait GTİP kodlama sistemine göre (9401 - Oturmaya mah-
sus mobilyalar, aksam ve parçaları; 9402 - Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte 
kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları; 9403 - Diğer mobilyalar, aksam ve parçaları; 
9404 -Somya, kanepe, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya) ürün bazında 2012 yılı ihracat 
değerleri sırasıyla Tablo 1 - 5.’te verilmiştir.
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Tablo 1: Dünya mobilya ihracatı, oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları

GTİP No İhracatçı 
Ülkeler

Yıllar (Bin $)                                                                      Fark 
%

2008 2009 2010 2011 2012 2011
2012
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. b
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e 

pa
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ar

ı

1 Çin 13.204.550 11.674.720 14.941.056 17.017.294 21.807.779 28
2 Meksika 3.116.225 2.306.161 3.350.276 3.777.848 4.649.265 23
3 Polonya 4.286.389 3.689.042 4.031.700 4.867.907 4.525.024 -7
4 Almanya 4.220.375 3.211.165 3.596.339 4.502.091 4.160.755 -8
5 ABD 3.110.825 2.243.411 2.959.926 3.186.037 3.688.055 16
6 İtalya 4.270.822 3.289.825 3.154.326 3.414.224 3.158.177 -7
7 Çek Cum. 1.696.330 1.380.809 1.660.168 1.971.305 1.792.733 -9
8 Kanada 1.584.590 1.007.881 1.412.988 1.559.760 1.655.717 6
9 Vietnam 780.811 631.619 755.416 1.071.804 1.257.232 17
10 Fransa 1.561.070 1.174.835 1.151.272 1.312.251 1.225.043 -7
11 Japonya 1.176.224 920.571 1.306.794 1.250.880 1.200.509 -4
12 Birleşik Krallık 983.819 653.436 820.206 1.048.949 1.072.066 2
13 Romanya 678.550 725.137 813.834 1.030.433 1.018.123 -1
14 Macaristan 904.469 677.235 736.198 893.815 895.229 0
15 Kore Cum. 443.971 406.568 540.011 736.693 883.287 20
16 Hollanda 616.508 505.069 609.654 891.988 863.827 -3
17 Portekiz 734.300 610.506 671.628 744.229 651.651 -12
18 Türkiye 564.518 459.017 541.828 632.150 646.238 2
19 Slovakya 483.041 515.899 527.263 630.235 623.442 -1
20 Malezya 682.557 559.227 631.732 590.379 572.753 -3
21 Tayland 540,916 425,567 517,555 514.539 548.955 7
22 Belçika 883.890 699.362 681.800 633.100 546.512 -14
23 Endonezya 487.212 385.526 492.213 541.638 528.409 -2
24 İsveç 540.285 409.751 478.032 552.992 525.327 -5
25 Avusturya 624.430 484.904 489.564 571.620 519.324 -9
Liste Toplamı 47.636.302 38.622.102 46.354.742 53.944.161 59.015.432 % 9
Genel Toplam 53.986.869 43.509.887 52.050.744 59.298.777 64.423.073 % 9

Kaynak: Trademap 2012 [5].

224 ülke oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubunda ulusla-
rarası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke 2011-2012 yılında yüzde 9’luk büyüme oranı 
ile 59 milyar dolar ihracat hacmi yakalamıştır. En çok artış Çin (yüzde 28), Meksika 
(yüzde 23), Kore  (yüzde 20), Vietnam (yüzde 17) ve ABD’de(yüzde 16)görülmektedir. 
Polonya (yüzde -7) ve Almanya (yüzde -8) ilk 5’te olmalarına rağmen 2011’e göre düşüş 
göstermişlerdir. En çok düşüş gösterenler ise Belçika (yüzde -14), Portekiz (yüzde-12), 
Çek Cumhuriyeti ve Avusturya (yüzde-9’ar) ve İtalya (-7) olmuştur. İlk 25 ülke değerlen-
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dirildiğinde 15 ülkenin düşüş 10 ülkenin ise artış göstermesi anlamlı bulunmuştur. Yüzde 
28’lik artış göstermiş olan Çin, toplam hacim olarak en etkin ülke konumundadır. Türki-
ye, yüzde 2’lik artış ve 646 milyon dolarlık hacmi ile 2011’e göre 1 kademe ilerleme ile 
18. sıraya yükselmiştir. Türkiye, rakiplerinin düşüş gösterdiği bu yılda performansınıartı-
rarak ihracat farkını kapatacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: Dünya mobilya ihracatı, tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte                          
kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları

 
GTİP

 
No 

 
İhracatçı 
Ülkeler

Yıllar (Bin $) Fark 
%

2008 2009 2010 2011 2012 2011-
2012
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1 ABD 456.415 465.365 519.422 589.391 630.294 7
2 Almanya 540.276 538.279 556.426 625.818 563.247 -10
3 Çin 294.480 280.112 339.952 419.069 534.515 28
4 Meksika 40.412 44.090 71.006 81.439 157.388 93
5 Kanada 182.263 154.809 147.644 163.671 145.563 -11
6 İtalya 175.693 140.293 133.793 136.020 140.419 3
7 Birleşik Krallık 90.679 87.574 99.584 115.473 131.224 14
8 Çek Cum. 107.293 99.766 108.963 115.525 121.411 5
9 Polonya 148.963 127.552 133.103 130.432 120.500 -8

10 Hollanda 53.372 59.313 73.994 101.893 120.234 18
11 Çin Taipei 86.265 78.701 100.678 111.333 119.647 7
12 Fransa 142.744 89.435 72.463 80.003 92.197 15
13 Japonya 67.353 47.994 63.818 65.099 72.114 11
14 Finlandiya 51.365 35.536 41.419 49.356 53.699 9
15 Belçika 30.581 33.712 31.690 40.619 44.874 10
16 Singapur 21.849 13.345 26.735 29.829 44.329 49
17 İspanya 40.256 29.011 31.613 34.451 38.454 12
18 İsveç 30.945 27.960 36.354 37.144 37.449 1
19 Türkiye 19.977 17.706 21.470 26.610 32.412 22
20 Avusturya 25.864 22.399 24.936 28.956 29.804 3
21 İsviçre 33.530 29.875 30.093 37.499 28.605 -24
22 Danimarka 84.471 58.501 46.270 44.074 23.264 -47
23 Portekiz 7.643 4.377 6.816 11.219 19.730 76
24 Brezilya 19.716 17.050 20.127 19.622 19.636 0
25 Endonezya 8.060 10.853 13.686 18.598 17.640 -5

Liste Toplamı 2.760.465 2.513.608 2.752.055 3.113.143 3.338.649 % 7
Genel Toplam 2.924.464 2.665.054 2.897.474 3.300.803 3.522.962 % 7

Kaynak: Trademap 2012 [6]. 
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 179 ülke tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam 
ve parçaları ürün grubunda uluslararası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yüzde 7 ora-
nında artış ile yaklaşık genel toplamda 3,5 milyon dolarlık ticaretin 3,3 milyar dolarını 
gerçekleştirmişlerdir. İlk 5 ülke ABD, Almanya, Çin, Meksika ve Kanada olmasına rağ-
men, ihracatlarında hızlı artış gösteren ülkeler Meksika (yüzde 93), Portekiz (yüzde 76), 
Singapur (yüzde 49), Çin (yüzde 28), Türkiye (yüzde 22), Hollanda (yüzde 18), Fransa 
(yüzde 15), Birleşik Krallık (yüzde 14) ve İspanya (yüzde 12) olmuştur. En çok düşüş 
gösteren ülkeler; Danimarka (yüzde – 47), İsviçre (yüzde – 24), Kanada (yüzde – 11) ve 
Almanya (yüzde – 10) olmuştur.İlk 25 ülke arasında 18 ülke artış, 6 ülke düşüş ve 1 ülke 
ise durağanlık göstermiştir. 

Türkiye bu ürün grubunda yüzde 22’lik artış ve 32 milyon dolarlık değer ile 2011 
yılına göre 3 kademe ilerleyerek 19. sıraya yükselmiştir. Bu grup, ülke mobilya ihracat 
toplamında en az payı alan ürün grubudur. Tıpta kullanılan mobilyaların gelecekte daha 
etkin olacağı düşünüldüğünde sektörün yatırım yapması, ürün yelpazesini genişletmesi 
ve ihracat hacmini hızla artırması beklenmektedir.
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Tablo 3: Dünya mobilya ihracatı, diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

 
GTİP

 
No 

 
İhracatçı 
Ülkeler

Yıllar (Bin $)                                                                                        Fark 
%

2008 2009 2010 2011 2012 2011-
2012
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1 Çin 13.737.716 13.654.506 18.040.794 20.915.233 27.020.657 29
2 Almanya 7.688.316 6.602.308 6.639.453 7.880.872 7.379.521 -6
3 İtalya 9.315.116 6.824.131 7.049.262 7.736.548 7.262.945 -6
4 Vietnam 1.841.554 1.739.687 2.129.562 3.104.424 3.595.447 16
5 Polonya 3.643.868 2.675.401 2.920.056 3.459.390 3.154.318 -9
6 ABD 2.921.610 2.272.284 2.601.266 2.867.847 3.113.755 9
7 Kanada 2.874.436 1.799.854 1.992.724 2.090.434 2.115.110 1
8 Malezya 1.922.777 1.606.252 1.842.828 1.916.423 2.017.602 5
9 İsveç 1.901.183 1.523.250 1.596.411 1.829.797 1.707.556 -7
10 Danimarka 1.944.862 1.486.778 1.362.451 1.425.815 1.388.167 -3
11 Fransa 2.235.151 1.779.377 1.430.132 1.468.211 1.309.033 -11
12 İspanya 1.564.770 1.166.057 1.069.471 1.235.884 1.222.087 -1
13 Endonezya 1.410.487 1.242.555 1.427.881 1.165.114 1.221.082 5
14 Türkiye 700.242 629.607 750.498 894.522 1.113.368 24
15 Avusturya 1.725.436 1.374.442 1.267.378 1.386.605 1.070.858 -23
16 Hollanda 916.658 761.685 794.422 962.655 986.607 2
17 Çin Taipei 855.243 701.956 849.548 913.792 950.558 4
18 Litvanya 700.246 615.365 677.830 844.558 926.936 10
19 Meksika 714.918 620.318 751.817 784.558 880.083 12
20 Belçika 1.366.894 1.063.356 983.808 1.018.168 873.149 -14
21 Birleşik Krallık 1.109.889 769.082 796.341 920.497 869.539 -6
22 Romanya 916.276 649.759 683.483 777.340 731.049 -6
23 Portekiz 476.761 435.228 560.546 645.623 676.004 5
24 Çek Cum. 766.573 545.502 561.466 677.188 656.495 -3
25 Tayland 624.198 520.636 593.293 579.954 533.495 -8
Liste Toplam 63.875.180 53.059.376 59.372.721 67.501.452 72.775.421 % 8

Genel Toplam 71,639,706 58,757,851 65,229,067 73,067,604 78,886,570 % 8

Kaynak: Trademap 2012 [7].  
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227 ülke diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları ürün grubunda uluslarara-
sı ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık ortalama yüzde 8’lik artış ile yaklaşık 73 
milyar dolar ihracat hacmi yakalamıştır. Toplam ihracat hacimlerine göre, ilk 5 ülke Çin, 
Almanya, İtalya, Vietnam ve Polonya’dır. 2011-2012 değerlendirmelerine göre en yüksek 
artış yüzde 29 ile Çin, yüzde 24 ileTürkiye, yüzde 16 ile Vietnam, yüzde 12 ile Meksika, 
yüzde 10 ile Litvanya ve yüzde 9 ile ABD olmuştur. Bu ürün grubunda bir yıl öncesine 
göre 13 ülkede ciddi daralmalar olmuş olup dikkat çekici ülkeler Avusturya (yüzde -23), 
Belçika (yüzde-14), Fransa (yüzde-11), Polonya (yüzde-9), İsveç (yüzde-7), Almanya ve 
İtalya (yüzde-6’şar) ve Tayland (yüzde-8) olmuştur.

Çin yaklaşık 27 milyar dolarlık hacimle açık ara önde olup, Türkiye bu ürün 
grubunda 1,1 milyar dolarlık hacmi ile bir yıl öncesine göre 5 kademe ilerleyerek 14. 
sıraya yerleşmiştir. Türkiye’nin bu ürün grubunda ihracat hacmini hızla artırması 
beklenmektedir.
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Tablo 4: Dünya mobilya ihracatı, somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri eşya

 
GTİP

 
No 

 
İhracatçı 
Ülkeler

Yıllar (Bin $)  Fark 
%

2008 2009 2010 2011 2012 2011
2012
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1 Çin 4.894.232 4.699.780 5.939.623 6.837.199 7.373.105 8
2 Polonya 817.207 697.810 824.496 937.098 895.853 -4
3 Almanya 592.317 564.111 538.053 663.241 576.920 -13
4 Belçika 490.537 424.727 419.123 436.694 399.866 -8
5 Danimarka 340.945 279.081 313.469 360.782 398.496 10
6 ABD 358.945 284.773 315.766 343.583 367.245 7
7 İtalya 375.799 317.607 322.266 350.298 326.138 -7
8 Hindistan 157.212 155.431 226.003 265.225 278.398 5
9 Meksika 288.956 235.707 251.375 265.607 272.961 3

10 Hollanda 219.425 179.950 193.560 272.592 269.246 -1
11 Estonya 177.344 164.028 168.837 211.714 197.640 -7
12 Avusturya 231.820 200.927 197.737 211.922 180.771 -15
13 İsveç 197.530 149.577 155.099 175.961 172.939 -2
14 Fransa 251.414 212.326 170.076 159.494 159.228 0
15 İspanya 119.408 108.751 107.136 115.123 127.982 11
16 Birleşik Krallık 108.292 101.970 118.629 119.737 116.143 -3
17 Litvanya 53.102 47.828 51.475 88.710 108.144 22
18 Türkiye 102.278 91.816 101.165 105.109 106.999 2
19 Portekiz 73.614 70.674 72.251 100.421 106.470 6
20 Norveç 65.212 52.636 69.443 84.039 95.965 14
21 Vietnam 54.981 53.135 75.292 96.503 88.627 -8
22 Pakistan 43.054 70.525 87.397 89.155 83.290 -7
23 Macaristan 76.077 75.832 76.730 90.507 80.572 -11
24 Malezya 71.566 60.553 73.584 75.467 77.459 3
25 Bulgaristan 30.447 37.352 42.706 57.610 74.729 30

Liste Toplamı 10.191.714 9.336.907 10.911.291 12.513.791 12.935.186  % 3
Genel Toplam 11.342.536 10.308.364 11.949.675 13.694.068 13.943.221 % 2

Kaynak: Trademap 2012 [8]. 
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211 ülke somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri eşya ürün grubunda uluslararası 
ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık yüzde 3 artış oranı ile 13 milyar dolar ihracat 
hacmine ulaşırken, sektörün bu pazarında genel artış yüzde 2 oranı ile yaklaşık 14 milyar 
dolar olmuştur. Hacme göre, öne çıkan ilk 5 ülke Çin, Polonya, Almanya, Belçika ve Da-
nimarka’dır. Yüksek artış gösteren ülkeler Bulgaristan (yüzde 30), Litvanya (yüzde 22), 
Norveç (yüzde 14), İspanya (yüzde 11), Danimarka (yüzde 10)olmuştur. Düşüş yaşayan 
ülkeler; Avusturya  (yüzde-15), Almanya (yüzde-13), Macaristan (yüzde-11), Vietnam 
(yüzde-8), İtalya, Estonya ve Pakistan (yüzde-7’şer) olarak sıralanmaktadırlar. 

Çin yaklaşık 7 milyar dolarlık hacimle açık ara önde iken, Türkiye bu ürün grubunda 
yüzde 2’lik artış ve 107 milyon dolarlık hacmi ile 18. sıradadır. Bu ürün grubunda 
Türkiye’nin pazar payının artacağı düşünülmektedir.
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Tablo 5: Dünya mobilya ihracatı ve Türkiye’nin pozisyonu
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1 Çin 32.130.978 30.309.118 39.261.424 45.188.795 56.736.056 26
2 Almanya 13.041.284 12.392.211 12.763.658 14.479.882 12.698.414 -12
3 İtalya 14.478.076 10.831.608 10.816.823 11.792.773 10.887.679 -8
4 A.B.D 6.847.796 5.265.833 6.396.380 6.986.857 7.799.349 12
5 Polonya 9.126.315 7.342.109 7.909.354 9.394.828 8.695.695 -7
6 Meksika 4.160.510 3.206.276 4.424.475 4.909.452 5.959.697 21
7 Vietnam 2.694.920 2.434.203 2.978.983 4.264.794 4.946.954 16
8 Kanada 4.717.002 3.032.397 3.624.279 3.888.263 3.989.244 3
9 Fransa 4.190.379 3.255.974 2.823.943 3.019.958 2.815.501 -7
10 Hollanda 1.808.278 1.506.093 1.671.633 2.229.128 2.239.914 0
11 Çek. Cum. 2.748.299 2.161.483 2.489.633 2.811.956 2.617.467 -7
12 Malezya 2.686.509 2.233.804 2.556.327 2.589.447 2.663.808 3
13 İsveç 2.669.944 2.110.539 2.265.896 2.595.894 2.443.271 -6
14 Birleşik Krallık 2.292.679 1.612.063 1.834.760 2.204.067 2.188.972 -1
15 Avusturya 2.607.550 2.082.672 1.979.615 2.203.342 1.800.757 -18
16 Belçika 2.771.902 2.221.157 2.116.421 2.128.581 1.864.401 -12
17 Danimarka 2.832.016 2.201.058 2.089.322 2.271.070 2.298.557 1
18 İspanya 2.556.723 2.053.541 1.807.296 2.023.149 1.824.177 -10
19 Türkiye 1.387.014 1.198.145 1.414.960 1.658.389 1.899.017 15
20 Japonya 1.342.318 1.034.659 1.449.560 1.413.160 1.369.302 -3
21 Romanya 1.612.295 1.394.690 1.521.015 1.841.658 1.774.584 -4
22 Çin Taipei 1.352.318 1.086.435 1.336.612 1.459.665 1.541.785 6
23 Endonezya 1.934.002 1.666.875 1.967.763 1.767.244 1.809.350 2
24 Macaristan 1.323.104 1.014.058 1.074.285 1.328.388 1.246.270 -6
25 Portekiz 1.413.368 1.273.495 1.311.313 1.501.806 1.753.855 17
 Liste Toplamı 124.725.579 104.920.496 119.885.730 135.952.546 145.864.076 % 7
Genel Toplam 139.893.575 115.241.156 132.126.960 149.361.252 160.775.826 % 8

Kaynak: Trademap 2012 [9].  
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4’lü ürün grubuna göre toplam ihracat değerlendirildiğinde, 227 ülke arasında ilk 
25 ülke yüzde 7’lik artış ile yaklaşık 146 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90’ını gerçek-
leştirmiştir (Tablo 5). Son 5 yıl değerlendirmelerine göre ihracat, 2009 yılı hariç yüksel-
me eğiliminde olup, son yılda genel toplamda yüzde 8’lik bir artış söz konusudur. İlk 5 
sıradaki ihracatçı ülkeler Çin, Almanya, İtalya, ABD ve Polonya’dır. Son yılda ihracat 
oranını en çok artıran ülkeler; Çin (yüzde 26), Meksika (yüzde 21),  Portekiz (yüzde 17), 
Vietnam (yüzde 16), Türkiye (yüzde 15) ve ABD (yüzde 12) olup, Çin açık ara artışı-
nı devam ettirmektedir. İlk 25’teki 13 ülkenin ihracatlarında daralmalar yaşanmış olup, 
Avusturya (yüzde-18), Almanya ve Belçika (yüzde-12’şer), İspanya (yüzde-10), İtalya 
(yüzde-8), Fransa (yüzde-7) gibi mobilya sektörünün öncü ülkelerinde yaşanan düşüşler 
dikkat çekmektedir.

Ülkemizin ihracatı, bir yıl öncesine göre yüzde 2 azalarak yüzde 15 oranında 
gerçeklemesine rağmen ülkemiz, ihracatında en çok artış sağlayan büyüme yönlü ülkeler 
arasındadır. Trademap verilerine göre 1,899 milyar dolar olan ihracat değeri ile ülkemiz 
dünyada 19. sıradadır. Türkiye’nin edindiği pay ve genel sıralamadaki yeri son yıllarda 
artış göstermesine rağmen istenilen ve arzu edilen yerde değildir. Büyüklüğü 161 milyar 
dolarlık ihracat pazarından yaklaşık yüzde 1,9 milyar dolarlık pay edinmek Türkiye mo-
bilya sektörü için düşük kalmaktadır. 

Dünya mobilya ihracatında Çin’in, ihracatında ciddi artış sağlaması ve Avrupalı 
mobilya üreticilerin azalan ihracat değerleri göz önüne alındığında üretim merkezinin do-
ğuya doğru kaydığı söylenebilecektir. Ancak, son yıllarda belirleyiciliği devam etmekle 
birlikte Çin’de işçilik fiyatlarında yaşanan aşırı artış bu ülkenin rekabetçi fiyat oluşturma 
gücünü geriletmektedir. Bu durum Çin dışı bütün üretici ülkelerde sektörü olumlu etki-
lemektedir.

GTİP kodlama sistemine göre Dünya mobilya sektörüne ait ürün bazında 2012 yılı 
ithalat değerleri sırasıyla Tablo 6 - 10’da verilmiştir.
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Tablo 6: Dünya mobilya ithalatı, oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları

 
GTİP

 
No 

 
İthalatçı
Ülkeler

Yıllar (Bin $)                                                                                        
Fark 

% 

2008 2009 2010 2011 2012
2011
2012
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1 ABD 14.413.519 11.191.257 15.426.392 16.214.533 18.408.985 14

2 Almanya 6.699.117 5.927.731 6.550.150 7.691.194 7.027.125 -9

3 Fransa 3.507.886 2.902.413 3.427.574 3.757.109 3.522.658 -6

4 Kanada 2.904.540 2.292.185 2.926.256 3.050.553 3.383.245 11

5 Birleşik Krallık 3.491.551 2.541.876 2.979.466 3.092.899 3.113.638 1

6 Japonya 2.134.637 1.620.039 1.983.248 2.187.549 2.516.296 15

7 Meksika 1.167.683 771.934 1.097.983 1.291.923 1.580.856 22

8 Çin 751.158 810.357 1.162.292 1.481.724 1.484.153 0

9 Rusya Fed. 729.519 497.273 821.087 1.172.609 1.390.501 19

10 Belçika 1.668.856 1.276.456 1.299.733 1.478.759 1.337.064 -10

11 Hollanda 1.287.091 1.081.176 1.198.076 1.414.556 1.316.935 -7

12 Avustralya 945.694 821.680 957.714 1.149.622 1.206.509 5

13 İspanya 1.794.696 1.230.384 1.564.170 1.466.262 1.175.879 -20

14 İsviçre 954.784 845.761 894.159 1.030.750 967.421 -6

15 İtalya 1.149.759 944.868 998.938 1.052.880 914.912 -13

16 Avusturya 959.425 808.633 834.969 982.365 903.623 -8

17 Çek Cum. 835.794 742.345 730.701 897.517 874.992 -3

18 Kore Cum. 743.511 588.852 780.731 815.054 793.421 -3

19 İsveç 908.859 580.598 715.888 762.558 679.034 -11

20 Slovakya 451.602 352.253 444.353 574.046 632.718 10

21 Norveç 559.373 477.466 531.812 604.183 629.422 4

22 Polonya 835.772 603.903 614.125 722.110 621.620 -14

23 BAE 208.614 360.014 353.895 472.253 601.069 27

24 S.Arabistan 38.524 35.017 244.151 313.948 587.292 87

27 Türkiye 382.573 303.803 405.370 465.428 410.228 -12

Liste Toplam 49.524.537 39.608.274 48.943.233 54.142.384 56.079.596 % 4

Genel Toplam 56.975.975 45.366.773 55.803.804 62.242.120 65.066.232 % 5

Kaynak: Trademap 2012 [10].
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231 ülke oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubunda uluslara-
rası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke 2012’de toplamda yüzde 4’lük artış ile yaklaşık 56 
milyar dolar ithalat hacmi yakalamıştır. Genel toplamda ise yüzde 5’lik artış ile 65 milyar 
dolarlık hacim olmuştur. Hacme göre ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık 
ilk 5 ülke olarak öne çıkmaktadır. Son yılda ithalatta en fazla artış gösteren ülkeler Suudi 
Arabistan (yüzde 87), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 27), Meksika (yüzde 22), Rusya 
Federasyonu (yüzde 19), Japonya (yüzde 15), ABD (yüzde 14) ve Kanada (yüzde 11) 
olmuştur. İthalatında düşüş yaşayan ülkelerden ise yüzde -20 ile İspanya dikkat çekmek-
tedir. Polonya  (yüzde -14), İtalya (yüzde -13), Türkiye (yüzde -12), İsveç (yüzde -11), 
Belçika (yüzde -10), Almanya (yüzde -9), Avusturya (yüzde -8) ile diğer dikkat çeken 
ülkeler arasındadır. İlk 25 ülkenin 12’sinde ithalatın bir önceki yıla göre düşüş göstermesi 
anlamlıdır. Türkiye bu ürün grubunda 2012’de yüzde 12’lik düşüş ile 410 milyon dolarlık 
ithalat hacmi yakalamış ve ithalat hacmine göre sıralamada 27. sırada yer almıştır.  
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Tablo 7: Dünya mobilya ithalatı, tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte   
    kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları

 
GTİP

 
No 

 
İthalatçı 
Ülkeler

                                                                                                                                            
Yıllar (Bin $)                                                                             

Fark   
%      

2008 2009 2010 2011 2012
2011
2012
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1 ABD 631.763 565.144 654.172 769.565 883.672 15

2 Kanada 140.943 134.250 155.261 194.552 191.529 -2

3 Rusya Fed. 97.262 48.514 80.071 85.723 176.735 106

4 Almanya 193.130 181.502 193.068 197.268 168.126 -15

5 Fransa 174.800 156.305 160.658 163.543 143.893 -12

6 Hollanda 100.374 88.923 102.152 141.386 135.142 -4

7 S.Arabistan 2.757 95 82.440 88.130 129.693 47

8 Birleşik Krallık 154.670 152.556 137.672 126.544 121.341 -4

9 Çin 65.285 67.980 90.716 101.141 118.959 18

10 Japonya 56.321 57.090 66.037 85.337 106.249 25

11 Meksika 52.227 47.209 51.896 51.797 73.671 42

12 Avustralya 48.349 42.344 52.871 58.719 66.374 13

13 İtalya 69.728 68.577 86.306 76.508 65.455 -14

14 İsviçre 62.999 54.814 57.026 66.707 64.165 -4

15 Brezilya 34.469 23.746 52.732 31.970 61.369 92

16 Avusturya 65.435 58.307 54.311 59.664 58.602 -2

17 Norveç 74.592 49.802 46.646 50.469 55.656 10

18 Singapur 25.035 20.639 36.164 40.255 54.849 36

19 Polonya 29.281 46.009 60.237 66.818 50.499 -24

20 Belçika 51.757 54.249 50.066 62.866 48.659 -23

21 BAE 21.823 29.926 29.607 32.596 38.607 18

22 Hindistan 23.875 18.729 25.330 28.039 33.630 20

23 Şili 15.870 13.995 18.998 21.500 33.374 55

24 İspanya 76.965 52.299 59.874 52.912 30.025 -43

25 Venezüella 39.980 49.002 87.575 169.325 28.220 -83

27 Türkiye 42.455 19.491 27.218 32.296 26.977 -16

Liste Toplamı 2.309.690 2.082.006 2.491.886 2.823.334 2.938.494 % 4

Genel Toplam 3.036.384 2.737.361 3.160.305 3.570.963 3.682.178 % 3

Kaynak: Trademap 2012 [11].
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227 ülke tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam 
ve parçaları ürün grubunda dünya ithalatına dahil olmuştur. İlk 25 ülke toplamda yüzde 
4 oranında ithalatını artırmış ve yaklaşık 3 milyar dolar hacim yakalamıştır. Genel top-
lamda ise yüzde 3’lük artış ile 3,7 milyar dolarlık ithalat hacmi olmuştur.  ABD, Kanada, 
Rusya Fed., Almanya, Fransa ilk 5 ülke olarak öne çıkmaktadır. İthalat artışında bir önce-
ki yıla göre en fazla dikkat çeken ülkeler, Rusya Fed. (yüzde 106), Brezilya (yüzde 92), 
Şili (yüzde 55), Suudi Arabistan (yüzde 47) ve Meksika (yüzde 42) olmuştur. En dikkat 
çeken azalma ise Venezüella (yüzde -83), İspanya (yüzde - 43), Polonya (yüzde -24), Bel-
çika (yüzde -23), Almanya (yüzde -15) ve İtalya (yüzde -14) olmuştur.  
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Tablo 8: Dünya mobilya ithalatı, diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

 
GTİP

 
No 

 
İthalatçı 
Ülkeler

Yıllar (Bin $)                                                                                
Fark 

%

2008 2009 2010 2011 2012 2011
2012
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1 ABD 17.855.610 13.486.214 16.165.589 16.380.233 17.508.053 7
2 Almanya 4.798.339 4.517.147 4.888.074 5.603.927 5.215.843 -7
3 Fransa 5.058.148 4.215.795 4.330.088 4.471.999 4.261.255 -5
4 Birleşik Krallık 5.066.174 3.709.670 3.952.199 3.831.491 3.781.067 -1
5 Japonya 2.463.026 2.312.637 2.480.261 2.741.451 2.968.994 8
6 Kanada 2.711.514 2.135.659 2.475.591 2.651.740 2.804.194 6
7 İsviçre 2.037.312 1.754.953 1.842.347 2.186.120 2.104.618 -4
8 Hollanda 2.116.475 1.637.644 1.650.296 1.926.929 1.746.843 -9
9 Rusya Fed. 1.219.583 936.541 1.127.553 1.417.158 1.697.811 20

10 Avusturya 1.746.900 1.545.611 1.466.594 1.760.070 1.647.831 -6
11 Belçika 2.053.324 1.672.239 1.551.765 1.677.230 1.497.801 -11
12 Avustralya 1.206.712 1.054.447 1.170.527 1.435.100 1.479.776 3
13 BAE 1.138.602 889.521 833.095 1.056.789 1.436.415 36
14 S.Arabistan 10.365 86.264 599.307 776.946 1.360.097 75
15 Norveç 1.311.404 1.021.738 1.058.281 1.204.759 1.294.614 7
16 İsveç 1.324.955 955.274 1.055.304 1.204.962 1.130.180 -6
17 İtalya 1.536.935 1.194.005 1.346.532 1.406.067 1.109.692 -21
18 İspanya 2.049.730 1.388.876 1.456.907 1.362.644 1.065.388 -22
19 Panama 138.565 118.554 143.387 188.810 856.227 353
20 Danimarka 969.370 713.627 766.981 807.841 762.237 -6
21 Çin 365.581 370.383 425.359 605.519 668.074 10
22 Meksika 616.354 384.410 469.964 545.455 591.923 9
23 Hindistan 364.110 270.924 392.991 545.173 558.064 2
24 Polonya 803.813 587.302 535.673 611.939 539.949 -12
35 Türkiye 305.919 208.264 242.083 348.733 289.712 -17

Liste Toplam 59.268.820 47.167.699 52.426.748 56.749.085 58.376.658 % 3
Genel Toplam 73.072.503 57.616.940 63.764.239 69.519.437 72.338.955 % 4

Kaynak: Trademap 2012 [12].
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İlk 25 ülke genel olarak değerlendirildiğinde, 12 ülke ithalatta düşüş yaşarken, 13 
ülkede artış olmuştur.  Türkiye bu ürün grubunda yüzde 16’lık düşüş ve yaklaşık 27 mil-
yon dolarlık ithalat hacmi ile 27. sırada olup payı oldukça düşüktür.

227 ülke diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları ürün grubunda uluslararası 
ticarete dahil olmuştur (Tablo 8). 2012 yılına göre ilk 25 ülkenin ortalama ithalat artışları 
yüzde 3 olup, bu ülkeler yaklaşık 58 milyar dolar hacim yakalamıştır. İthalat hacmine 
göre ABD, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya ilk 5 ithalatçı ülke olarak öne 
çıkmaktadır. İthalat artışında bir önceki yıla göre en fazla dikkat çeken ülkeler, Panama 
(yüzde 353), Suudi Arabistan (yüzde 75), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 36), Rusya 
Federasyonu (yüzde 20) ve Çin (yüzde 10) olarak sıralanmaktadır. Düşüş yaşanan ülke-
ler, İspanya (yüzde-22), İtalya (yüzde-21), Polonya (yüzde-12), Belçika (yüzde-11) ve 
Hollanda’dır (yüzde-9). Türkiye bu ürün grubunda bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında 
düşüş göstererek 289 milyon dolarlık hacme ulaşmış ve sıralamada 35. sırada yer almıştır.
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Tablo 9: Dünya mobilya ithalatı, somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri eşya

 
GTİP

 
No 

 
İthalatçı
Ülkeler

Yıllar (Bin $)                                                                      Fark 
%

2008 2009 2010 2011 2012 2011
2012
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1 ABD 2.257.522 2.029.894 2.574.175 2.607.620 2.714.241 4
2 Japonya 923.724 961.430 1.037.953 1.324.522 1.425.127 8
3 Almanya 815.111 904.700 935.901 1.054.297 970,472 -100
4 Fransa 593.753 548.285 600.963 668.778 634.684 -5
5 Birleşik Krallık 544.819 451.838 498.994 511.173 512.201 0
6 Kanada 420.294 356.081 430.767 452.947 487.258 8
7 Hollanda 404.876 351.883 376.320 486.360 430.996 -11
8 Avustralya  223.678 209.689 233.975 282.799 320.315 13
9 İsveç 293.519 224.837 257.641 300.988 288.325 -4

10 İsviçre 231.041 219.811 238.385 278.483 277.609 0
11 Belçika 276.504 261.271 262.923 295.402 270.719 -8
12 İspanya 391.760 296.812 314.782 329.821 268.421 -19
13  Kore Cum. 165.029 110.138 172.351 209.238 239.098 14
14 Avusturya 239.617 214.514 220.325 246.323 236.873 -4
15 İtalya 259.908 237.455 260.165 289.777 232.960 -20
16 BAE 105.560 132.716 172.375 191.442 195.351 2
17 Danimarka 192.035 153.052 169.079 194.669 192.346 -1
18 Norveç 169.586 143.947 159.699 186.899 179.819 -4
19 Meksika 75.119 68.485 120.230 150.058 157.783 5
20 Suudi Arab. 760 816 80.952 122.827 155.267 26
21 Rusya Fed. 65.654 56.991 70.931 91.544 133.544 46
22 Hong Kong 111.637 108.111 109.745 121.557 124.408 2
23 Polonya 100.734 93.647 91.665 120.501 122.112 1
24 Singapur 79.873 70.306 86.933 106.872 107.268 0
26 Türkiye 45.356 36.089 63.825 94.937 90.406 -5

Liste Toplamı 8.987.469 8.242.798 9.541.054 10.719.834 9.798.101 % -9
Genel Toplam 10.794.857 9.704.970 11.217.577 12.657.173 12.904.521 % 2

Kaynak: Trademap 2012 [13].
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227 ülke somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri eşya, ürün grubunda uluslararası 
ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yüzde -9 ortalama ile ithalatta düşüş göstermiş ve 
yaklaşık 10 milyar dolar ithalat hacmi yakalamıştır. Genel toplamda ise yüzde 2’lik artış 
ile ithalat hacmi yaklaşık 13 milyar dolar olmuştur. İthalat hacmine göre ABD, Japonya, 
Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık ilk 5 ülke olarak öne çıkmaktadır. En dikkat çe-
ken artışlar Rusya Fed. (yüzde 46), Suudi Arabistan (yüzde 26), Kore Cum. (yüzde 14), 
Avustralya (yüzde 13), Kanada ve Japonya (yüzde 8’er) olarak sıralanmıştır. En fazla 
düşüşün olduğu ülkeler ise İtalya (yüzde-20), İspanya (yüzde-19), Hollanda (yüzde-11), 
Almanya (yüzde-10) ve Belçika (yüzde-8) olarak sıralanmıştır. Genel olarak ilk 25 ülke 
arasında 9 ülkede azalma, 13 ülkede artış, 3 ülkede ise durağanlık söz konusudur. Türki-
ye, bir önceki yıla göre yüzde 5’lik düşüş ile bu ürün grubunda 90 milyon dolarlık ithalat 
hacmi yakalamış ve 26. sırada yer almıştır. 2011 yılında yaklaşık yüzde 50’ye varan artı-
şın 2012’de yüzde 5’lik düşüş sergilemesi olumsuz değerlendirilmektedir.
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Tablo 10: Dünya mobilya ithalatı ve Türkiye’nin pozisyonu
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1 A.B.D 35.158.414 27.272.509 34.820.327 35.971.951 39.514.951 10
2 Almanya 12.505.697 13.297.014 14.516.894 15.761.443 14.906.878 -5
3 Fransa 9.334.588 7.822.798 8.519.282 9.061.429 8.562.490 -6
4 Birleşik Krallık 9.257.214 6.855.940 7.568.332 7.553.529 7.528.247 0
5 Japonya 5.577.706 4.951.195 5.567.499 6.338.859 7.016.666 11
6 Kanada 6.177.291 4.918.175 5.987.875 6.349.793 6.856.226 8
7 Hollanda 3.908.815 3.159.627 3.326.844 3.969.231 3.629.918 -9
8 İsviçre 3.286.135 2.875.338 3.031.917 3.562.060 3.413.813 -4
9 Rusya 2.112.019 1.539.320 2.101.804 2.765.344 3.398.591 23

10 Belçika 4.050.441 3.264.215 3.164.488 3.514.258 3.154.243 -10
11 Avustralya 2.424.432 2.128.158 2.415.087 2.927.065 3.072.973 5
12 Avusturya 3.011.377 2.627.065 2.576.199 3.047.637 2.846.929 -7
13 İspanya 4.543.060 3.173.345 3.389.467 3.369.447 2.539.713 -25
14 Meksika 1.911.403 1.272.038 1.740.077 2.039.239 2.404.233 18
15 İtalya 3.136.143 2.544.423 2.791.882 2.909.323 2.390.679 -18
16 Çin 1.225.538 1.293.249 1.731.608 2.251.831 2.334.421 4
17 Arap Emir. 1.474.598 1.411.798 1.384.268 1.742.003 2.271.443 30
18 Suudi Arab. 52.406 122.192 1.006.849 1.617.088 2.232.349 38
19 Norveç 2.114.955 1.692.954 1.796.437 2.046.310 2.159.512 6
20 İsveç 2.557.070 1.789.900 2.059.741 2.301.779 2.118.720 -8
21 Kore  Cum. 1.510.972 1.132.662 1.509.564 1.608.965 1.587.914 -1
22 Danimarka 1.812.373 1.379.926 1.493.904 1.572.909 1.521.567 -3
23 Çek. Cum. 1.578.771 1.316.495 1.296.752 1.470.792 1.429.765 -3
24 Polonya 1.829.413 1.373.123 1.301.700 1.521.368 1.334.179 -12
28 Türkiye 776.302 567.647 738.496 941.394 817.323 -13

 Liste Toplamı 121.327.133 99.781.106 115.837.293 126.215.047 129.043.743 % 2
Genel Toplam 143.876.719 115.426.044 133.945.925 147.989.693 153.991.886 % 4

Kaynak: Trademap 2012 [14].



24

Toplamda dörtlü ürün grubuna göre dünya mobilya ithalatında öne çıkan ülkeler ve 
Türkiye’nin pozisyonu Tablo 10’da verilmiştir.

2012 yılında dünya mobilya ithalatında 231 ülke ticarete dahil olmuş, yaklaşık 154 
milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiştir. 25 ülke ithalatın yüzde 84,3’ünü ger-
çekleştirmiştir. İlk 25 ülkenin ithalat artış ortalamasında yüzde 2’lik artış söz konusu iken 
genel toplamda yüzde 4’lük artış olmuştur. Hacme göre ilk 5 ithalatçı ülke ABD, Alman-
ya, Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya olarak ortaya çıkmaktadır. 2012 yılı değerlen-
dirmelerine göre, en ciddi artışlar Suudi Arabistan (yüzde 38), Birleşik Arap Emirlikleri 
(yüzde 30), Rusya (yüzde 23), Meksika (yüzde 18), Japonya (yüzde 11) ve ABD’de (yüz-
de 10) kaydedilmiştir. İthalatı düşen ülkeler ise İspanya (yüzde -25), İtalya (yüzde-18), 
Türkiye (yüzde-13), Polonya (yüzde-12), Belçika (yüzde-10) ve Hollanda (yüzde-9) ola-
rak sıralanmaktadır. İlk 25 ülke arasında 14 ülkenin ithalat oranları azalırken 10 ülkede 
artış, 1 ülkede ise durağanlık söz konusudur. 

Türkiye 2012’de 817 milyonluk hacimle yüzde 13 oranında düşüş yaşamış olup 
sıralamada 28. sırada yer almıştır. Türkiye’nin ithalat hacmi düşük olmakla birlikte 2010 
ve 2011 yıllarındaki yüksek artışların düşüşe geçmesi olumlu değerlendirilmiştir.

2.2. Sektörün Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ulusal ve uluslararası pazarlara yönelen Türk mobilya sektöründe panel mobilya, 
masif mobilya, kanepe, oturma grubu, tablalı mobilya (mutfak, banyo, ofis, yatak odası), 
bahçe mobilyaları, mobilya aksam ve parçaları, taşıt mobilyaları, hastane mobilyaları, otel 
mobilyaları, aksesuarlar gibi geniş yelpazede üretim yapılırken, ithal ürün/malzeme kul-
lanımı sınırlı kalmaktadır.Bu yönüyle sektör yurt içi katma değer oranı yüksek sektörler 
arasında yer almaktadır. Türkiye’de istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri 
olan mobilya sanayii, yurt genelinde her ile ve ilçeye dağılmış durumdadır. 1980’lerden 
sonra Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler, özellikle büyük metropollerde 
kaliteli, fonksiyonel ve modern mobilya taleplerini artırmış, bu gelişmeler sektöre ivme 
kazandırmıştır. 

Gelir gruplarının harcama eğilimleri itibarıyla mobilyanın pozisyonu Grafik 3’te 
verilmiştir.
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Grafik 3: Gelir gruplarının ilk 5 Harcama Grubu Oranı, 2010.
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Mobilya TÜİK tarafından yapılan “gelirler ve yaşam koşulları” araştırmasına göre 
harcamalardan aldığı pay bakımından hane halkı gider kalemleri içerisinde yüzde 5,9 pay 
ile beşinci sırada yer almaktadır. Mobilya kira-konut, gıda, ulaşım, lokanta-otel harca-
malarından sonra gelmektedir. Mobilya tüketimine ayrılan bütçe payında yıllar itibarı ile 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. Sanayileşmenin tetiklediği kentleşme oranındaki 
artış, iş gücüne katılım, ülkenin içine girmiş olduğu ekonomik kalkınma süreci, dışa açı-
lım ve milli gelirdeki kayda değer artış gibi gelişmelere paralel olarak mobilya tüketimi 
artmış olmasına rağmen mobilya, tüketim harcamaları içerisinde öncelikli sırada yer al-
mamaktadır. Mobilya tüketimini etkileyen faktörler; kişi başına düşen milli gelir, nüfus 
artış hızı, evlilik sayısı, üretilen konut sayısı, beklentiler (siyasi, ekonomik), kültürel yapı 
vb. olarak sıralanabilecektir.

2.2.1. İşyeri sayısı ve istihdam

Mobilya sektöründe bulunan işyeri sayısı ve istihdam değerleri Tablo11’de verilmiştir.

Kaynak: TÜİK (2010) [15].
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Tablo 11: İşyeri sayısı ve istihdam

Değerler 2011
Girişim sayısı 31.089
Yerel birim sayısı 33.924
Çalışanlar sayısı 151.904
Ücretli çalışanlar sayısı 121.080

Kaynak: TUİK 2012 [16].

2011 sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre mobilya imalatında 

faaliyet gösteren işyerleri ve sigortalı sayılarının illere göre dağılımı Tablo 12’de veril-

miştir. Sektörde en çok ve en az istihdamasahip olan 10 il listeye dahil edilmiş ve genel 

toplam verilmiştir.

TÜİK verilerine göre yerel birim sayısı 33.924, ücretli çalışanlar sayısı 121.080 ola-

rak görünürken Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 16.915 kayıtlı işyeri, 116.860 

sigortalı çalışan görünmektedir. Mobilya sektöründe işletme başına düşen kişi sayısı 6,9 

ortalama ile 7,68 olan ülke genel imalat ortalamasının altındadır.
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Tablo 12: İşyeri sayısı ve istihdam

Sıra
no

İstihdamı en çok olan iller
Sıra
no

İstihdamı en az olan iller

İller
İşyeri 
sayısı

Sigortalı 
Sayısı

İller
İşyeri 
sayısı

Sigortalı 
sayısı

1 İstanbul 4.353 24.812 1 Ardahan 0 0

2 Bursa 1.549 17.031 2 Bayburt 3 4

3 Kayseri 760 13.432 3 Tunceli 3 4

4 Ankara 2.156 11.741 4 Gümüşhane 4 5

5 İzmir 1.642 9.916 5 Ağrı 4 8

6 Kocaeli 315 3.442 6 Hakkâri 4 14

7 Antalya 636 2.990 7 Edirne 9 15

8 Düzce 92 1989 8 Iğdır 4 17

9 Sakarya 221 1.795 9 Kilis 3 28

10 Mersin 344 1.529 10 Van 9 42

Liste Toplam 12.068 88.667 Liste Toplam 43 137

Ülke Genel Toplam

İşyeri sayısı 16.915

Sigortalı sayısı 116.860

Kaynak: SGK, 2012[30].

 2.2.2. Sektörün Bölgesel Olarak Dağılımı

Mobilya sektöründe istihdamın en yoğun olduğu ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Bursa, 
Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanırken, 
istihdamın en düşük olduğu iller sırasıyla Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Ağrı, 
Hakkâri, Edirne, Iğdır, Kilis ve Van’dır. 

İstanbul yaklaşık yüzde 21, Bursa yüzde 14,5, Kayseri yüzde 11,5, Ankara yüzde 
10 ve İzmir yüzde 8,5 pay ile mobilya imalat sektöründe ilk beş sırada yer alan illerdir. 
En düşük illerden Ardahan’da hiç mobilya üreticisinin olmaması dikkat çekerken, diğer 9 
ilde mobilya üreticisi ve istihdam son derece düşüktür.

Mobilya grubu ürünlerde hem işyeri hem de istihdam düzeyi itibarıyla İstanbul 
önde gelmektedir. İstihdam düzeyi sıralamasında İstanbul’u sırası ile Bursa, Kayseri, An-
kara ve İzmir takip etmektedir. İstanbul’da mobilya sektörü muhtelif yerlere dağılmış 
olmakla beraber en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi bölgesindeki MASKO ve 
küçük sanayi sitesi MODOKO’dur. İstanbul mobilya sektörü işletme başına ortalama 5,7 
kişilik istihdam düzeyi ile Türkiye genel imalat sektörü ortalamasının altında istihdam 
yapısına sahiptir. 
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Mobilya üretiminin yoğunlaştığı Bursa-İnegöl Bölgesi gelişme dinamiği yüksek 
bir bölgedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasının getirdiği ticari hareketliliği ve ham-
madde kaynaklarına yakın olmasının avantajını iyi değerlendiren İnegöl, bugün önemli 
bir mobilya merkezidir. Sektörde yapılan ihracatın bölgelere göre dağılımında bu bölge 
Kayseri ve İstanbul’un ardından üçüncü sıradadır. Bölgenin ihracatta yakaladığı başarı, 
Bursa-İnegöl’ün mobilyada önemli bir uluslararası merkez olma yolunda olduğunu gös-
termektedir. Bursa-İnegöl bölgesi 2011 yılı itibarıyla işletme başı istihdam ortalaması 
olan 10,9 ile Kayseri’den sonra en yüksek istihdam ortalamasına sahip bölgedir. 

Kayseri ise mobilya üretiminde önemli etkinliği olan illerden biridir. Kayseri mo-
bilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatak üretimi ile başlamıştır. Teknolojik 
gelişmeler ve yeni yatırımlarla ve bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları 
ile Kayseri, Türkiye’nin önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve 
TÜİK ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmak-
tadır. Kayseri’nin işletme başına istihdam ortalaması 17,7 olup, bu rakam Türkiye genel 
imalat sanayi ortalamasının yaklaşık 3 katıdır. 2011 yılında 322 milyon dolarlık ihracat 
değeri ile Kayseri, ülkemizin en önemli mobilya üretim ve ihracat merkezi durumundadır. 

Ankara mobilya üretiminde her zaman için önemli bir merkez olmuştur. Siteler, 
1960’lı yıllarda Marangozlar Odası’nın önderliğinde kurulmuş olup, bugün 5.000 dönüm 
arazi üzerinde faaliyet gösteren büyük birüretim bölgesidir. Bölge küçük ve orta ölçekli 
mobilya üretimi yapan birçok işletmeyi barındırmaktadır. Ankara mobilya işletmeleri, 
emek yoğun işletmeler olup, büyük ölçekli üretim yapan firma sayısı azdır. İşletme 
başına düşen 5,4 kişilik istihdamı ile Ankara, hem sektör hem de ülke genel imalat sektör 
ortalamasının altında ortalama büyüklüğe sahiptir. 

İzmir bölgesi istihdam düzeyine göre Ankara’nın ardından 5. sırada gelmektedir. 
Karabağlar ve Kısıkköy bölgeleri üretimin yoğunlaştığı merkezler olup, şehir sahip 
olunan liman, ulaşım kolaylığı ile de ihracatta önemli atılımlar içerisindedir. İşletme 
başına düşen çalışan sayısı açısından 6,0 kişi ile Türkiye ortalamasının altında istihdam 
düzeyine sahip olan bölgede daha çok küçük firmalar bulunmaktadır.

2.2.3. Üretim ve Tüketim

Sanayileşmenin tetiklediği kentleşme oranındaki artış, iş gücüne katılım, ülkemizin 
içine girmiş olduğu ekonomik kalkınma sürecinde milli gelirdeki kayda değer gelişmeye 
paralel olarak mobilya kullanımı yaygınlaşmıştır. Ayrıca son 10 yılda sektör ihracatının 
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hızlı artış göstermesi üretim miktarını etkilemiştir. TÜİK Sanayi Üretim İstatistiklerine 
göre mobilya üretimi 10 alt başlıkta gruplanmaktadır. Bu grupların toplam üretim içeri-
sindeki 2009 yılı değerleri Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13: Yıllar itibariyle Türkiye mobilya üretimi

Üretilen mobilyalar 
Değer Milyon TL

2006 2007 2008 2009
Tıpta, cerrahide, diş hekimliği, veterinerlik, berber 62 72 84 86

Metal aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 1.133 1.316 1.287 1.180
Ahşap aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 709 646 636 607
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer oturmaya özgün mobilyalar - 129 149 220
Oturmaya özgü mobilyaların parçaları 143 141 145 141
Bürolarda kullanılan metal mobilyalar 358 414 477 436
Bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar 176 183 237 241
Mağazalarda kullanılan ahşap mobilyalar 18 29 15 35
Mutfak mobilyaları 138 170 223 251
Başka yerde sınıflandırılmamış metal mobilyalar 115 133 176 141
Yatak, yemek ve oturma odası mobilyaları 1.001 1.173 1.262 1.497
Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap mobilyalar 162 204 268 250
Plastik ya da diğer materyallerden mobilyalar 
(kamış, sepetçi söğüdü, bambu) 

81 100 90 97

Evde, büroda veya mağazada kullanılan mobilyaların parçaları (koltuklar hariç) 493 539 679 572
Yatak destekleri 89 101 117 252
Yataklar (yatak destekleri hariç) 479 365 363 356
Toplam 5.157 5.715 6.208 6.362

Kaynak: TÜİK 2009 [17], İGM, 2012 [18].

TÜİK verilerine göre 2009 yılında Türk mobilya sektöründe cari fiyatlarla yaklaşık 
6,4 milyar liralık üretim gerçekleştirilmiştir. Ahşap ve metal aksamlı oturma grubu mobil-
yaları 1,9 milyar lira, yatak, yemek ve oturma odasında mobilyaları 1,5 milyar lira ve ofis 
mobilyaları yaklaşık 1 milyar lira ile sektörde üretilen en çok ürün grupları olarak dikkat 
çekmektedir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2011 [29] verilerine göre, 2010 
yılında mobilya üretim miktarı 10,4 milyar liradır. 

2012 TÜİK ve Trademap verilerine göre 1,9 milyar dolarlık mobilya ihracatı ger-
çekleştirilmiş, yine TÜİK verilerine göre 821 milyon dolar, Trademap verilerine göre 817 
milyon dolar mobilya ithal edilmiştir. 2010-2011 büyümeleri dikkate alındığında 2011 
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yılı mobilya üretiminin 8,8 milyar lira olduğu tahmin edilmektedir (bknz bölüm 5.2, Tab-
lo 20). Ülkede, yapılan ihracat,üretim ve ithalat rakamları dikkate alındığında yaklaşık 
10,3 milyar liralık mobilya tüketimi söz konusu olmuştur (bknz bölüm 5.2, Tablo 21). 
Türk mobilya endüstrisi, toplam üretim kapasitesi ile dünya mobilya üretiminde yüzde 
birden fazla paya sahipolmasına rağmen bu pay istenilen düzeyde değildir.

 2.2.4. Kapasite Kullanımı

Sektörün kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, geçmiş yıllarda tam ka-
pasite ile çalışamadığı görülmektedir. Kapasite kullanım oranları Tablo 14’te verilmiştir. 

Son 5 yıllık değerler doğrultusunda sektörün yüzde 70’in altında üretim kapasite-
si ile çalıştığı görülmektedir. Bu durum sektörün rekabete girdiği ülkelerdeki oranların 
altındadır. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenleri arasında organizasyonel 
zafiyetler başta olmak üzere, tasarım ve markalaşma eksikleri, tanıtım eksikliği, kalifi-
ye iş gücü eksikliği, finansman, nitelikli yerli hammadde yetersizliği, çok sayıda küçük 
aktörün olması, çalışanlarla ilgili sorunlar yer almaktadır. Bu süreç kapsamında sektörde 
orta ve büyük ölçekli firmalar, markalaşma ve tasarımın sektör için anlam ve önemini 
fark etmeye başlamışlar ve bu konuya verdikleri önemi artırarak gerek yurt dışı, gerekse 
yurt içi tanıtım, pazarlama, fuar katılım ve ziyaretleri ile üretim kapasitelerini artırmaya 
yönelmişlerdir. Kendi tasarımları ile pazara çıkan firma sayısında da artış gözlenmektedir.

Tablo 14: Mobilya imalatı kapasite kullanım oranları

Aylar 
Yıllar (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocak 60,7 62,8 58,2 64,8 70,1 69,0
Şubat 59,9 67,9 58,3 66,8 68,6 69,8
Mart 62,0 69,5 60,1 68,7 69,2 69,8
Nisan 67,5 66,6 60,7 68,9 71,1 71,6
Mayıs 72,1 70,7 69,9 73,1 72,1 68,8
Haziran 75,5 74,9 75,6 72,1 73,1 69,3
Temmuz 75,8 70,8 73,5 74,3 75,3 71,8
Ağustos 76,4 70,9 70,3 69,6 76,0 67,5
Eylül 75,5 71,3 71,9 72,5 75,5 69,9
Ekim 76,3 65,2 69,9 72,3 74,8 69,8
Kasım 76,0 67,4 67,7 72,0 72,9 70,8
Aralık 73,2 64,0 66,7 70,1 72,2 69,9
Yıllık Ortalama 70,9 68,5 66,9 70,4 72,6 69,8

 Kaynak: TCMB [19].
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Üreticilerin, yeni konut inşaatları, mobilya yenileme, evlilikler ve ihracat - ithalat 
talepleri, ekonomik değerler, hammadde, üretim parkı, teknoloji gibi farklı etkenler 
doğrultusunda oluşan mobilya talebi karşısında kapasite oranlarını belirledikleri tahmin 
edilmektedir. Sektörde en yüksek talep oturma grubu mobilyaları, yemek odası ve ofis 
mobilyalarına gelmektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması 
ve inşaatlarına, ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın 
artmasına bağlıdır. Bu nedenle gelir esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya 
olan talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli 
çıkışlı bir seyir izleyebilmektedir.

2.2.5. Türkiye İhracat ve İthalatı

GTİP kodlama sistemine göre Türk mobilya sektörüne ait 2012 yılı ürün bazında 
ihracat değerleri sırasıyla Tablo 15’te verilmiştir. 9405 ve 9406 GTİP numaralı ürünler 
listeye dâhil edilmemiştir.

Tablo 15: Ürün gruplarına göre Türkiye mobilya ihracatı

 
GTIP Altılı 

Kodu

Yıllar (ABD Dolar)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları

940110 353.359 329.772 660.177 427.040 700.612 439.559

940120 102.943.062 139.823.481 72.013.135 113.988.745 143.118.820 100.179.037

940130 28.072.104 35.644.124 40.057.787 46.662.059 29.975.857 25.485.397

940140 100.313.509 134.344.320 133.515.034 125.506.868 141.488.798 113.243.462

940151 105.092 81.025 91.300 96.736 144.540 158.362

940159 307.572 977.944 844.338 1.263.242 446.301 284.137

940161 52.619.930 63.516.056 61.348.981 75.812.539 88.039.028 96.809.967

940169 22.017.586 25.602.717 25.086.236 25.567.990 28.687.986 26.948.333

940171 6.933.939 7.136.413 6.517.246 6.881.088 8.288.404 9.674.099

940179 10.067.020 10.699.613 10.044.637 13.343.395 16.270.573 11.497.799

940180 60.524.382 67.525.663 64.102.989 76.268.250 88.487.942 71.084.721

940190 59.661.704 78.842.417 44.828.332 55.945.983 86.481.661 66.174.905

Ara toplam 443.919.259 564.523.545 459.110.192 541.763.935 632.130.522 846.219.456

9402 Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları

940210 1.545.266 2.398.996 2.368.841 3.164.796 2.867.947 2.237.200

940290 12.844.867 17.577.714 15.309.655 18.304.951 23.741.776 22.397.272

Ara toplam 14.390.133 19.976.710 17.678.496 21.469.747 26.609.723 24.615.472

9403 Diğer mobilyalar, aksam ve parçaları

940310 64.583.475 72.439.554 50.338.458 46.930.185 56.310.165 40.850.176

940320 64.134.481 95.858.642 57.319.635 71.150.922 74.374.931 66.068.414

940330 56.994.222 57.405.938 43.694.397 46.422.742 52.623.447 58.047.389
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940340 12.769.162 20.004.059 22.373.432 22.091.508 21.261.269 22.517.661

940350 85.384.020 125.052.247 142.840.021 191.207.689 247.576.073 294.052.898

940360 135.673.071 183.653.556 192.942.686 240.065.477 283.852.638 278.523.682

940370 21.312.826 25.636.147 20.569.683 25.283.400 30.987.897 31.164.835

940381 65.700 28.595 35.348 127.241 52.907 79.720

940389 10.885.070 17.535.860 19.316.447 19.838.816 14.899.444 12.615.344

940390 79.430.521 102.668.247 80.323.733 87.172.988 112.591.146 95.326.688

Ara Toplam 531.232.548 700.282.845 629.753.840 750.290.968 894.529.917 981.227.757

9404 Somyalar, kanepe, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

940410 2.614.026 2.575.208 3.236.862 5.164.038 3.296.204 2.847.687

940421 2.720.143 3.758.772 3.727.669 4.837.897 4.949.114 3.200.683

940429 37.781.910 41.805.199 40.013.026 39.535.494 45.478.292 39.540.262

Ara toplam 43.116.079 48.139.179 46.977.557 49.537.429 53.723.610 46.539.682

Genel Toplam 1.032.658.019 1.332.922.279 1.153.520.085 1.363.062.079 1.606.993.772 1.898.602.367

Kaynak: TUİK 2012 [20].

Türk mobilya sektörü ürün gruplarına göre değerlendirildiğinde, yaklaşık 846 mil-
yon dolarlık ihracat hacmi ile oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları dikkat 
çekmektedir. Diğer mobilyalar, aksam ve parçaları ise 981 milyon dolarlık hacimle en 
fazla satışın gerçekleştiği ürün grubudur. Somyalar, kanepe, yatak takımı eşyası ve benze-
ri eşya grubu 46 milyon dolar olup, tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan 
mobilyalar, aksam ve parçaları ise 24 milyon dolar ile en düşük ihracatın yapıldığı ürün 
grubudur. Türkiye’nin ürün gruplarına göre ihracat oranları anlamlı artış gösterse de lis-
tede önünde bulunan rakip ülkelere göre, bu hacim düşük kalmaktadır. Kapasite artırımı 
ile ihracat hacminin artacağı tahmin edilmektedir. Ülkelere göre Türkiye mobilya ihracat 
verileri Tablo 16’da verilmiştir.

2012 yılında Türk mobilya ihracatı yüzde 15’lik artış ile yaklaşık 1,9 milyar dolar 
olup, ihracat 214 ülkeye yapılmıştır. İhracatımızda büyüklük olarak ilk 25 sırada yer alan 
ülkelerihracatın yaklaşık yüzde 84’ünü oluşturmaktadır.2008-2012dönemi genel ihracat 
değerlerine bakıldığında 2008’de yüzde 29, 2010 ve 2011’de ise yüzde 18 oranında artış 
söz konusu iken, 2009’da yüzde 13 oranında düşüş olmuştur. Hacme göre, ilk 5 ülke sı-
rasıyla Irak, Libya, Almanya, Azerbaycan, Fransa ve İran olmuştur. 2012 sonu itibarıyla 
ülke ihracatının en ciddi artış gösterdiği ülke yüzde 880 artış ile Libya’dır. Önemli artış 
yaşanan diğer ülkeler, Suudi Arabistan (yüzde 61), Mısır (yüzde 47), Irak (yüzde 39), 
Kazakistan (yüzde 37),  Ukrayna (yüzde 34) ve Rusya Federasyonu (yüzde 25) olarak 
sıralanmaktadır. En ciddi düşüşler ise Libya (yüzde -77), Yunanistan (yüzde -39), İran 

Tablo 15: Ürün gruplarına göre Türkiye mobilya ihracatı (Devamı)
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(yüzde -31), Türkmenistan (yüzde -19), İtalya (yüzde -8) ve Avusturya (yüzde -7) olarak 
sıralanmaktadır. 2013 yılındaihracat 2,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, en 
fazla ihracat yapılan ülkeler Irak (444 milyon dolar), Libya (232 milyon dolar), Azerbay-
can (161 milyon dolar) ve Almanya (132 milyon dolar) olmuştur.

Tablo 16: Ülkelere göre Türkiye mobilya ihracatı

NO Ülke

Yıllar (ABD Dolar)

   
Fark 

%

2008 2009 2010 2011 2012
Nisan 
2013

2011/
2012 

1 Irak 104.295.060 136.622.913 207.794.423 284.104.069 396.207.276 121.790.149 39

2 Libya 20.096.346 41.216.134 73.686.034 17.058.561 167.211.290 82.513.353 880

3 Almanya 155.271.564 114.889.275 128.563.643 160.814.359 152.839.224 47.712.060 -5

4 Azerbaycan 48.853.789 69.239.912 81.032.699 106.543.529 131.495.049 41.112.464 23

5 Fransa 74.332.390 63.870.729 70.696.886 87.684.330 85.437.224 34.805.746 -3

6 İran 73.348.981 70.618.090 84.502.481 103.462.953 71.527.314 12.721.203 -31

7 Suudi Arabistan 27.530.213 22.736.001 28.891.213 41.520.963 66.676.562 30.269.139 61

8 Türkmenistan 23.459.681 38.171.707 46.590.007 75.659.613 61.209.134 27.649.290 -19

9 Rusya Fed. 47.183.199 17.117.564 34.961.322 47.639.157 59.346.905 21.940.694 25

10 Hollanda 58.358.948 48.508.813 45.756.767 55.569.786 53.180.000 17.836.587 -4

11 Birleşik Krallık 58.653.479 41.715.176 39.111.112 38.993.741 49.672.190 18.080.638 27

12 Gürcistan 16.458.368 14.292.583 16.412.652 27.991.242 32.126.202 7.424.350 15

13 İtalya 22.171.784 25.168.821 29.959.111 32.814.174 30.344.909 11.029.169 -8

14 ABD 21.547.622 18.739.806 22.233.433 26.140.730 30.335.122 12.403.236 16

15 Belçika 17.051.566 17.570.171 18.335.557 22.235.167 24.620.794 7.721.233 11

16 Kazakistan 18.086.559 17.012.524 20.618.579 17.821.158 24.326.492 6.540.162 37

17 İsrail 19.435.159 16.393.913 19.172.607 23.069.439 23.419.348 10.482.301 2

18 Avusturya 30.288.870 20.508.432 19.421.985 24.352.879 22.634.247 8.570.454 -7

19 KKTC 25.633.387 19.660.949 26.206.621 21.680.693 21.512.284 8.514.374 -1

20 BAE 27.292.446 30.724.570 16.296.125 17.638.230 20.864.793 7.169.529 18

21 Mısır 9.431.010 9.711.838 10.654.002 13.954.737 20.493.500 7.520.267 47

22 Yunanistan 61.014.780 46.610.991 41.371.837 31.981.220 19.434.169 5.088.416 -39

23 Romanya 56.470.838 23.168.101 21.170.309 18.792.043 18.535.895 6.775.308 -1

24 Ukrayna 13.455.326 3.526.856 5.665.095 12.394.959 16.592.530 4.131.134 34

25 Cezayir 5.849.695 6.849.648 10.508.626 13.828.285 14.271.911 6.653.375 3

Liste Toplam 1.035.571.060 934.645.517 1.119.613.126 1.323.746.017 1.614.314.364 566.454.631 22

Toplam 214 Ülke 1.332.922.279 1.153.520.085 1.363.062.079 1.606.993.772 1.898.602.367 - 18

Yıllık artış % %29 -%13 %18 %18 %15 -

Kaynak: TUİK 2012 [21].



34

Yakın komşular ve Arap ülkelerine yapılan Türkiye mobilya ihracat verileri Tablo 
17’de verilmiştir.

22 ülkeden oluşan Arap ülkelerinin yıllık mobilya ithalatı yaklaşık 15 milyar dolar-
dır. Bu ülkelere yapılan 2011yılı ihracatında yüzde 10 düşüş yaşanmışken, 2012 yılında 
ortalama yüzde 124 oranındaciddi artış ile 359 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak, 15 milyar 
dolarlık pazardaedinilen yüzde 2 oranındaki pay istenilen düzeyde değildir. Yakın kom-
şular ve Orta Asya ülkeleri ile yapılan ihracat değerlendirildiğinde, 779 milyon dolarlık 
ihracat değeri neredeyse ülke ihracatının yarısına karşılık gelmektedir. 2012 yılında ülke 
ihracatında yüzde 15 artış olmasına rağmen yakın komşulara yapılan ihracatta yüzde 11 
düzeyinde artış olması düşük bulunmaktadır. Bu düşüşte son 2 yıldır düşüş eğilimi olan 
Yunanistan (yüzde -39), İran (yüzde -31), Suriye (yüzde -89) ve Türkmenistan (yüzde 
-19) ve Bulgaristan’a (yüzde -11) yapılan ihracatın daralması etkili olmuştur. Tablo 1.16 
verilerine göre, ihracatta ciddi artış kaydeden ülkeler olmasına rağmen, farklı nedenlere 
bağlı olarak ciddi düşüş eğiliminde olan ülkeler de dikkat çekmektedir. Sektörün koydu-
ğu gelecek beklentilerine ulaşabilmesi için başta komşu ülkeler olmak üzere Ortadoğu, 
Afrika ve Arap ülkeleri ve yakın komşular ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve pazar pa-
yının artırılması ihracata olumlu katkı sağlayacaktır. 



35

Tablo 17: Yakın komşular ve Arap ülkeleri ve Türkiye mobilya ihracatı

  

NO

 
 

Arap Ülke-
leri

Yıllar (ABD Dolar)

Fark %

 
 

NO

Yakın Kom-
şular ve 

Orta Asya 
Ülkeler

Yıllar (ABD Dolar)
Fark

%2011 2012 2011 2012

1 Libya 17.058.561 167.211.290 880 1 Irak 284.104.069 396.207.276 39

2 S. Arabistan 41.520.963 66.676.562 61 2 Azerbaycan 106.543.529 131.495.049 23

3 B.A.E. 17.638.230 20.864.793 18 3 İran 103.462.953 71.527.314 -31

4 Mısır 13.954.737 20.493.500 47 4 Türkmenistan 75.659.613 61.209.134 -19

5 Cezayir 12.881.703 14.271.911 11 5 Gürcistan 27.991.242 32.126.202 15

6 Lübnan 13.473.086 11.959.145 -11 6 Kazakistan 17.821.158 24.326.492 37

7 Katar 9.528.136 11.375.405 19 7 K.K.T.C. 21.680.693 21.512.284 -1

8 Kuveyt 6.433.537 9.479.696 47 8 Yunanistan 31.981.220 19.434.169 -39

9 Fas 7.956.733 9.246.980 16 9 Bulgaristan 12.701.439 11.311.682 -11

10 Ürdün 7.066.953 7.891.506 12 10 Tacikistan 2.893.128 3.514.367 21

11 Bahreyn 4.708.272 3.802.670 -19 11 Özbekistan 2.887.881 3.196.630 11

12 Moritanya 504.355 3.484.661 591 12 Kırgızistan 1.893.814 2.777.388 47

13 Yemen 1.076.829 3.311.714 208 13 Suriye 11.094.033 1.179.027 -89

14 Sudan 2.076.763 3.288.104 58

15 Tunus 1.627.979 2.705.031 66

16 Umman 1.456.019 2.064.783 42

17 Somali 63.483 728.298 1047

18 Etiyopya 871.854 726.966 -17

19 Cibuti 69.844 196.751 182

20 Komorlar 364.757 15.196 -96

Liste Toplam 160.332.794 359.794.962 % 124 700.714.772 779.817.014 % 11

Kaynak: TUİK 2013 [21].

Ülkelere göre Türkiye mobilya ithalatı Tablo 18’de verilmiştir.

2012 yılında 112 ülkeden yaklaşık 817 milyon dolar değerinde mobilya ithalatı ya-
pılmıştır. İthalatın yaklaşık yüzde 95’inin ilk 25 ülkeden yapılması dikkat çekicidir. Son 
5 yıl değerlendirmelerine göre 2008’de yüzde 9 artış söz konusu iken 2009’da yüzde 27 
oranında daralma olmuştur. 2010’da yüzde 27, 2011’de yüzde 26 oranındaki artış 2012 
yılında yüzde 5 düşüşle sonuçlanmıştır. İlk 25 ülke arasında 18 ülkeden yapılan ithalatta 
düşüş olması anlamlı bulunmuştur. 2012’de ilk 5 ülke sırasıyla Çin, İtalya, Almanya, 
Polonya ve Fransa olmuştur. Bir yıl öncesine göre, 2011’de ithalatımızdapayını en faz-
la artıran ülkeler; Litvanya (yüzde 28), Japonya (yüzde 23), Hindistan (yüzde 17), Çek 
Cumhuriyeti (yüzde 9) olarak sıralanırken, en ciddi düşüşler ise Birleşik Krallık (yüzde 
-47), Güney Kore (yüzde -35), Slovakya (yüzde -31), İsveç (yüzde -30), Endonezya (yüz-
de -24), Portekiz (yüzde -23) ve İspanya (yüzde -22) olarak sıralanmıştır. Dünya mobilya 
pazarında yer edinmek isteyen sektörün ithal mobilya ticaret seyrinin ihracat hacim de-
ğerlerinin altında kalması sektör adına olumlu değerlendirilmektedir.  
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Tablo 18: Ülkelere göre Türkiye mobilya ithalatı

 
NO

 
Ülkeler

Yıllar (ABD Dolar)
2008 2009 2010 2011 2012 Fark 2011-2012

1 Çin 212.442.977 162.477.328 237.880.812 292.961.262 297.721.975 2

2 İtalya 104.258.230 65.956.543 68.235.023 92.424.637 83.514.933 -10

3 Almanya 104.901.504 60.345.034 75.026.846 87.538.878 76.237.359 -13

4 Polonya 40.932.890 40.131.926 38.436.591 50.118.059 48.646.832 -3

5 Fransa 46.835.619 26.036.618 35.836.875 42.243.999 38.614.699 -9

6 İspanya 18.477.218 26.830.774 29.294.199 39.591.556 30.708.433 -22

7 Romanya 8.991.964 9.988.198 14.214.976 26.531.296 26.868.185 1

8 Endonezya 19.121.243 16.506.623 18.600.945 21.337.381 16.189.597 -24

9 Birleşik Krallık 11.194.433 4.828.113 7.058.769 21.804.148 11.524.227 -47

10 Vietnam 21.313.156 18.507.324 18.167.133 20.558.025 16.318.860 -21

11 Japonya 24.904.598 14.842.818 17.769.143 16.904.171 20.753.321 23

12 ABD 16.794.825 10.196.551 12.525.357 15.170.042 13.094.596 -14

13 Slovakya 3.596.156 5.077.430 9.015.266 10.386.770 7.213.446 -31

14 İsveç 6.421.948 5.447.414 6.650.275 10.250.722 7.219.781 -30

15 Hindistan 2.322.177 1.718.823 7.775.110 9.287.767 10.843.325 17

16 Çek Cum. 7.669.092 3.610.024 5.890.111 8.417.209 9.159.918 9

17 Güney Kore 9.610.934 6.141.349 9.877.969 8.046.016 5.236.568 -35

18 Avusturya 7.335.406 4.447.844 7.456.870 7.719.984 6.196.435 -20

19 Tayvan 8.614.700 4.889.546 6.071.174 7.172.312 2.449.000 -66

20 Litvanya 6.030.652 5.271.921 6.661.777 7.063.464 9.049.079 28

21 Bulgaristan 4.292.096 3.072.082 5.162.556 7.062.485 6.060.992 -14

22 Macaristan 3.871.697 5.528.948 5.006.186 5.687.619 5.625.812 -1

23 Danimarka 7.050.836 6.380.398 5.298.606 4.940.249 4.074.143 -18

24 Hollanda 4.710.960 3.626.534 3.905.500 4.704.001 4.731.002 1

25 Portekiz 1.494.894 4.577.991 2.873.229 4.619.282 3.575.526 -23

Liste Toplam 703.190.205 516.438.154 654.691.298 822.541.334 761.628.044 -7

Toplam 112 Ülke 738.204.213 537.382.699 681.718.701 857.018.423 816.423.000 -5

Yıllık artış % %9 -%27 %27 %26 -%5  

Kaynak: TUİK 2012 [23].

 2.2.6. Dış Ticaret Dengesi

Türkiye, mobilya dış ticaret dengesi 2001 yılından bu yana pozitif seyir izlemek-
tedir. 1997 – 2000 arası sürekli açık veren sektör, 2001’den itibaren artan bir dış ticaret 
fazlası vermektedir. Türk mobilya sektörü son 12 yılda göstermiş olduğu performans doğ-
rultusunda ülke ticaretinde dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden birisi olmuştur. 
2009 yılı hariç, yıllık ihracat ve ithalat oranlarındaki düzenli artış dikkat çekmekte olup, 
ihracat artışı ithalat artışından fazladır. Ancak, özellikle, Çin ve diğer Uzak Doğu ül-
kelerinden getirilen, daha önce yaygın kullanımı olmayan bahçe/dış mekân mobilyaları 
ithalatın artmasına neden olmaktadır.
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Tablo 19: Türkiye mobilya sanayii dış ticaret dengesi

Yıllar
Dış Ticaret Dengesi  (Bin, ABD Dolar)

İhracat  İthalat  Ticari Denge Karşılama
1997 78.479 158.367 -79.888 -50 
1998 97.357 175.222 -77.865 -44 
1999 127.663 145.648 -17.985 -12 
2000 163.923 182.744 -18.821 -10 
2001 180.683 111.950 68.733 61 
2002 260.950 112.426 148.524 132 
2003 404.844 147.761 257.083 173 
2004 547.242 254.338 292.904 115 
2005 645.040 341.596 303.444 88 
2006 798.585 540.354 258.231 47 
2007 1.032.658 680.169 352.488 34 
2008 1.332.922 738.204 594.718 45 
2009 1.153.520 537.382 616.137 53 
2010 1.363.062 681.718 681.343 50 
2011 1.606.993 857.018 749.975 47 
2012 1.898.602. 821.357 1.077.245 56

Son 5 yıl toplam 9.793.921 6.486.254 3.307.667  49

Kaynak: TÜİK  2012 [21 ve 23], DTM 2012 [24].

 2.2.7. Sorunlar, darboğazlar

 10. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Mobilya Sanayii Çalışma Grubuta-
rafından sektörün büyümesi, uluslararası piyasalarda rekabetin artırılması ve geliştiril-
mesine yönelik temel sorunlar 10 başlıkta toplanmış, bu sorunlara ilişkin durum değer-
lendirmesi ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu sorunlar aşağıda sıralanmaktadır:

•	 Haksız rekabet (Kayıt dışılık, fikri hakların korunması)
•	 Eğitim, kalifiye iş gücü, istihdam, deneyim eksikliği,
•	 Verimlilik, yönetim ve kurumsallaşma 
•	 Tasarım, Ar-Ge,
•	 Tanıtım, markalaşma ve pazarlama,
•	 Hammadde,
•	 Yan sanayi,
•	 Lojistik, nakliyat,
•	 Kamu sektör ilişkileri,
•	 Sermaye / Finansman



38

 2.2.7.1. Haksız rekabet

Mobilya sektörünün en önemli sorunu haksız rekabettir. Doğası gereği 100 m2 ile 
100.000m2 arasında tesislerde üretim yapılabiliyor olması nedeni ile sektörde diğer sek-
törlere göre kayıt dışılık oldukça fazladır. Bu da haksız rekabeti beraberinde getirmekte-
dir. Haksız rekabet konusunda öne çıkan diğer husus ise fikri hakların korunmasıdır. 

Kayıt Dışılık: Türkiye’de istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri olan 
mobilya imalat sanayii, yurt genelinde her ile ve ilçeye dağılmış durumdadır. TÜİK 
rakamları dikkate alındığında, sektörde yüzde 50 – 60 oranında kayıt dışılığın olduğu 
tahmin edilmekte olup, bu konu sektörde en önemli sorunlardan birisi olarak görülmek-
tedir. Kayıt dışına etki eden nedenlerin başında,sektörde çoğu küçük atölyelerden olu-
şan üretim ve satış yerlerinin mal girdi, çıktıları, istihdam verileri ve sigorta primleri 
açısından net olarak kayıt edilememesi ve piyasa denetlemelerinde sıkıntılar yaşanması 
gelmektedir. 

Bu sorunun giderilebilmesi için kamu denetimi artırılmalı/etkinleştirilmeli, işveren 
ve tüketici bilinçlendirilmeli, (satış anında) garanti kapsamı için fatura alımı teşvik edil-
meli, konu ile ilgili kanunların uygulanmasına önem verilmelidir. Hammadde, iş gücü 
gibi konularda sektör envanterinin çıkarılması ve bunu sağlayacak etkili mekanizmaların 
oluşturulması kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi açısından önemli hususlardır. 

Ayrıca, çevre ve insan sağlığına zararlı hammadde ve uygulamalar konusunda 
kamu denetiminin yetersiz kalması, sektör genelinde konu ile ilgili bilgi eksikliği gibi 
nedenlerle çevre, sosyal ve insan sağlığı açısından sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine 
getiren firmaların haksız rekabete maruz kalmasına neden olmaktadır.

Fikri hakların korunması:Mobilya sektörü, özellikle son 10 yıldaki ihracat potan-
siyeli, üretim teknolojisi,  artan ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı ile her geçen gün 
gelişmekte ve Türkiye’nin uluslararası alanda rekabete girdiği ve marka oluşturduğu bir 
sektör olma yolunda ilerlemektedir. Ancak, sektörde iç piyasada ürünler çok kolay kopya 
edilebilmekte ve taklitçilik yaygın olarak kullanılan bir iş yapma şekli/metodu haline 
gelebilmektedir. 

Haksız rekabeti önlemek ve tasarım bilincinin kökleşmesini sağlayabilmek için fik-
ri hakların korunması adına tasarım tescil mekanizmasını kolaylaştırmak, model hırsız-
lığına karşı caydırıcı kanuni önlemleri almak, etkin kontrol mekanizmaları oluşturmak, 
tasarım konusunda var olan insan potansiyelini sanayi-üniversite işbirliği ile geliştirmek, 
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yeterli kaynak aktarımını yapmak devletin, firmaların ve sektör örgütlerinin çabasını ge-
rektirmektedir. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü ve ticaret odalarının sektör ile daha yakın-
dan çalışması, fikri hakların korunmasında önem taşımaktadır.

Farklı bir sorun ise, ihtilaflı durumlarda karar mekanizmasını etkileyen konuda 
uzman olmayan bilirkişiler tarafından hazırlanan durum değerlendirme raporlarıdır. Bu 
konuda, tüketici mahkemelerinin bilirkişi tayinlerinde mobilya konusunda donanımlı ki-
şileri seçmesi önem taşımaktadır.

 2.2.7.2. Eğitim, kalifiye işgücü, istihdam, deneyim eksikliği

Sektörün genel yapısına ve temel sorunlarına bakıldığında, genel eğitim ve meslek 
eğitimi alanında yeni neslin zamanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte olmayışı ve yaratıcı dü-
şünce geliştirmede yetersiz kalmasının en önemli sorunlardan biri olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Eğitimdeki yetersizlik kalifiye işgücü, istihdam ve deneyim eksikliğini beraberinde 
getirmektedir. Bu durum ise sektörün gelişimi ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Mobilya meslek eğitimi ve kalifiye iş gücü hususu (i) okullar, (ii) yöneticiler ve (iii) 
çalışanlar açısından değerlendirilebilir:

Kalifiye işgücü (okullar):Son 15 yılda adayların tercihleri dikkate alındığında mo-
bilya eğitimi için üniversite, yüksek okul ve meslek liselerinin adaylar tarafından, son 
sırada veya açıkta kalmamak için tercih edildiği görülmektedir. Son 10 yıldır cari açık 
vermeyen ve iş bulma sıkıntısı olmayan sektörün eğitim tercihiaçısından sonlarda olması 
tanıtım eksikliğine bağlanabilir. Mevcut mobilya eğitimi veren okullardan mezun olan 
öğrencilerin, hem mühendislik formasyonları hem de sektör bilgileri yetersiz olmakta 
dolayısıyla sektörce arzulanan kalifiye iş gücü yetişmemektedir.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Teknik Eğitim Fakülteleri’ndeki Mo-
bilya ve Dekorasyon Bölümleri kapatılarak bu bölümler Ağaç İşleri Endüstri Mühendisli-
ği alanlarına çevrilmiştir. Bu durum,ilgili bölümlerin mobilya sektörünü doğrudan temsil 
etmeyen yan disiplinlere girmesine yol açmıştır. Öte yandan, endüstriyel tasarım eğitimi 
veren bölümlerin müfredatlarında mobilya eğitimine daha etkin yer verilmesi gerekmek-
tedir. 

Üretim ve tasarım için gerekli güncel bilgileri içeren meslek eğitiminin, hem 
meslek liselerinde hem de üniversite düzeyinde mobilya sektörüne yönelik özel 
bölümlerde verilmesi sektör adına önemli bulunmaktadır. Gelişmiş ülke üniversitelerinde 
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olduğu gibi mobilya üretiminin yoğunlaştığı bölgelerde Mobilya Mühendisliği, Mobilya 
Tasarımı bölümlerinin açılması, üniversite – sanayi işbirliği çerçevesinde, mobilya sanayi 
alanındaki akademik çalışmaların yoğunlaştırılması ve bu alanda yetişmiş işgücü ve bilgi 
birikiminin sektörde kullanımına yönelik plan ve programların yapılması gerekmektedir. 
Mobilya meslek eğitiminin cazip hale getirilmesinin sektörün temel sorunlarının 
çözümlenmesinde ve gelişmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, sektöre kalifiye iş gücü sağlaması beklenen mobilya eğitimi veren 
mevcut okulların nitelik ve nicelik yönünden sektörün beklentilerini karşılamakta yeter-
siz kaldığı söylenebilir. Bu konuda ivedilikle yapılması gereken, söz konusu okulların 
teknolojilerinin yenilenmesi, aktif üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, öğretim kad-
rolarının ve öğrenci kalitesinin artırılması, programların uygulamaya ve son teknolojiye 
uygun olarak güncellenmesi ve sektörün cazip hale getirilmesidir. Bunun yanında, okul-
lardaki öğretim kadrolarının da, güncel teknolojiye ilişkin bilgi edinmeleri için büyük iş-
letmelerde staj yapmaları sağlanabilmelidir. Ayrıca, bazı teşviklerle öğretim kadrolarının 
uluslararası fuarlara götürülerek yeni gelişmeleri takip etmelerinin sağlanması hem sek-
tör adına hem de mesleki eğitim adına faydalı olacaktır. Sektör temsilcilerinin sanayinin 
beklentileri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile iletişimde 
olması mobilya meslek eğitimi sorununun çözümü için önem taşımaktadır. 

Kalifiye işgücü (çalışanlar):Etkili ve verimli üretim için sektör çalışanlarının gün-
cel konularda bilgilendirilmesi gerekmektedir.Teknoloji ve uygulama alanlarındaki yeni-
liklerin izlenmesi, muhtemel deneyim eksikliklerinin giderilmesi ve bilgi ve becerilerin 
artırılması açısından uzmanlık gerektiren konularda mesleki eğitim kurslarının yaygınlaş-
tırılması ve ‘Eğitim Yardımı’ gibi teşviklerin kullanılması önemlidir.Kalkınma ajansları 
ile projeler oluşturulması, halk eğitim merkezlerinin etkinleştirilmesi, kurum içi eğitim 
hizmetlerinin artırılması kalifiye iş gücünün oluşumuna ve deneyim eksiklilerinin gideril-
mesine katkı sağlayacak faktörlerdendir. Sektördeki işletmelere kendi iş gücünü yetiştir-
me ve sağlamaya yönelik destek verilmesi de uzun vadeli kalifiye iş gücünün yetişmesini 
sağlayacaktır. Mevcut çalışanların rehabilitasyonu açısından OSB’lerde mesleki eğitim 
merkezleri aktif görev edinmelidir.

Kalifiye işgücü (yöneticiler): Küreselleşmenin getirdiği yıkıcı rekabet ve 
ekonomik liberalleşme eğilimlerinin hız kazanması, sermayenin serbest dolaşımındaki 
artış, ticaretin serbestleşmesi, ürün niteliklerinde uluslararası standart olgusunun artması, 
müşteri memnuniyeti, doğal kaynakların etkili kullanımı ve tüketimi gibi konularda 
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sektörde yönetici pozisyonunda olanların eğitimi ve gelişimi işletmelerin yönetimine 
profesyonellik kazandıracaktır. Ayrıca, donanımlı yöneticiler işletmelere etkili ve verimli 
kalifiye işgücünün sağlanması, deneyim eksikliklerinin giderilmesi gibi konularda da 
faydalı olacaktır.

2.2.7.3. Verimlilik, Yönetim ve Kurumsallaşma

Mobilya sanayiinde, büyük ölçekli işletmeler yanında çok küçük ölçekli işletmeler 
de varlığını sürdürmektedir. Üreticilerin altyapı, sistem, kurumsallaşma ve diğer birçok 
yönden farklılık göstermesi sonucu sektörde yönetim ve organizasyonel eksiklikler dik-
kat çekici boyutlardadır.

Üretimde verimliliği etkileyen faktörlerin başında, tasarım ve yenilik olgusunun 
hem proje oluşumlarında hem de üretim süreçlerinde yeterince yaygın olmaması ve 
nitelikli iş gücü konularındaki eksiklikler gelmektedir. Bu duruma ülkenin genel mesleki 
eğitim politikasının doğrudan etkisi olmasına rağmen diğer etkileyici faktörler sektördeki 
şirketlerin yönetim ve kurumsallaşma biçimi ile organizasyon yapılarındaki sıkıntılardır. 
Şirketler, insan kaynakları ve ürün kaynaklarının etkili ve verimli kullanımında sorun 
yaşamaktadır. Genel olarak sektörde kayıt dışılık nedeniyle çalışanların hakları büyük 
oranlarda karşılanmamaktadır. Bu ise ürün kalitesinden verimliliğe, yenilikçilikten ka-
tılımcı yönetime kadar temel performans sonuçlarında ve yönetim kalitesinde kendini 
göstermektedir. Sektör genelinde hali hazırda çalışanların büyük çoğunluğunun usta-çı-
rak tarzında atölye kültürü ile yetişmeleri, gelişen teknoloji ve bilgi altyapılarının sektöre 
uyarlanmasındaki en büyük problemlerden birisidir. Bu konuda farklı ve yeniliklere açık 
yönetim ve kurumsallaşma yapısı verimliliğe olumlu etki yapacaktır. 

Kurumsal gelişmişlik düzeyi, şirketlerde süreçlerin ve sistemlerin oluşturulmasında, 
iyileştirme mekanizmalarının işletilebilmesinde, piyasada oluşan risklerin erken tespiti, 
karşı önlemlerin yerinde ve zamanında alınmasında önemli rol oynamaktadır. Kurumsal 
gelişim için gerekli olan yaşananlardan öğrenme ve sürekli gelişimin önünü açacak lider 
vasfında yönetici ve şirket sahibi sayısı sektörde oldukça sınırlıdır. Kişisel yönetim, lider-
lik farkı veya mevcut yapıdaki yeni oluşum şirketlerin piyasada çabuk yükselmesi ve yeni 
markaların oluşmasınısağlamaktadır. Yine şirketlerin piyasada rekabet açısından yetersiz 
kuruluşlar haline gelmeleri, bölünmeleri ve nihayetinde de yok olmalarındaki en önemli 
nedenlerden biri kurumsallaşmanın sağlanamamasıdır.
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Sektörde verimlilik, kurumsal organizasyon ve yönetim etkinliğini artırmak için 
Kalkınma Ajansları ve KOSGEB gibi kuruluşlardan aktif faydalanma, Verimlilik Genel 
Müdürlüğü ile iletişim, Ticaret Odaları ile Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), 
Mutfak Mobilya Üreticileri Derneği (MUDER) ve Ofis Mobilyacılar Derneği (OMSİ-
AD) gibi sektörel derneklere aktif katılım, şirket etütlerinin iyi analiz edilmesine yönelik 
yöneticilere seminerler verilmesi, üretimde katma değersiz faaliyetlerin etkili kullanımı 
önemli hususlardır. Bununla birlikte, var olan bölgesel/şehre özgü sektörel örgütlerin üze-
rinde yeni yapılanmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunun çözümü için sanayi odalarının 
etkili olmaları bu bakımdan önemlidir. Bu kapsamda model olarak özel teşebbüs oluşu-
muna uygun örneklerin araştırılması önerilebilecektir. Bu bakımdan, İtalya, Almanya, 
ABD örnekleri incelenmelidir.

 2.2.7.4. Tasarım, Ar-Ge

Tasarım, bireysel beklentilerden sosyal beklentilere, milli beklentilerden uluslara-
rası beklentilere, pazarlamacıdan üreticiye ve daha önemlisi çevresel beklentilere kadar 
farklı alanlara cevap veren ve aynı zamanda sosyal, kültürel, siyasi etkinliği olan güç po-
tansiyelini üzerinde bulundurmaktadır [25]. Çünkü tasarım dünyayı hareket ettirme, yö-
netme güç ve yeteneğine sahiptir [26]. Bu bağlamda verilebilecek iki örnek model İtalya 
ve İngiltere’dir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişi ile ilgili Komisyon Raporunda [27], 
Türkiye’nin endüstriyel tasarıma önem vermesi ve ürünlerin hukuki açıdan korunurluğuna 
yönelik önlemler alması gerektiği vurgulanmaktadır. Küreselleşen dünyada ülkelerin 
rekabetçiliğinde en etkili rollerden biri tasarıma aittir. 

Gelişmiş ülkelerde algılanan tasarım anlam ve manası ülkemizde henüz istenilen 
düzeyde gelişmemiştir. Ülkemiz mobilya sektöründe 1990’lı yıllardan önce tasarımdan 
bahsetmek zordur. Son 15 yılda,  büyük ölçekli firmaların sektöre girmeleri, şirket sayıları 
ve iş tecrübelerinin artması ve dış ticarette rekabet gibi faktörlerin etkisiyle, hitap edi-
len kitlenin kültürü, refah düzeyi, tüketim alışkanlıkları, bölgesel ve sosyal özelliklerine 
göre ürün yelpazesi geliştirilmesi ve kimlikli mobilya oluşumu için sektörde tasarıma 
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak, son yıllarda her ne kadar şirketler tarafından 
tasarıma önceki yıllara oranla daha fazla önem verilse de, tasarımın ruhu ve özü yeterince 
anlaşılamadığı için bu çalışmalar özgün ürün ve markaları diğerlerden ayrıştıracak nite-
liği taşımamaktadır. Pragmatist bir yaklaşımla piyasada bulunan ürünlerin benzerlerinin 
vücuda getirilmesi nedeniyle, tasarım konusunda yürütülen faaliyetler gelecek için fazla 
ümit vaat etmemektedir. Bu durumun sürmesi halinde ilerleyen dönemlerde tescil ve telif 
hakları konusunda olumsuzlukların yaşanacağı tahmin edilmektedir. 
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Türk mobilya sanayiinin uluslararası arenada uzun vadeli olarak yer edinebilmesi, 
birim değerde artışın sağlanabilmesi, ancak özgün tasarıma sahip ürünler ile mümkün 
olabilecektir. İhracatın avantajlarından yararlanabilmeyi sürekli kılmak, öncelikle ulusla-
rarası bir marka olmayı ve bunun gereklerini yapmayı gerektirmektedir. Etkin bir kontrol 
mekanizması oluşturulması ve tasarım konusunda var olan insan potansiyelinin üniversi-
te sanayi işbirliği ile geliştirilerek yeterli kaynak aktarımının yapılması devletin, firmala-
rın ve sektör örgütlerinin ortak çabasını gerektirmektedir.

Sektörde tasarım bilincinin artması için yapılması gereken konular şu şekilde sıra-
lanabilecektir:

•	 Üniversiteler düzeyinde mobilya tasarımı öne çıkarılmalı,
•	 Üretime yönelik tasarım düşünceleri oluşturulmalı,
•	 Tasarım yönetiminin önemi artırılmalı, 
•	 Tasarım yarışmaları etkinleştirilmeli,
•	 Yurt dışı desteği verilmeli ve örnek modeller alınmalı, 
•	 Öğrenci projeleri endüstri ile birleştirilmeli (ortak çalışma),
•	 Ülke genelinde mobilya üretiminin yaygın olduğu bölgelerde tasarım okulları 

açılmalı, mevcut olanlar ise 21.yüzyılın beklentileri doğrultusunda güncellen-
meli,  

•	 Üniversite-sanayi işbirliğinin sözde kalmaması için hem sektöre özendirici 
teşvikler getirilmeli hem de akademisyenlere akademik çalışmalarını sanayi 
ile birlikte yapma imkanı verilmeli,

•	 “Tasarım ve AR-GE” konusunda gelişmiş ülke modelleri incelenmelidir. Bu 
bakımdan Avrupa ve özellikle Uzak Doğu ülkelerine model teşkil etmiş olan 
İngiltere’deki devlet destekli Tasarım Konseyi (Design Council) yapısı, işlev-
selliği ve görevleri örnek alınabilecektir. 2009/15355 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyinin bu konuda hem mobilya 
sektörüne hem de genel imalat sektörüne öncü olması sağlanmalıdır.

2.2.7.5. Tanıtım, Markalaşma ve Pazarlama

Tanıtım: Bilgi çağında en önemli faktör bilgi ve iletişim ile oluşturulan tanıtımdır. 
İç ve dış pazarlara ulaşımı belirleyen ana unsur tanıtım faaliyetleri ile kalite ve satış son-
rası destek ağının yeterli olmasıdır. Bu konuda Türk mobilyasının kaliteli ürün olduğuna 
dair imaj oluşturulmalı ve kalitesiz mobilyalarla kötü tanıtıma neden olan işletmelerin 
önüne geçilmelidir. Sektör ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluştuğu için tanıtım, pazarlama 
gibi konular firma içerisinde mevcut imkânlarla/elemanlarca yürütülmeye çalışılmakta ve 
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bu durum dış piyasalarda yetersiz kalınmasına sebep olmaktadır. Ulusal tanıtım reklam 
harcamaları ile sağlanırken, uluslararası tanıtım yurt dışı fuarlara katılımla olmaktadır. 
Firmalar bu yönde devlet teşvikleriyle desteklenmeli ve satış sonrası hangi ülkede olursa 
olsun destek ağı, bilgi edinimi ve hak arayışının sağlanmasına yönelik kolaylık, tanıtım 
ve güven sağlanmalıdır.

Pazarlama: Mobilya üreticileri genel olarak aracı pazarlama şirketleri veya diğer 
aracı kurumlar üzerinden ürünlerini tüketicilere ulaştırmaktadır. Türk mobilya sektörü, 
bazı markaları ile uluslararası pazarda başarı için gerekli şartları sağlamış olup, ihracat 
rakamlarını her yıl artırmaya devam etmektedir. Sektörün hazırladığı fuarlar pazar etkin-
liğine, pazarlamaya ve tanıtıma doğrudan etki etmektedir. İç piyasada ise nüfus artışı, 
zenginleşmenin getirdiği mobilya değiştirme süresinin kısalması, kentleşme nedeniyle 
artan mobilya ihtiyacı iç pazarı sürekli hareketli ve canlı tutmaktadır. 

Ancak, yukarıda ifade edilen durum sektör genelinde geçerli değildir. Pazar bilgisi, 
tüketicinin marka algısı, mobilya değiştirme sıklığı ve daha birçok konuda müşteri dene-
yimi, davranışı ve sesini almayı sağlayan kanallar etkili bir şekilde kullanılamamaktadır. 
Bu durum hem sektörün gelişimi açısından hem de tüketici haklarının korunması, tüketici 
memnuniyeti ve haksız rekabeti önlemek açısından oldukça önemlidir. Zira hizmet alt 
yapısı olan ve ürünlerine garanti veren firmaların malzeme seçerken ortaya koydukla-
rı hassasiyetle diğerlerinin ortaya koyduğu tavır oldukça farklıdır. Satış sonrası hizmet 
desteğini etkili şekilde sağlamak için gerekli bilgi ve hizmet alt yapısının oluşturulama-
ması sektörde firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konusunda şüphe uyandırmaktadır. 
Sektörün/firmaların pazarlama ve tanıtım kabiliyetini geliştirici eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları artırılmalı ve bu eksiklerin giderilmesine dönük marka tanıtım faaliyetlerinin 
desteklenmesi, istihdam ve eğitim yardımı gibi teşviklerin kullanımının artırılması sağ-
lanmalıdır.

Öte yandan Avrupa’dan ithal edilen katma değerli ürünler açısından yerli alternatifler 
üretilmeli, Uzakdoğu’dan gelen ekonomik ürünlerde de belli bir kota konmalıdır.

Markalaşma: Marka oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır. Ancak, sektörün 
başarısını ve gelişimini etkileyen yukarıda ifade edilen ilk 4 faktör, sektörde marka olu-
şumuna etki etmektedir. Marka ve markalaşma çok boyutlu stratejik düşünme ve planla-
mayı gerektirmekte,bu husus işletmelerin rekabet gücünde en önemli faktörlerden biridir.
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Her ülke sahip olduğu markalar kadar güçlü ve her sektör tasarım yeteneği kadar 
rekabetçidir. Sektörün öne çıkan üreticilerinin marka olgusuna verdiği önemi ve yap-
tıkları yatırımı orta ve küçük ölçekli firmaların da yapmaları gerekmektedir. Mobilya 
firmalarının marka ve ürünlerini olgunlaştırıp, dünya standartlarına uygun, kaliteli, özgün 
tasarımlı ve rekabetçi fiyatlara sahip Türk Mobilyası Kimliği’ni oluşturmaları sektörün 
uluslararası boyutta rekabetini etkileyecek önemli bir unsurdur. Marka oluşumu hem fir-
malar tarafından hem de devlet tarafından teşvik edilmeli ve markaya ödül verilmelidir. 
Bu konuda Turquality sahiplenilmeli, tanıtılmalı ve işlevselliği artırılmalıdır. İngiltere 
Kraliyet Marka Ödülleri, İtalya Tasarım Ödülleri buna örnek teşkil edebilecektir. 

Tanıtım, markalaşma ve pazarlama ile ilgili temel hedef ve tavsiyeler şu şekilde 
sıralanabilir:

•	 Kaliteli Türk mobilya kimliği ile pazarda yer edinilmeli, 
•	 Kontratlı üretimlerde yabancı menşeli ürünlerde seçici olunmalı, 
•	 Yabancı firmalara karşı fason üretim yerine yerli firmalar kendi ürününü üret-

meli,
•	 Türk markaları yabancı pazarlarda birbiriyle rekabet etmek yerine işbirliğine 

gitmeli, 
•	 Yan sanayi hizmetlerinin gelişimi sağlanmalı, 
•	 Müşavirlik hizmetlerinde yapılanma sağlanmalı,
•	 Yurt dışı tanıtımlarda devlet desteği sağlanmalı, 
•	 Türkiye tanıtım fonundan mobilya sektörüne pay ayrılmalı,
•	 Dağıtım kanalları dünya standartları seviyesine getirilmeli,
•	 Marka mağazalar etkinliği oluşturulmalı,
•	 Etkili olunan pazarlara girmek hedeflenmeli, 
•	 Yakın komşulara yönelip değişik pazarlama araçları devreye konarak pazar 

payı artırılmalı,
•	 Rusya pazarına Türk mağaza zinciri ile girilmesi düşünülmeli, 
•	 AVM’lerin oluşumu için devlet desteği sağlanmalıdır.

  2.2.7.6. Hammadde

 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sektör raporuna [28] göre, 
mobilya sektöründe günlük 30 bin m3, yıllık 15 milyon m3 endüstriyel oduna ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu miktarın 9 milyon m3’ü iç piyasadan, kalan bölümü ise ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. 2011 yılında sektör sadece panel mobilya üretiminde 11 milyon m3 
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endüstriyel odun kullanmış olup, 2023 hedeflerine ulaşmak için piyasa türleri ve orman-
ların verim gücü dikkate alınarak yerli endüstriyel odun üretiminin en az 20 milyon m3’e 
çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. 

Türkiye’de ileri teknoloji ile sunta ve MDF üretimi yapılırken, üretim için gerek-
li hammadde tedarikinde sorun yaşanması üretimi etkilemekte, kapasite oranlarını dü-
şürmekte ve bu durum fiyatlandırmalara etki etmektedir. Endüstriyel odun yurt içinde 
Orman Genel Müdürlüğü’nden ve ayrıca yurt dışından Güney Amerika, Şili, Arjantin, 
Kanada ve Amerika gibi ülkelerden temin edilmektedir. Endüstriyel odunun dış piyasa-
larda Türkiye’den yüzde 50-60’a varan oranlarda ucuz olması özellikle ihracatta rekabeti 
sürekli zayıflatan bir unsur olarak öne çıkmaktadır.  

Ülkemizde hammadde konusunda rekabetçi piyasa şartları oluşmadığı gibi orman 
kaynaklarının önemli bir bölümü doğrudan yakacak odun olarak kullanılmaktadır. Buna 
ilaveten yanlış kesim sonucu endüstriyel odun kalitesinin düşmesi, yanlış depolama 
sonucu ardaklanma, çürüme gibi nedenlerden dolayı yine yakıt olarak kullanılması da bu 
alanda yetişmiş eleman sıkıntısına bağlanabilecektir. Bu nedenle, kaynakların ağırlıklı 
olarak endüstride değerlendirilmesi yanında hammadde israfının önlenerek üretimde za-
yiatın en aza indirilmesi için politika üretilmelidir. 

Mobilya üretiminde kullanılan diğer girdilerden hırdavat malzemeleri yoğunluklu 
olarak ithal edilmektedir. Döşemecilik sektöründe kullanılan kumaş, sünger, kuş tüyü gibi 
malzemelerin tedariki de ağırlıklı olarak ithal ürünlerden oluşmaktadır. 

Hammadde kaynaklarının yetersizliği, Türk mobilya sektöründeki işletmelerin 
uluslararası rekabet gücünü zayıflatan bir unsurdur. Türkiye, ahşap, sunta, kaplama, hır-
davat ve diğer girdiler gibi uygun temel materyal arzına sahip olduğu halde iyi kalitede 
yerli girdileri, yeterli miktarda ve rekabet edebilir fiyatlarla elde etmek mümkün olama-
maktadır. 

Mobilya sanayiinin gelişmesindeki bir diğer engel, Avrupa menşeli ürünlerin düşük 
kaliteli bir kopyası olan, yerli üretim metal aksesuarlar gibi ara mallardır. Bu yüzden 
firmalar çok az seçenekle karşı karşıya kalmakta ve ithal girdileri kullanmaya yönel-
mektedir. Hammaddenin dış pazardan temin ediliyor olması ve döviz kurlarındaki yakın 
zamana kadar gözlenen dalgalanma maliyetleri yükseltmektedir. Bu durum mobilya sek-
töründeki fiyat rekabeti avantajını ülkemiz aleyhine çevirmektedir.
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Sektörde hammadde konusunda dışa bağımlılığın olması gelecekte sorun yaşan-
ması ihtimalini gündeme getirdiğinden bu konu ile ilgili yapılması gerekenler özetle şu 
şekilde sıralanabilecektir:

•	 Orman kanunu ve orman teşkilatı zamanın ihtiyaçlarına göre ve orman kaynak-
larının etkinliğini ve verimliliğini artıracak şekilde güncellenmeli,

•	 Ormanların verimli kullanılması için önlemler alınmalı, 
•	 Endüstriyel plantasyonlar oluşturularak endüstriyel odun arzı yapılmalı,
•	 Endüstriyel odun üretiminde dışa bağımlılığa alternatifler üretilmeli, 
•	 Hızlı yetişen ağaç türlerinin plantasyonu sağlanmalı,
•	 Endüstriyel ağaç üretimine izin verilip (İsveç Örneği), özel ormancılık destek-

lenmeli
•	 Orman köylüsü problemi çözülerek üretimin arttırılması yönünde bir iyileşme 

için gerekli alt yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmalı,
•	 Odunun pahalı elde edilmesi ve maliyetlere doğrudan etki etmesi önlenmeli,
•	 Orman ürünlerine uygulanan %18’lik KDV oranına eklenen % 9’luk fon 

(Ağaçlandırma, Orman Bakanlığı, Tellaliye ve TRT için ödenen vergiler) kal-
dırılmalı,

•	 Endüstriyel odun hammaddesinde yaşanan sıkıntılar doğrultusunda ahşap ve 
panel levha üretiminde katma değeri yüksek yeni kompozit malzeme arayışları 
teşvik edilmeli, 

•	 Panel levha üretiminde tekelleşme ve fiyatlandırmada sıkıntılar giderilmeli,
•	 Panel levha üretiminde kullanılan 18 mm levha kalınlığının 16 mm’ye düşürül-

mesi 1/9 oranında endüstriyel odun tasarrufu sağlayacağından sektörün 16 mm 
levha kullanımı ile ilgili planlamalar yapılmalı (örneğin IKEA 16 mm levhalar 
ile üretim yapmaktadır), 

•	 Tekstil, sünger, polyester, kuş tüyü gibi döşemeli mobilyalarda nitelikli yerli 
hammadde kaynaklarının zenginleştirilmesinin sağlanmasına yönelik alternatif 
düşünceler oluşturulmalı, 

•	 Sac, metal profil malzeme çeşitliliğinde zenginleşme ve nitelik artışı sağlan-
malı, sektörde mobilya üretiminde uygun sac ve metal profil konusunda sıkın-
tılar giderilmeli, fiyatların uygun düzeylere gelmesi için gerekli kamu desteği 
veya know-how desteği sağlanmalı,

•	 Nihai üründe katma değeri yükseltici faaliyetler teşvik edilmeli, 
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•	 Ürün yaşam döngüsü göz önüne alınarak insan sağlığına zarar veren malzeme 
kullanımına izin verilmemeli ve bu konuda üretim merkezlerinde denetimlerin 
sıkılaştırılması sureti ile gerekli önlemler alınmalı, 

•	 Hammadde temininde AB standartlarına uyum sağlanmalı ve sertifikasız ham-
madde girişinin önüne geçilmeli, (Kyoto protokolü çerçevesinde en az E1 stan-
dardı aranmalı), 

•	 Yerinde gözetim sertifikası istenmeli,
•	 Ülke genelinde çevreye duyarlı ürünlerin standart testlerinin yapılabileceği 

uygun laboratuar ortamları sağlanmalıdır.

 2.2.7.7. Yan Sanayi

Otomotiv, beyaz eşya gibi önde gelen sektörlerin önemli bir özelliği güçlü yan sa-
nayi desteğine sahip olmalarıdır. Yan sanayiler tasarım ve yenilik konularında dahi ana 
sanayiyi yönlendirebilmekte, ortak projeler ile toplam değer yönetimine katkı sağlamak-
tadır. Mobilya sektöründe ise yan sanayi tamamen ana sanayinin yönlendirmesi ile çalış-
makta olup, sadece fason üretici mantığında hizmet verme durumundan kurtulamamak-
tadır. Bu durum sektörde uzun vadeli dönüşümü ve katma değerli iş yapma anlayışının 
gelişmesini mümkün kılmamaktadır. Yan sanayi firmalarının kalite başta olmak üzere 
nitelikli üretim yapabilir hale getirilmesi sektör için önem arz etmektedir. Mobilya sektö-
ründe (tekstil, demir, cam vb.) kullanılan yan sanayi ürünlerinin tamamında girdi konu-
sunda bir darboğaz beklenmemekle birlikte endüstriyel odun hammaddesinde önlemler 
alınmazsa gelecekte sıkıntılar yaşanmasına muhtemel gözüyle bakılmaktadır. 

Tekstil konusunda dünya devleri ile yarışan, demir-çelik üretiminde ön sıralarda 
bulunan ve cam konusunda önde gelen liderler arasında olan ülkemizde mobilya üre-
timinde bu ana sektörlere ait yarı mamul ürünlerin ağırlıklı olarak ithal edilmesi çeliş-
ki doğurmakta ve bu durumdan sektörler arası iletişimsizlik olduğu anlamı çıkmaktadır. 
Mobilya sanayiinin diğer ihtiyacı olan nitelikli aksesuar malzemeleri ağırlıklı olarak yurt 
dışından getirilmekte olup bu alanda yerli yan sanayi etkin değildir. Yan sanayinin oluşu-
mu için büyük ölçekli ve küçük ölçekli firmaların iletişim kurmalarının gerektiği düşü-
nülmektedir.

 2.2.7.8. Lojistik, Nakliyat

Mobilya havaleli ürün olması sebebiyle karayolu taşımacılığının birinci alterna-
tif olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Diğer nakliye alternatifleri olan demiryolu, 
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denizyolu taşımacılığının yaygınlaştırılmasının hem maliyetleri düşüreceği hem de 
ürünlerin müşteriye ulaşım hızını artıracağı tahmin edilmektedir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili ülkemizde deniz ulaşımının etkinsizliği navlun maliyetlerinin yüzde 10-15oranla-
rındaartmasına neden olmaktadır. Öte yandan nakliyatta kullanılan araçların taşımacılık 
standartlarına uygun olması, ürünün profesyonel bir biçimde zamanında ve sağlam teslim 
edilmesi de önemli hususlardır.

Satılan mobilyalar alıcıya sağlam ve eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Demonte paket 
mobilya üreten firmalar haricindekiler (özellikle ihracat yapanlar) ürünlerinin farklı ölçü-
lerde olması ve ihraç edilecek ürün adedinin az olması nedeniyle gerektiği gibi ambalajla-
ma yapamamakta, ambalajları oluklu karton ve havalı naylon ile sınırlı kalmaktadır. Mo-
bilyaların alıcıya sağlam ulaşması için kullanılan paketleme sistemi, koli adet/birim fiyat 
oranı göz önüne alındığında, seri üretim yapan firmalar haricinde uygulanmamaktadır. 
Markalaşmanın gerektirdiği ürün paket tasarımı disiplininde ambalajlamanın yapılması 
sektörün rekabeti ve güvenilirliği için önem taşımaktadır. Kaba yük taşımaya alışmış nak-
liyatçılar, hazır mobilya gibi yükleri taşırken gerekli özeni göstermemekte, bazı firmalar 
ise mobilyayı alıcıya teslim etmeden önce aktarma yapmakta, özen gösterilmeden yapılan 
nakliye ve aktarma işleri mobilyalarda hasara sebep olmaktadır. Bu olumsuzluğu gidere-
cek iyi organize edilmiş bir dağıtım sistemine ihtiyaç vardır.

Ürünlerin üreticiden büyük şehirlere uygun araçlarla taşınması veya lojistik firmaları 
ile ekonomik olarak taşınması, uygun ve düşük maliyetli depolarda stoklanması, bayilerden 
gelen satış emirlerine göre ekonomik rota ve montaj planı çerçevesinde müşterilere kadar 
ulaştırılması, yerine teslim ve montaj işlemlerinin müşteri memnuniyetini sağlaması 
gerekmektedir. 

Bu konuda diğer önemli bir sorun gümrüklerde yaşanmakta, kontrol amacıyla am-
balajlar bozulmaktadır. Gümrüklerde yaşanan kararsızlık durumlarında numune ürün alı-
konulmakta veya İhracatçı Birlikleri’nden ekspertiz istenmektedir. Bu durum ise, ürünün 
alıcıya geç ulaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gümrüklerde görevli muayene me-
murlarını mobilya konusunda eğitmek ya da ihtisas gümrükleri oluşturmak konularında 
çalışmalar yapılmalıdır.

 2.2.7.9. Kamu Sektör İlişkileri

 Kamu kurum ve kuruluşlarının mobilya tedariklerinde aktif katılım sağlanması 
ve kullanıcı beklentilerine göre proje oluşturulması, KOBİ’lerin gelişmesinde önemli bir 
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kaynak sağlayabilecektir. Ancak, bunların genelde büyük ihaleler olması küçük ve orta 
büyüklükteki sanayi işletmelerinin bu ihalelere girmesini zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan 
büyük ihalelerin parçalanması ve KOBİ’lere pay aktarılması sektörün gelişmesine yar-
dımcı olabilecektir. Buna ilaveten, KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri kurmaları, 
ortak hareket etmeleri ve güç birliği içine girmeleri özendirilmelidir. Bunun dışında şart-
namelerin düzenlenmesindeki sıkıntılar giderilmelidir. Özellikle TOKİ şartnamelerinde 
garanti belgesi şartının aranması gerekmektedir. Ayrıca ceza evlerindeki iş yurtlarında 
yaptırılan mobilyaların bu alımlarda kullanılması sektörün iş kalitesine olumsuz etki yap-
makta ve haksız rekabete neden olmaktadır.

Kamu alımlarında kullanılan girdinin niteliğini belirten şartnameler oluşturulurken 
marka verilmeden şartnameler oluşturulmalı böylece yerli üretici bu konuda desteklen-
melidir.

 2.2.7.10. Sermaye / Finansman

Sektörün sermaye/finansman sıkıntısı ve kredi maliyetlerinin yüksekliği önemli 
sorunlar arasında yer almaktadır. İşletmeler para piyasalarından, özellikle ticari banka-
lardan uygun koşullarda kredi temininde zorlandıklarından, faaliyetlerini genellikle öz 
kaynaklarından finanse etmektedirler. Bunun sonucu olarak, sürekli işletme sermayesi 
sıkıntısı yaşanmaktadır. 

Güçlü ve sürdürülebilir sermayenin sağlanması için sermaye piyasalarının gelişme-
si gerekmektedir. Bu konu uzun vadede piyasa istikrarı açısından da önem arz etmekte-
dir. Firmaların büyümesi için uzun süreli sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerin, 
birleşme, sermaye artırımı ve güç ediniminde etkili mekanizmalarla desteklenmesi veya 
özendirilmesi gerekmektedir. Diğer alternatif ise banka kredilerinin yüksek olduğu ve 
kredi almanın zor olduğu bu dönemde mobilya işletmelerinin yeni sermaye edinimleri 
için Borsa İstanbul’da (BİST) açılmaları olabilecektir. Bu durum kurumsallaşma ve yöne-
tim konularındaki sıkıntıların giderilmesine katkı sağlayacağı gibi haksız rekabet, sosyal 
güvenlik sistemi, vergilendirme, marka güvenilirliği, kalifiye personel istihdamı, kalite 
ve ürün bilincinde gelişme, müşteri memnuniyeti sağlama gibi konularda sektöre öncülük 
edebilecektir. İMKB’de yer alan firmalar halka açılmaksuretiyle uzun vadeli büyümeyi 
kolaylıkla yakalayabilecektir. Sektörde halka açık 3 şirket bulunmaktadır. Ancak bundan 
sonraki 5 yıllık süreçte yaklaşık 5 markanın daha halka açık biçimde sermaye piyasasında 
yer alacağı öngörülmektedir. 
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Yabancı sermayenin bu sektöre çekilmesi için bazı Doğu Bloğu ülkelerinde yapıl-
dığı gibi avantajlı devlet teşvikleri sağlanması gerekmektedir. Dış ticaretin finansmanı 
için uluslararası finans kuruluşları, kalkınma ve yatırım bankaları ile ortak çalışmalar 
yapılması önerilebilecektir. 

Sektörde yer alan firmaların genelinde finansman yönetiminin uzman kişilerce 
yapılmaması kaynakların etkin ve verimli kullanılması noktasında sıkıntı yaşanmasına 
neden olmaktadır. Firmaların kurumsallaşma ve bilgi yönetimi konusuna yeterli öne-
mi göstermemeleri nedeniyle işletme operasyonları amatörce yürütülmektedir. Bu du-
rum örneğin elde edilen gelirlerin daha çok faaliyet dışı harcamalara yönlendirilmesini 
kolaylaştırmakta, firmaların beklenmedik bir şekilde finansal yetersizlikle karşı karşıya 
kalmalarına ve sürdürülebilir nitelikli faaliyet geliştirmelerine engel olmaktadır. Dolayı-
sıyla firmaların kazançlarının önemli bir bölümünü ödenmiş sermayelerine aktarmaları 
büyümelerine ve sermaye sağlamalarına katkı sağlayacaktır.

 2.3. Sektörün Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

 Mobilya sektörü, özellikle son 5 yıldaki ihracat potansiyeli, mevcut üretim tek-
nolojisini kullanımı, artan ihraç imkanları ve ihracatçı firma sayısıyla birlikte her geçen 
gün gelişmekte ve Türkiye’nin uluslararası alanda rekabete girdiği sanayi kollarından 
birisi olmaktadır. 2020 yılı itibarıyla 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak olan dünya 
mobilya pazarından Türkiye’nin payına düşeni alabilmesi için sorunlarını çözüp rekabet 
gücünü artırması gerekmektedir. 

Türk mobilya sektörünün mevcut sorunları, geçmişinden bugüne taşıdığı sorunlar 
olmakla birlikte, ülkenin genel ekonomik görünümü ile de paralellikler arz etmektedir. 
Dolayısıyla bu sorunların birçoğu ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviye-
sinin yükselmesi ile birlikte giderilecektir. Ayrıca,  sektör ülkemiz sanayisinin tipik bir 
görünümü olarak çok büyük bir oranda KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu nedenle yaşanı-
lan sorunların birçoğu da tipik KOBİ sorunlarıdır. Sektör dış açılıma bir ölçüde sahiptir. 
Ancak, üretim yapan büyük kitlenin uluslararası pazarlara açılırken öncelikle güç birliği 
yapması ya da birleşerek küçük atölyelerden büyük ve profesyonel üretim yapabilen atöl-
yelere ve fabrikalara dönüşmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, ülkemizde gelişmeye açık ve potansiyel arz eden bir mobilya sektö-
ründen söz etmek mümkündür. Üretici firma adediyle, mevcut istihdam gücüyle ve doğal 
kaynaklarıyla bugün Türkiye, Avrupa’nın güçlü mobilya üreticileri olarak görülen Al-
manya, İtalya, Polonya gibi ülkelerle rekabet edebilir nitelikte görülmektedir. Ancak ön-
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ceki bölümde ele alınan sorunların ilgili sektörel örgütler ve kamu kurumlarınca gündeme 
alınması ve çözümlerin getirilmesi sonucu sektörün, hem Avrupa mobilya pazarında hem 
de dünya pazarında kuvvetli bir yer edineceği düşünülmektedir.

2.4. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Döneminin Değerlendirilmesi

2000’li yıllarda düşük teknoloji ve sermaye ile emek yoğun faaliyet gösterdiği ifa-
de edilen mobilya endüstrisi, hala atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlığı sürse 
de, 2010’lu yıllarda ileri teknoloji kullanan bilgi ve sermaye yoğunluğu ile uluslararası 
ticarette rol edinen bir sektör olmuştur. TÜİK verilerine göre 2004 yılında 29.346 ka-
yıtlı işyeri ve 92.567 istihdamın olduğu sektörde, 2006 ve 2007 yıllarında işyeri sayısı 
ve istihdamda azalma görülmüş ancak son yıllardaki artışla beraber 2009 yılında kayıtlı 
işyeri sayısı yaklaşık yüzde 65 artış ile 45.564’e, istihdam ise yaklaşık yüzde 85 artış ile 
175.091 kişiye ulaşmıştır.

9. Kalkınma Planı döneminde kapasite kullanım oranları işletmelere göre değiş-
mekte olup ortalama yüzde 40-50 arası iken, 2011 yılında ortalama yüzde 72 olmuştur. 
Kapasite kullanım oranındaki önemli artışa rağmen bu oran sektörün rekabete girdiği ülke 
ortalamalarının altındadır. 9. Kalkınma Planı döneminde sektörün tam kapasite ile çalı-
şamamasının nedenlerinin başında iç-dış talep yetersizliği gelirken, 10. Kalkınma Planı 
döneminde ise organizasyonel eksiklikler başta olmak üzere, nitelikli yerli hammadde 
yetersizliği, aşırı küçük ve bilinçsiz aktörlerin sektöre girmesi, çalışanlarla ilgili sorunlar 
tam kapasite çalışamama nedenleri olarak sıralanmaktadır. Endüstriyel odun konusunda 
orman kaynaklarının önemli bir kısmının (yaklaşık yüzde 50) yakacak olarak kullanılma-
sı ise hala devam etmektedir. 

2005 yılında mobilya ihracatı 645 milyon dolar iken, 2011 yılında yüzde 250 ar-
tış ile 1,6 milyar dolar olmuştur. İhracat yapılan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda ve 
Yunanistan olarak sıralanırken, 2012’de ise ilk 5 ülke sırasıyla Irak, Libya, Almanya, 
Azerbaycan, Fransa ve İran olmuştur. Sadece Irak’a yapılan ihracat yaklaşık 396 milyon 
dolar olmuştur. 2005’te mobilya ithalatı 341 milyon dolar değerinde olup İtalya, Almanya 
ve Fransa öne çıkan ülkelerken, 2012 yılında mobilya ithalatı hafif düşüş ile yaklaşık 817 
milyon dolar olmuş ve 112 ülkeye yapılmıştır. İlk 5 ülke sırasıyla Çin, İtalya, Almanya, 
Polonya ve Fransa olmuştur. İthal edilen mobilyanın yüksek oranda Çin’den gelmesi dik-
kat çekmektedir.  

1997-2000 yılları arasında ihracat, ithalatı karşılamazken 2001 yılından itibaren ih-
racatın ithalatı karşılama oranı pozitif seyir izlemektedir. 2001 – 2005 yılları arasında bu 
oran anlamlı artış göstermiş, yakalanan bu artış ivmesi ile son 12 yıl artı yönlü olmuştur. 
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2009 yılı hariç, yıllık ihracat ve ithalat oranlarındaki düzenli artış dikkat çekmekte olup, 
ihracat artışı ithalat artışından fazladır. Son 15 yıllık ihracat 9,8 milyar dolar, ithalat ise 
6,5 milyar dolar olup dış ticaret dengesi yüzde 49’luk oran ile toplam 3,3 milyar dolar 
fazla vermiştir. Türk mobilya sektörü son 12 yılda göstermiş olduğu performans doğrul-
tusunda ülke ticaretinde dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden birisidir. Ancak, 
özellikle, Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden getirilen, daha önce yaygın kullanımı 
olmayan bahçe/dış mekân mobilyaları ithalatın artmasına neden olmaktadır. 

9. Kalkınma Plan döneminde, endüstriyel odun ve endüstriyel ağaç yetiştirilme-
mesi, konusunda yetişmiş elemanların azlığı, mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki 
yetersizlikler, Ar-Ge çalışmalarına yönelinmemesi, sertifikalı ürün satışının artması ve 
yeni teknolojiler karşısında firmaların yetersiz kalması, kayıt dışılığın yaygın olması ile 
yaşanan haksız rekabet, vergi ve SGK yükleri, modern tasarımın eksikliği sektörün öne 
çıkan sorunları olmuştur.Özellikle Ar-Ge ve tasarım büyük önem taşımakta olup bu ko-
nuda devletin desteklediği bir tasarım öncülüğünün altı çizilmiştir. 2013 yılı itibarıylaBö-
lüm 2.2.7’de ifade edildiği gibi sektörün benzer nitelikteki sorunları devam etmektedir. 
Ancak, tasarım konusunda yapılan tavsiyeler doğrultusunda 2009/15355 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı[28] ile Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuş olup, Konsey’in hem 
mobilya sektörüne hem de genel imalat sektöründe tasarım konusuna öncülük etmesi 
beklenmektedir. Bu konuda gelişmiş ülke modellerinin, özellikle Uzak Doğu ülkelerine 
model teşkil etmiş olan İngiltere’de faaliyet gösteren devlet destekli Tasarım Konseyinin 
(Design Council) yapısı, işlevselliği ve görevlerinin Türk Tasarım Danışma Konsey’ine 
örnek olacağı düşünülmektedir. 

2000’li yılların başında dünya ticaretinde sıralamaya giremeyen sektör, 10.Kal-
kınma Planı döneminde 2023 vizyon ve hedefi, 21.yüzyıl beklentileri, çıktıları, doğal 
kaynakların sürdürülebilirliği ve insan yaşam kalitesini göz önüne alarak;haksız reka-
bet, mesleki eğitim, hammadde, verimlilik, kurumsallaşma, yeni ürün geliştirme-tasarım, 
markalaşma, pazarlama, yan sanayi oluşumu, lojistik, kamu sektör ilişkileri ve sermaye 
gibi bölüm 2.2.7’de ifade edilen temel 10 sorunu çözümlemeyi, ulusal ve uluslararası 
pazarların taleplerini azami ve dengeli ölçüde karşılamayı, ürün çeşitliliği ve pazar payını 
artırmayı, 25 milyar dolarlık üretim hacmi ve 10 milyar dolarlık ihracat hacmi ile dünya 
mobilya ticareti sıralamasında ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5’te yer alarak stratejik ve reka-
betçi bir sektör olmayı hedeflemektedir.
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3. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ

3.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri

Dünya mobilya pazarı Bölüm 2.1’de ifade edildiği gibi hızlı büyüme eğilimi 
göstermekte olup, Avrupa, mobilya üretiminin merkezini oluşturmasına rağmen son yıl-
larda mobilya üretimi Çin merkezli olmak üzere doğuya kaymaktadır. Almanya, İtalya, 
Polonya gibi ülkeler mobilya sektörü açısından hala önemini devam ettirmektedir. 2011 
yılı değerlerine göre mobilya üretiminde Çin açık ara önde olup ABD, İtalya, Almanya 
dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmişlerdir. Vietnam, Birleşik 
Krallık, Hollanda, Romanya ve Türkiye’nin çıkış yapan ülkeler arasında yer aldığı söy-
lenebilecektir. 

21. yüzyılın çıktısı olan ve imalat sektörünü doğrudan ilgilendiren konut, otomotiv, 
makine gibi sektörlerde akıllı yaklaşımların mobilya sektörünü etkilemesi beklenmekte-
dir. Teknolojik gelişmelerin, özellikle nano-teknolojinin boya ve vernik alanlarında et-
kisini göstereceği; bunun mobilya sektörüne zaman, üretim hızı ve maliyetlerde düşüş 
olarak etki etmesi beklenmektedir. 

Endüstri alanlarındaki en ciddi değişim unsuru 300 yıllık birikimin sonucu oluşan 
iklim değişikliğidir. Bu olgu üretim süreçlerini kökten değiştirmekte, üreticileri çevre ve 
insana duyarlı tasarımda ürünler sunmaya yönelik arayışlara yönlendirmektedir. Son 30 
yılda dünyada iklim değişikliği sonucu çevreye duyarlılık artmış ve yasal gelişmeler hız 
kazanmıştır. Kyoto protokolüne imza atmamız neticesinde 2018 yılından itibaren yasal 
zorunlulukların uygulanması ve takip edilmesi gerekeceğinden sektör bu duruma hazır-
lanmalıdır. Bu konuda; yürürlükteki mevzuatın, mobilya ve ormancılıkla ilgili ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak güncellenmesi ve söz konusu söz-
leşmelerin takibine yönelik yapılanmanın oluşturulması gerekmekte olup bu kapsamda 
uluslararası akredite olmuş laboratuarlar yaygınlaştırılmalıdır. 

2015 yılından itibaren Avrupa pazarında mobilya kimlik kartı uygulanacağından 
mobilyada kullanılan kimyasallar belgelenecektir. Bu durumda ağacın yetiştirilmesinden 
nihai ürün boyutuna gelinceye kadar geçirmiş olduğu süreç takip edilecek olup sürecin 
belgelenmesi ve ürüne sertifikasyon verilmesi söz konusudur.

3.2. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları

Türkiye mobilya sektöründe genel yapı, üretim metotları ve kullanılan teknoloji 
son 20 yılda büyük ölçekli firmaların üretim ağına dâhil olması ile değişmiştir. Artan 
ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı ile her geçen gün gelişmekte olan sektör, Türki-
ye’nin uluslararası alanda rekabete girdiği kollardan birisi olmuştur. Diğer taraftan zanaat 
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geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmaların varlığı ile el yapımı mobilya üreti-
mi ağırlığını/önemini hala korumaktadır. Sektörde uzun yıllara dayanan alt yapı olmasına 
rağmen teknolojik anlamda özgün birikim oluşturulamamış ve makine-ekipman alt yapı-
sında tamamıyla yurt dışına bağımlılık ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yatırım maliyetleri 
yüksek olmuştur. Bu durum yatırımın geri dönüş hızının düşük kalmasına yol açmaktadır. 
Sektörde İtalyan ve Alman makine firmalarının ağırlığı fazladır. Sektöre yönelik yerli ma-
kine sanayinin ağırlığı oldukça yetersiz olup bu alan desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Büyük ölçekli firmalar bugün dünya standartlarında mobilya üretimi gerçekleştir-
mektedirler. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşması 
veya oluşturulması çabaları sonucu bu konulara ayrılan bütçe imkânları da artırılmakta-
dır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi (gerek sektör 
örgütleri ve gerekse İhracatçı Birlikleri’nce sektöre yönelik düzenlenmekte olan tasarım 
yarışmaları bu yönelimi gösteren önemli organizasyonlardır) ve istihdamlarının sağlan-
ması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. AB ile süre gelen yoğun 
ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB’de var olan kalite ve sağlığa ilişkin standartlara 
uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, tüketicinin bilinçlendi-
rilmesi ve artan ihracat bu ve benzer gelişmeleri, zorunlu kılmaktadır.

Mobilya sektörü ile ilgili çevreye duyarlılık ve Kyoto protokolü çerçevesinde ka-
palı ortamlarda mobilyadan açığa çıkan zararlı gazların ölçümü ve kontrolü ile ilgili bir 
yapılanma henüz yoktur. Bu konuda İnegöl’de bir laboratuar sınırlı boyutta hizmet ver-
mektedir. Üretici ve ihracatçı mobilya firmalarının yurt dışından ithal ettikleri hammad-
deler ve ihraç ettikleri ürünler, akredite laboratuarlarda bazı testlere tabi tutulmakta olup, 
İnegöl, Ankara Siteler ve Kayseri gibi mobilya üretim ve ihracatında önemli paya sahip 
illerimizde laboratuar bulunmaması nedeniyle, söz konusu firmalar ihracat işlemlerinde 
sıkıntı yaşamaktadırlar. Mobilya test laboratuarlarının mobilya üretiminin yaygın olduğu 
bölgelerde açılması ve dış ticarete yönelik akredite olmuş nitelikte raporların verilmesi 
sağlanmalıdır.  

Büyük işletmelerin sektöre girmesiyle hem iç pazara hem de dış pazara yönelen 
mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir kısmında sipariş üretimi yapılırken 
büyük bir çoğunluğunda, oturma grubu (sandalye, çek yat, koltuk) ve tablalı mobilya 
(mutfak, banyo, ofis, yatak odası, yemek odası, genç odası) üretimleri gerçekleştirilmek-
tedir. Çoğunluğu geleneksel yöntem ve tezgâhlarla çalışan küçük işletmelerin ağırlık-
ta olduğu sektörde büyük ölçekli firmalar otomasyonlu üretim gerçekleştirmektedir. Bu 
yüzyılın beklentileri doğrultusunda sektör ile ilgili gelişmeler ve muhtemel eğilimler şu 
şekilde özetlenebilecektir:
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•	 Modern yaşam, teknoloji ile donatılmış modern elektro-mobilyaların doğma-
sına neden olacaktır.  

•	 Akıllı konut ve yeşil bina oluşumları mobilyaya yansıyacaktır. Akıllı mobilya, 
yeşil mobilya gibi kavramlara mobilya sektöründe daha sık rastlanacaktır. 

•	 Kentleşme ve hızla artan konutlaşma yeni oluşum ve dönüşüm gerektirmekte 
olup, yaşam kalitesini artıran, kullanım kolaylığı sağlayan, insan ve çevreye 
duyarlı, hafif, fonksiyonel, kolay taşınabilir, modüler mobilyaların dünya pa-
zarında etkin rol edineceği düşünülmektedir. 

•	 Yenilikçi ve fonksiyonel çözümler aranır hale gelecektir.

•	 Tasarım sürecine tedarikçiler daha fazla katılacak, farklı uzmanlık alanlarına 
sahip paydaşlar tarafından ortak tasarım yönetimi çalışmalarına ağırlık verile-
cektir. (Mobilya, Elektronik, Bilişim teknolojisi, aksesuar vb.).

•	 Gelişmiş tasarım becerisi, marka gücü, satış sonrası hizmet kalitesinin etkinliği 
sektörde büyümeye öncülük eden alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.

•	 Geri dönüşüm ve mobilya atıkları önem arz edecektir. 

•	 Sektörde iş güvenliği konuları daha çok önem kazanacaktır. Ülkemizde mobil-
ya üretiminde iş güvenliği hala AB standartlarında değildir.  

•	 Ambalaj, paketleme, taşımacılık alanındaki gelişmeler ve özellikle demonte 
tarzı mobilyaların ortaya çıkışı ile uzak bölgelerdeki pazarlara ürünlerin sev-
kiyatında kolaylıklar sağlanmasının satış maliyetlerini düşüreceği tahmin edil-
mektedir. 

•	 Nano-teknoloji uygulamalarının malzemeye yansımaları sonucu kir ve leke 
tutmayan kumaşlar, deriler, çevre dostu süngerler, boyalar, verniklerin kulla-
nımı yaygınlaşacaktır.

•	 Online satış organizasyonları yaygınlaşacaktır.

•	 Endüstriyel odun konusunda (hammadde) önlemler alınmazsa sıkıntı yaşana-
cağı tahmin edilmektedir.

•	 Mobilya üretiminde kullanılan diğer malzemeler; hırdavat malzemeleri çoğun-
lukla ithal edilmektedir. Döşemecilik sektöründe kullanılan kumaş, sünger, kuş 
tüyü gibi malzemelerin tedariki de yine büyük oranda ithal ürünlerden oluş-
maktadır. Sektörün hammaddesinin yoğunluklu olarak dışa bağımlı olması ge-
lecekte sorun yaşanmasına neden olabilecektir. 
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Bu yeni yaklaşımlar ve oluşumların iç ve dış piyasada düşünülmesi gereken yeni 
alanlar olarak sektörü etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca, sektörde küçük ölçekli firmala-
rın fazlalığı, kayıt dışı oranında yükseklik, büyük ölçekli firma sayısının azlığı, kapasite 
kullanım oranının en fazla yüzde 70’lerde olması sektörde verimsizlik ve markalaşma 
konusunda sıkıntılar yaratmakta olup yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 2023 yılında sek-
törün 25 milyar dolarlık üretim ve 10 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalaması için 
firmaların kapasite kullanımlarını artırmaları, küçük işletmelerin birleşmesi, mevcut orta 
ve büyük ölçekteki firmaların daha etkin yapıya kavuşmaları gerekmektedir.
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4. GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde sektörün mevcut durumu, ihracat ve ithalat boyutu, üretim kapasitesi 
ve kullanımı, iç ve dış piyasalarda yeni oluşumlar, siyasi istikrar gibi çok boyutlu bilin-
meyenlere göre sektörün içsel ve dışsal olarak değerlendirilmesi yapılmış güçlü, zayıf 
yanlar, fırsatlar ve tehditleri belirlenmiş, sektörün geleceği ve rekabet edebilirliği ile ilgili 
analizler sunulmuştur. Grafik 4’te Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlere yönelik 
SWOT analizi verilmektedir. 

Grafik 4: GZFT Analizi
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Mesleki eğitim yetersizliği,
Kalifiye eleman yetersizliği,

Tasarım ve korunması,
Haksız rekabet,

Yüksek hammadde maliyetleri,
Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,
Düşük standartlar ve çevre sorunu,

Markalaşma, kalite, imaj,
KOBİ yoğunluğu,

Aile şirketlerinin kırılganlıkları,
Organizasyon/kurumsal yapı,
Yönlendirme/devlet desteği,
Sermaye/finans yetersizliği,

Yenilik yaklaşımı.
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Türkiye, dünya mobilya pazarında yukarıda GZFT analizi tablosunda ifade edildiği 
gibi coğrafi konumunun etkisi ile birçok güçlü yanları ve fırsatları bünyesinde bulun-
durmaktadır. Ülkemizin küresel mobilya pazarında payına düşeni alabilmesi için mev-
cut sorunlarını çözerek etkin fark yaratacak güçlü yanları ve fırsatları değerlendirmesi, 
zayıf yönlere ve tehditlere ivedi çözüm getirmesi gerekmektedir. 21. yüzyıl beklentileri 
doğrultusunda kullanıcı ihtiyaçları, uluslararası pazarlarda kültür farklılıkları ve mobil-
yadan beklentiler iyi tespit edilmeli ve nokta atışı ürünler ile sektör dünya pazarında yer 
edinmelidir. Dış ticaret açığı vermeyen ve ülke istihdamına büyük katkı sağlayan sektö-
re devletin destek sağlayıcı politikalar üretmesi gerekmektedir. GZFT analiz tablosunda 
ifade edilen öğeler iyi analiz edilmeli ve hem mobilya sektörü işletmeleri ve dernekleri 
hem de devlet bu konular ile ilgili çalışmalar yapmalıdır. Uluslararası ölçekte rekabet gü-
cünün artırılması, devletin ve mobilya işletmelerinin“Modern Tasarım ve Ar-Ge’ye önem 
vermeleri yaşamsal önem taşımaktadır. Bunlara ilaveten mobilya kalite standartlarının 
belirlenmesi ve denetimlerinin yapılması da kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Sektör, Türk sanayisinde son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden 
biri olmuştur. Hızlı gelişim ve değişim sürecinde olan sektör; markası, kalitesi, sektördeki 
küçük - büyük ölçekli firmaları, coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, 
genç nüfusu, kişi başına düşen milli gelirin iyileşmesi sayesinde iç ve dış pazarda önemli 
potansiyel arz etmektedir. Ayrıca, AB’ye uyum ve dış politikadakiolumlu gelişmelerin 
de etkisiyle 2001 yılından buyana sürekli artan ihracat değeri ile sektör, 2023 yılı için 25 
milyar dolar üretim kapasitesini, 10 milyar dolar ihracatı, dünyanın 10. büyük mobilya 
üreticisi olmayı hedefleyen önemli bir üretim alanı olarak tanımlanabilecektir. Mevcut 
görüntü, sektörün büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’nin, mevcut 
potansiyeli ve stratejik pozisyonunun sürekliliğini ve gelişimini sağlayabildiği takdirde, 
uluslararası mobilya pazarında daha iyi duruma geleceği düşünülmektedir.
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4.1. Çevre Analizi

 Türk mobilya sektörü, 2012 yılı itibarıyla 214 ülkeye 1,9 milyar dolarlık mobilya 
ihraç etmiş ve dünya sıralamasında 19., Avrupa ülkeleri sıralamasında ise 14. sırada yer 
almıştır. Sektör 112 ülkeden 817 milyon dolar değerinde mobilya ithal etmiş ve dünya 
sıralamasında 28. Avrupa ülkeleri sıralamasında ise 18. sırada yer almıştır. 2011 yılında 
Arap ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 10’a varan düşüş söz konusu iken, bu rakam 
2012’de yüzde 124’lük artış ile 360 milyon dolar olmuştur. Arap ülkeleri yıllık toplamda 
15 milyar dolar mobilya ithal ederken, Türkiye’den yapılan 360 milyon dolarlık mobilya 
ithalatının çok düşük kaldığı söylenebilecektir (Suriye ve Irak hariç). Yakın komşular 
ve Orta Asya ülkeleri ile yapılan ihracat değerlendirildiğinde, bu bölgelere yapılan ih-
racat 779 milyon dolarlık ile ülke ihracatının yarısına denk gelmekte ve 2011’de yüzde 
25, 2012’de ise yüzde 11’lik artış komşularla olan ticaretin daha etkin olduğunu işaret 
etmektedir. TRADEMAP verilerine, özellikle 2010 ve 2011 yılların da ithalat oranlarının 
ihracat değerlerinin üzerinde seyir ederken 2012 yılında yüzde 13’lük düşüş sergilemesi 
sektörün geleceği açısından olumlu karşılanmıştır. Türk mobilya sektörü, toplam üretim 
kapasitesi ile dünya mobilya üretiminde yaklaşık yüzde 1’lik bir pay almaktadır ve bu 
payarzu edilen düzeyde ve hedefte değildir. Son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin genel dış 
ticaret dengesi değerlendirildiğinde, ithalatın ağırlıklı yer tuttuğu, mobilya sektöründe ise 
ihracatındaha ağırlıklı olduğu görülmekte olup, sektördış ticaret açığı vermeyen sektörler 
arasındadır. Türkiye’nin mobilya dış ticareti 2009 yılındaki ekonomik kriz nedeniyle ya-
şanan küçük düşüş dışında, son 12 yıl sürekli artış göstermiştir. 

•	 Dünya mobilya ihracatı 161 milyar dolardır. Dünya mobilya ihracatında 
2012’de bir önceki yıla göre, ilk 25 ülkedegörülen dikkat çekici artış ve düşüş-
ler aşağıda özetlenmektedir:

227 ülke arasında ilk 25 ülke yüzde 7’lik artış ile yaklaşık 146 milyar dolarlık 
ihracatın yüzde 90’ını gerçekleştirmiştir. Son 5 yıl değerlendirmelerine göre 
ihracat, 2009 yılı hariç yükselme eğiliminde olup,2012 itibarıyla genel top-
lamda yüzde 8’lik bir artış söz konusudur. İlk 5 sıradaki ihracatçı ülkeler Çin, 
Almanya, İtalya, ABD ve Polonya’dır. 2012 yılında ihracatını en çok artıran 
ülkeler Çin (yüzde 26), Meksika (yüzde 21),  Portekiz (yüzde 17), Vietnam 
(yüzde 16), Türkiye (yüzde 15) ve ABD (yüzde 12) olup, Çin açık ara artışını 
devam ettirmektedir. İlk 25’tearalarında sanayileşmiş ülkelerin de olduğu 13 
ülkenin ihracatlarındaki daralmalar dikkat çekicidir: Avusturya (yüzde -18), 
Almanya ve Belçika (yüzde -12’şer), İspanya (yüzde -10), İtalya (yüzde -8), 
Fransa (yüzde -7).
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Ülkemizin ihracatı, 2012 yılında bir yıl önceki yıla göre yüzde 2 azalarak yüzde 
15 oranında gerçeklemesine rağmen ihracatında en çok artış sağlayan ülkeler 
arasındadır. İhracatımızda TRADEMAP verilerine göre 1,899 milyar dolar 
olup, ülkemiz ihracat değeri ile dünyada 19. sıradadır. Türkiye’nin edindiği 
pay ve genel sıralamadaki yeri son yıllarda artış göstermesine rağmen ülkemiz 
henüz istenilen ve arzu edilen yerde değildir. Büyüklüğü 161 milyar dolar 
olan dünya ihracatından yaklaşık 1,9 milyar dolarlık pay almak Türk mobilya 
sektörü için düşük kalmaktadır. 

Dünya mobilya ihracatında Çin’in ihracatındaki ciddi artış ile Avrupalı mo-
bilya üreticilerinin ihracatındakiazalışlar göz önüne alındığında üretim mer-
kezinin doğuya doğru kaydığı söylenebilir. Ancak, son yıllarda belirleyiciliği 
devam etmekle birlikte Çin’de işçilik fiyatlarında yaşanan aşırı artış bu ülkenin 
rekabetçi fiyat oluşturma gücünü zayıflatmaktadır. 

Ürün gruplarına göre ihracat ve ithalattaki durum şu şekilde değerlendirilmektedir:

•	 9401 ihracat: 224 ülke oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçala-
rı ürün grubunda uluslararası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 59 
milyar dolar ihracatgerçekleştirmiş, genel toplamda ise 64 milyar dolar ihra-
cat olmuştur. İlk 5 ülke pozisyonunda Çin açık ara önde olup,ülke Meksika, 
Polonya, Almanya ve ABD’nin toplam ihracatından fazlasını gerçekleştirmiş-
tir. Türkiye bu ürün grubunda 646 milyon dolarlık ihracatı ile 18.sırada olup 
önümüzdeki yıllarda ihracatını artıracağı düşünülmektedir. 

•	 9401 ithalat: 231 ülke oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçala-
rı ürün grubunda uluslararası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 56 
milyar dolar ithalatyapmış, genel toplamda ise 65 milyar dolarlık ithalatger-
çekleşmiştir. ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık dünya ithala-
tında ilk 5 ülke olarak öne çıkmaktadır. Türkiye bu ürün grubunda 410 milyon 
dolarlık ithalat ile 27.sıradadır. 

Bu ürün grubu sektörün ciddi oranda ihraç ettiği ürün grubu olup, bölgesel 
pazarlara yönelik tasarım, marka oluşumu, güvenilirliği ve çevreye duyarlılığı 
ile şekillenecek yeni ürünler ile sektörün ihracatınındaha da fazla artacağı dü-
şünülmektedir. Özellikle Arap ülkelerinin yıllık 15 milyar dolarlık mobilya tü-
ketimleri ve kültür özelliği göz önüne alındığında,yakın komşu ülkeler ihraca-
tın hızla artırılabileceği bir pazar alanı olarak tanımlanabilecektir.
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•	 9402 ihracat: 179 ülke tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanı-
lan mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubunda uluslararası ticarete dahil 
olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 3 milyar dolar ihracat hacmi yakalamış, genel 
toplamda ise 3,5 milyar dolar ihracatgerçekleşmiştir. İlk 5 ülke Almanya, ABD, 
Çin, Kanada ve İtalya’dır. Türkiye bu ürün grubunda 32 milyon dolar ihracat 
ile 19.sıradadır. 

•	 9402 ithalat: 227 ülke tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanı-
lan mobilyalar, aksam ve parçaları, ürün grubunda uluslararası ticarete dahil 
olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 3 milyar dolar ithalat yapmıştır. ABD, Kanada, 
Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa ilk 5 ülke olarak öne çıkmaktadır. 
Türkiye bu ürün grubunda 27 milyon dolarlık ithalat ile 27.sıradadır.

Bu ürün grubunda Türkiye 32 milyon dolarlık ihracat yaparken 27 milyon do-
larlık ithalat yapmıştır. Gelecekte özellikle tıbbi mobilyalar nedeniyle önemi-
nin ve pazar payının artacağı düşünülen bu ürün grubunda ülkemizin yetersiz 
kalmakla beraber, gerekli yapılanma ve üretim ile ihracattaki payını hızla artı-
racağı tahmin edilmektedir. Bu konuda sektörde yeni oluşum ve yapılanmaya 
ihtiyaç vardır. 

•	 9403 ihracat: Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği diğer mobilyalar, bunların 
aksam ve parçaları ürün grubunda 2012 yılında 227 ülke uluslararası ticarete 
dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 72 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş, 
genel toplamda ise 79 milyar dolar ihracat yapılmıştır. İhracatta ilk 5 ülke Çin, 
Almanya, İtalya, Vietnam ve Polonya olmuştur. Çin yaklaşık 27 milyar dolarlık 
ihracat ile açık ara önde olup, Türkiye bu ürün grubunda 1,1 milyar dolar ihra-
cat yaparak 14. sırada yer almıştır. 

•	 9403 ithalat: 2012 yılında227 ülke diğer mobilyalar, bunların aksam ve 
parçaları, ürün grubunda uluslararası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yak-
laşık 58 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiş, genel toplamda ise 72 milyar do-
lar ithalat olmuştur. İlk 5 ithalatçı ülke olan A.B.D, Almanya, Fransa, Birleşik 
Krallık ve Japonya en büyük pazarlar olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye bu 
ürün grubunda 289 milyon dolarlık ithalatı ile 35.sıradadır. 

Bu ürün grubunda Türkiye 1,1 milyar dolarlık ihracat yaparken 289 milyon 
dolarlık ithalat yapmıştır. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürünlerbu gruptadır.
Bölgesel pazarlara yönelik tasarım, marka oluşumu, güvenilirlik ve çevreye 
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duyarlılıkgibifaktörlerle şekillenecek yeni ürünler sayesinde sektör ihracatı-
nındaha fazla artması beklenecektir. Özellikle Arap ülkeleri bu ürün grubunda 
da önemli bir pazar alanı olarak tanımlanmaktadır.

•	 9404 ihracat: 211 ülke somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri eşya ürün 
grubunda uluslararası ticarete dahil olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 13 milyar 
dolar ihracat yapmış, genel toplamda ise 14 milyar dolar ihracatyapılmıştır. 
İlk 5 ülke olarak Çin, Polonya, Almanya, Belçika ve Danimarka sıralanmak-
tadır. Çin yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatı ile açık ara önde iken, Türkiye 
107 milyon dolarlık ihracat ile 18.sıradadır. Bu ürün grubunda ülkemizin yeni 
tasarım ve üretimle pazar payını artıracağı düşünülmektedir. 

•	 9404 ithalat:2012 yılında 227 ülke, somya, kanepe, yatak takımı ve benzeri 
eşya, ürün grubunda uluslararası ticaretinparçası olmuştur. İlk 25 ülke yaklaşık 
10 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiş, genel toplamda ise 13 milyar dolarlık 
ithalatyapılmıştır. ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık ilk 5 
ülke olarak öne çıkmaktadır. Türkiye, bu ürün grubunda 90 milyon dolarlık 
ithalatı ile 26. sırada yer almaktadır. 

Bu ürün grubunda Türkiye 107 milyon dolarlık ihracat yaparken 90 milyon 
dolarlık ithalat yapmıştır. Sektörün somya, kanepe gibi ürün gruplarında güçlü 
olduğu düşünülse de ihracat düşük kalmaktadır. Bu ürün grubunda somya ve 
kanepelere yüklenecek farklı nitelikte fonksiyonlar, ergonomik yaklaşımlar ve 
çevreye duyarlı malzeme ile üretilecek yeni ürünler, sektörün ihracatını artır-
masınısağlayacaktır. 

Mevcut değerler, dünya mobilya sektörünün büyüme eğiliminde olduğunu göster-
mektedir. 2050 yılı itibarıyla 1 trilyon doları geçmesi beklenen dünya mobilya pazarında 
Türkiye’nin payına düşeni alabilmesi için sorunlarını çözüp üretim kapasitesi ve rekabet 
gücünü artırması gerekmektedir. Son 12 yıllık genel görünümü Türk mobilya sektörünün 
büyüme potansiyelini ortaya koymaktadır.

Bir sonraki bölümde sektöre ilişkin öngörüler ve hedefler ortaya konulmuş ve 
bunların gerçekleşmesi için hem sektör hem de devlet adına yapılması gerekenler ve iz-
lenmesi gereken politikalaraörnekler sunulmuştur.
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5. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

Dünya mobilya pazarı 2004 yılında yaklaşık 220 milyar Amerikan doları olup bu-
nun 150 milyarlık bölümü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken, 70 milyar doları aşan 
bölümü uluslararası ticarete konu olmuştur. 2012 yılında ise bu değer sadece dış pazar-
larda ihracatta 161 milyar dolar, ithalatta ise 154 milyar olmak üzere 315 milyar dolar 
olurken, 200 milyar dolarda üretici ülkelerde tüketilmiştir. Son 8 yılda dünya mobilya 
pazarı yüzde 68 oranında büyüme sergilemiştir. Mevcut büyüme ve tüketimin devam 
edeceği tahmin edilerek 2050 yılında mobilya pazarının 1 trilyon doları geçeceği bek-
lenmektedir. Türkiye’nin 2012 yılındaki 1,9 milyar dolar ihracatı, 817 milyon ithalatıile 
dünya mobilya ticaretindeki sıralaması, büyüme oranları, sektörün ülke ekonomisindeki 
yeri, işlevi gibi kriterler göz önünde tutularak 10. Kalkınma Planının 2018 hedefleri ve 
2023 ülke hedefleri doğrultusunda Türk mobilya sektörüneilişkin Plan dönemi tahminleri 
çıkarılmıştır.   

 5.1. 2023 Vizyonu ve Hedefleri

 21.yüzyıl beklentileri, çıktıları, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve insan ya-
şam kalitesi göz önüne alınarak; haksız rekabet, mesleki eğitim, hammadde, verimlilik, 
kurumsallaşma, yeni ürün geliştirme-tasarım, markalaşma, pazarlama, yan sanayi oluşu-
mu, lojistik, kamu sektör ilişkileri ve sermaye gibi Bölüm 2.2.7’de ifade edilen temel 10 
sorunu çözümlemiş, ulusal ve uluslararası pazarların taleplerini azami ve dengeli ölçüde 
karşılayan, ürün çeşitliliği ve pazar payını artıran, 2023 yılı için 25 milyar dolarlık üretim, 
10 milyar dolarlık ihracat ile dünya sıralamasında ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5’te olmayı he-
defleyen stratejik ve rekabetçi bir sektör olmak mobilya sektörünün hedef ve vizyonunu 
oluşturmaktadır.    

2001 yılından itibaren hızla büyüyen ve ihracat kapasitesini artırmakta olan mobilya 
sektörünün, 2023 yılı için koyduğu hedefler doğrultusunda AB üyeliği ile de ivme kaza-
narak bu gelişimine devam edeceği düşünülmekte olup, Onuncu Kalkınma Planı Dönemi 
için sektörün büyüme tahminleri ve gelişme beklentileri şu şekilde öngörülmektedir.

 5.2. Onuncu Kalkınma Planı (2018 Yılı) Hedefleri

Türkiye mobilya sektörünün son yıllardaki ihracat ve ithalatı değerlendirildiğin-
de büyümesinin son 15 yılda ortalama yüzde 8,7, son 10 yıldaise ortalama yüzde 12,4 
olduğu tespit edilmiştir. Mobilya ihracat artışları 2010 ve 2011’de yüzde 18 olarak ger-
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çekleşmiş, ithalattaise 2010 yılında yüzde 27 ve 2011 yılında yüzde 26 artış olmuştur. 
2012 yılınıda ihracatta yüzde 15 artış, ithalatta ise yüzde 13 düşüş ile kapatmıştır. 5 yıllık 
ortalama artışlar ihracatta yaklaşık yüzde 16, ithalatta ise yaklaşık yüzde 12 olarak tespit 
edilmiştir. Son 15 yıllık süreçteki artışlar 5, 10, 15 yıllık dilimler halinde değerlendirildi-
ğinde farklı artış değerleri gözlemlenmektedir. Türkiye’nin koyduğu 500 milyar dolarlık 
2023 ihracat hedefi, son 5 yıldaki mobilya ihracat artış oranları, yıllık ortalamalar, dünya 
mobilya pazarının büyüme eğilimi gibi temel öngörüler doğrultusunda Türkiye mobilya 
sektörünün gelecek 10 yılda ortalama büyümesinin yüzde 13–18 oranlarında olacağı tah-
min edilmektedir. 

Tablo 20: Mobilya Sektörü Üretim Projeksiyonu (Milyar Dolar/Lira)

M
ob

ily
a Yıllar Ort. 

artış
Hedef

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 2023
Lira 8.879 10.033 11.337 12.810 14.475 16.356 18.842 21.244 %13 39.137
ABD
dolar 

5.016 5.668 6.405 7.237 8.177 9.240 10.645 12.002 %13 22.111

1 Dolar, 1,77 TL olarak hesaplanmıştır.

2009 yılında yaşanan ekonomik kriz ile küçülme söz konusu olmasına rağmen 
açıklanan mobilya üretim miktarı 6,4 milyar liradır (3,6 milyar dolar). Son 5 yıllık 
değerler doğrultusunda sektör yüzde 70’in altında üretim kapasitesi ile çalışmış olmasına 
rağmen 2010 ve 2011’de ihracatta yüzde 18, ithalatta ise yüzde 26 oranında artış ile 2011 
yılında sektörün üretim hacminin büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar (8,8 milyar lira) 
olarak tahmin edilmektedir. Sektörün son yıllardaki büyüme oranı göz önüne alındığında 
üretiminin 2018’de 12,0 milyar 2023’te ise 22,1 milyar dolar olması düşünülürken, son 5 
yıldaki büyüme oranları devam ederse mobilya üretim kapasitesi 25 milyar dolar olarak 
hedeflenmektedir.

Türk mobilya sektörü, rekabet ettiği ülkelerin üretim kapasite oranlarının altın-
da (ortalama yüzde 70) çalışmasına rağmen son yıllarda sektörün büyümesindeki ciddi 
artışlar neticesinde önümüzdeki dönemin de sektör açısından olumlu olacağı değerlen-
dirilmektedir. Bu konuda büyük ölçekli firmaların üretim hacimlerini artırdıkları görül-
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mektedir. Bu süreç kapsamında sektörde orta ve büyük ölçekli firmalar, markalaşma ve 
tasarımın sektör içi kullanımı, anlam ve önemini fark etmeye başlamış ve bu konuya ver-
dikleri önemi arttırarak gerek yurt dışı, gerekse yurt içi tanıtım, pazarlama, fuar katılım ve 
ziyaretleri ile üretim miktarlarını artırmaya yönelmişlerdir. Kendi tasarımları ile pazara 
çıkan firma sayısında da oldukça artış gözlenmektedir. 

2011 yılı itibarıyla mobilya üretiminde Çin yüzde 25’lik oran ile açık ara önde olup 
ABD yüzde 15, İtalya yüzde 8, Almanya yüzde 7 payları ile öne çıkan ülkelerdir. Bu dört 
ülke dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirirken,yüzde 3’lük oranları 
ile diğer büyük üreticiler Japonya, Fransa, Kanada, Birleşik Krallık ve Polonya’dır. Tür-
kiye dünya üretiminde yüzde 1’lik (5 milyar dolarlık üretim hacmi) payı ile Brezilya ve 
Vietnam’dan sonra gelmektedir. Diğer gelişmiş ülkeler yüzde 16, diğer gelişmekte olan 
ülkeler ise yüzde 10’luk pay edinmektedirler. Ülke olarak hedeflenen 25 milyar dolarlık 
üretim hacmine ulaşıldığı takdirde, Türkiye’nin kendinden önce gelen Vietnam, Brezilya, 
Birleşik Krallık, İspanya ve Kanada gibi ülkeleri geçeceği ve Japonya, Fransa, Polonya, 
İtalya, Almanya, ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük mobilya üreticileri arasına gireceği 
düşünülmektedir. 

Söz konusu 2023 yılı hedefine ulaşılabilmesi için sektörde büyümenin genele ya-
yılması ve ürün boyutunda insanın yaşam kalitesini artıran, kullanım kolaylığı sağlayan, 
fonksiyonel, hafif, kolay taşınabilir, modüler mobilyalara yönelik ürün yelpazesini çeşit-
lendirmesi, 21. yüzyılın yeni eğilimleri doğrultusunda çevreye duyarlı yeşil mobilya ve 
teknoloji ile donatılmış akıllı mobilyalara yönelik yaklaşımlarla üretim kapasitesini 5 katı 
artırması beklenmektedir.

Tablo 21: Mobilya Sektörü yurt içi talep projeksiyonu (ABD  $)

Ürün Yıllar Ort. artış Hedef

Mobilya

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 2023

4.267 4.779 5.352 5.994 6713 7.518 8.420 9.430 %12 16.616

Ülke mobilya sektörüne talep yüzde 75 oranında iç pazardan geliyor olmasına 
rağmen mobilya tüketim harcamaları içerisinde öncelikli sırada yer almamaktadır. 
Türkiye’de mobilya tüketimi, kira-konut, gıda, ulaşım, lokanta-otel harcamalarından 
sonra 5. sırada gelmektedir. Son yıllarda ülke geneline yayılan kentleşme, nüfus ve evlilik 
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oranlarındaki artış, iş gücüne katılım, ülkenin içine girmiş olduğu ekonomik kalkınma 
süreci, dışa açılım ve milli gelirdeki kayda değer artış gibi gelişmelere paralel olarak 
mobilya tüketiminin gelecek 10 yılda hızlı artış göstereceği tahmin edilmektedir.

2011 Türkiye mobilya üretim hacminin 5,016 milyar dolar olduğu, ihracatın 1,606 
milyar, ithalatın 857 milyon olduğu dikkate alındığında, yurt içinde tüketilen mobilya 
miktarı yaklaşık 4,267 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Ülkenin büyüme oranı ve 
sektörün genel büyümesi sonucu son 15 yılda oluşan yüzde 12’lik büyüme hızının iç 
talebe yansıyacağı düşünülmekte olup, beklentiler 2018 yılı için 9,4 milyar dolar, 2023 
yılı için ise 16,6 milyar dolar şeklindedir.

2012 yılı itibarıyla Türkiye, mobilya ihracat oranını en çok artıran altı ülkeden birisi 
olup (Çin, Meksika, Vietnam, Portekiz, ABD, Türkiye) dünyanın 19.’su, Avrupa’nın ise 
14.’sü olarak son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde artış göstermiş, yaklaşık 1,9 mil-
yar dolarlık pazar payına ulaşmıştır. Sektörün 2012 ihracat değeri referans alındığında ve 
ortalama yıllık yüzde 15 artış öngörüldüğünde 2018 yılında 4,2 milyar dolar, 2023 yılında 
ise 8,5 milyar dolar ihracat değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2010, 2011 ve 2012 
yıllarındaki ciddi artışlar gelecek 10 yılda tekrar edilirse mobilya ihracatının 10 milyar 
doları aşabileceği tahmin edilmektedir.

Tablo 22: Mobilya Sektörü İhracat Projeksiyonu (Milyon ABD  $)

Ürün Yıllar
Ort. 
artış Hedef

Mobilya

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 2023

1.606 1.899 2.122 2.440 2.806 3.226 3.710 4.266 %15 8.577

İhracatımızdakipayında ciddi artış olan ülkeler olmasına rağmen, farklı nedenlere 
bağlı olarak ciddi düşüş eğiliminde olan ülkeler de dikkat çekmektedir. Sektörün koydu-
ğu gelecek beklentilerine ulaşabilmesi için başta komşu ülkeler olmak üzere Ortadoğu, 
Afrika ve Arap ülkeleri ve yakın komşular ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile ihracatı-
mızda artış olacağı öngörülmektedir. 2012 yılı itibarıyla, Türkiye mobilya ihracatı yüzde 
15’lik artış göstermesine rağmen 15 milyar dolar büyüklüğündeki Arap ülkeleri pazarına 
(Suriye ve Irak hariç) yapılan ihracatımızda 360 milyon dolarlık artış söz konusu olup, bu 
ülkelere yapılan ihracatın artması beklenmektedir. Yakın komşular ve Orta Asya ülkeleri 
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ile yapılan ihracat değerlendirildiğinde 772 milyon dolarlık ihracat değeri yaklaşık olarak 
ülke ihracatının yarısına denk gelmekte ve bu değerin 2011’de yüzde 25, 2012’de ise 
yüzde 11 artış göstermesi gelecek yıllar için beklentileri artırmaktadır. 

Diğer taraftan, dünya mobilya ihracatında Çin hızlı büyümesine devam ederken 
ihracat sıralamasında Vietnam, Birleşik Krallık, Romanya, Polonya, Hollanda ve Türkiye 
dikkat çekmektedir. En büyük 2. mobilya üreticisi olan ABD ise en büyük tüketici olması 
nedeniyle dünya mobilya ihracat rekabetinde sıkıntı oluşturmamaktadır. Avrupa’nın ge-
nel mobilya üreticileri İtalya, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerinise geçmiş yıllara 
göre büyümelerinde azalma söz konusu olup ihracatları düşmektedir. Türkiye’nin düşüş 
eğiliminde olan Endonezya, Belçika ve Malezya gibi ülkelerle birlikte rutin yükseliş veya 
yatay seyir gösteren Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka ve Kanada 
gibi ülkeleri rahatlıkla geçebileceği tahmin edilmektedir. Üretim kapasitesi, ürün çeşitli-
liği ve pazar payını artırması beklenen Türkiye’nin coğrafi konumuyla 2023 yılında 10 
milyar dolarlık mobilya ihracat hedefini tutturması durumunda dünya sıralamasında ilk 
10, Avrupa’da ise ilk 5’te olması beklenmektedir.

Tablo 23: Mobilya Sektörü İthalat Projeksiyonu (Milyon ABD  $)

Ürün Yıllar Ort. artış Hedef
Mobilya 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 2023

857 817 1.093 1.235 1.395 1.576 1.780 2.011 % 13 3.703

Sektörün 2012 ithalat değeri 817 milyon Amerikan doları referans alındığında ve 
ortalama yıllık yüzde 13 artış ile 2018’de 2,01 milyar, 2023 yılında ise 3,7 milyar dolar 
ithalat değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, 2010 ve 2011 yıllarındaki agresif 
artışlar 2012’de düşüşle sonuçlanmış olsa da gelecek 10 yılda agresif artışlar tekrar edi-
lirse, sektörün mobilya ithalatının 5 milyar doları bulmasınınmümkün olduğu düşünül-
mektedir. 

2012 değerlendirmelerine göre dünyada hacim olarak ilk 5 ithalatçı ülke, A.B.D, 
Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya olup, bir yıl öncesine göre ithalatını en 
çok artıran ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Japonya, Çin, Ka-
nada, Norveç olmuştur. Düşüşte olan ülkeler ise İspanya, Polonya, Hollanda, Avusturya, 
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Türkiye, Fransa, Almanya gibi ülkeler olmuştur. İthalatı yatay seyir eden ülkeler Birleşik 
Krallık ve Kore Cumhuriyeti’dir. Türkiye’ninithalatı yüzde 13 oranında düşmüş olup 817 
milyon dolar ithalatı ile 28. sıradadır. 

Dünya mobilya pazarında yer edinmek isteyen Türkiye’nin mobilya ithalatının ih-
racat değerlerinin altında kalması sektör adına olumlu ancak ithalatın önceki yıllara göre 
ihracattan hızlı artış göstermesi gelecek 10 yıllık süreçte olumsuz olarak değerlendiril-
mektedir. 

5.3. Plan Hedeflerine Dönük Temel Amaç ve Politikalar

2012 yılında, yaklaşık 7 milyar dolarlık üretimi, 1,9 milyar dolarlık ihracatı ve 817 
milyon dolarlık ithalatı olan Türk mobilya sektörünün, yaklaşık 400 milyar dolarlık dün-
ya mobilya pazarından edindiği pay yüzde 1 düzeyindedir. Bu oran istenilen ve arzu edi-
len hedefte değildir. Sektör, aralarında kalite beklentisi yüksek pazarların bulunduğu 214 
ülke ile ihracat ve 112 ülke ile ithalat yaparak dış ticarette söz edinmekte ve dış pazarlara 
açılım eğilimi göstermektedir. Ancak, edinilen payın düşük kalmasının temel nedeni sek-
törde üretim kapasite ve hacimlerinde oluşan düşüklüktür. Bu temel neden ise sektörün 
10 başlıkta toplanan sorunları ile doğrudan ilişkilidir. Mobilya sektörünün üretim ve ihra-
catının, 2018 ve 2023 yılları hedeflerine ulaşabilmesi için:

•	 Sektörde kayıt dışı oranının yüksek olması haksız rekabete yol açan önemli bir 
sorundur. Fikri hakların korunmasında mevcut yasa, yönetmelik ve mevzuatlar 
olmasına rağmen sorun hala devam ettiğinden, takip ve denetleme etkinliğinin 
artırılması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çevre ve insan sağlığına za-
rarlı hammadde ve uygulamalar hakkında sektör genelinde bilgi eksikliği söz 
konusudur. Çevresel, sosyal ve insan sağlığı açısından sosyal sorumluluk faa-
liyetlerini yerine getiren firmaların haksız rekabete maruz kalmalarını önlemek 
için bu alanda kamu denetiminin artırılması gerekmektedir. İhtilaflı durumlar-
da karar mekanizmasını etkileyen ancak konunun ehli olmayan bilirkişiler tara-
fından hazırlanan durum değerlendirme raporları ile ilgili önlemler alınmalıdır. 
Bilirkişi tayinlerinde konu ile ilgili donanımlı uzman olma şartı aranmalıdır. 

•	 Mesleki eğitim konusundaki yetersizlikler sırasıyla kalifiye işgücü, istihdam ve 
deneyim eksikliğini beraberinde getirmekte olup sektörün gelişimi ve rekabet 
gücünü doğrudan etkilemektedir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 
Teknik Eğitim Fakülteleri’nde Mobilya ve Dekorasyon Bölümlerinin kapatılıp 
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Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanlarına çevrilmiş olması ile bu bölümler 
mobilya sektörünü doğrudan temsil etmeyen yan disiplinler altına girmiştir. 
Bu konuda bu bölümlere ilaveten 4 yıllık mobilya mühendisliği bölümlerinin 
açılması önem taşımaktadır. Önemli bir üretim kolu olan mobilya sektörünün 
kendi adı altında meslek eğitiminin hem meslek liselerinde hem de üniversite 
düzeyinde verilmesi sektör adına önemli bulunmaktadır. Ayrıca mobilya mes-
lek eğitimi okullar, çalışanlar ve yöneticiler bakımından ayrı ayrı ele alınarak 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

•	 Verimlilik, yönetim ve kurumsallaşma konusunda: Üreticilerin altyapı, sistem, 
kurumsallık ve birçok yönden farklılaşması sonucunda sektörde insan kaynak-
ları ve ürün kaynaklarının etkili ve verimli kullanımında yönetim ve organizas-
yonel eksikliklerin giderilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

•	 Tasarım, Ar-Ge konusunda: Sektör adına, mobilya tasarımı üniversite düze-
yinde öne çıkarılmalı, ülke genelinde mobilya üretiminin yaygın olduğu mer-
kez bölgelerde tasarım okulları açılmalı ve bu okullar 21.yüzyıl beklentileri 
doğrultusunda yapılandırılmalıdır. Üretime yönelik tasarım düşünceleri teşvik 
edilmeli, tasarım yarışmaları etkinleştirilmeli, yurt dışı desteği ve örnek mo-
deller alınmalı, öğrenci projeleri endüstri ile birleştirilmelidir (ortak çalışma).

•	 Tanıtım, markalaşma ve pazarlama konusunda: Kaliteli ve özgün tasarımlı, 
rekabetçi fiyatlara sahip olan Türk Mobilyası Kimliği ile marka oluşumunun 
sağlanması, tanıtımının yapılması ve yeni pazarlara bu kimlikle girilmesi ge-
rekmektedir. Marka oluşumu hem firmalar tarafından hem de devlet tarafından 
teşvik edilmeli ve markaya ödül verilmelidir. Bu konuda Turquality desteği 
sahiplenilmeli, tanıtılmalı ve işlevselliği artırılmalıdır. İngiltere Kraliyet Marka 
Ödülleri, İtalya Tasarım Ödülleri buna örnek teşkil edebilir. Tanıtım, markalaş-
ma ve pazarlama ile ilgili yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

	Kaliteli Türk mobilya kimliği ile pazar edinimi sağlanmalı, 

	Kontratlı üretimlerde yabancı menşeli ürünlerde seçici olunmalı, 

	Yabancı firmalara karşı fason üretim yerine kendi ürününü üretme

	Yabancı pazarlarda güçlü olan bir Türk markasını,onunla işbirliğine gide-
rek destekleme, 
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	Yan sanayi anlayış ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve artırılması,

	Müşavirlik hizmetlerinde yapılanma sağlanması,

	Yurt dışı tanıtımlarda devlet desteği sağlanması, 

	Türkiye tanıtım fonundan mobilya sektörüne pay ayrılmalı,

	Dağıtım kanalları dünya standartları seviyesine getirilmeli,

	Marka mağazalar etkinliği oluşturulmalı,

	Etkili olunan pazarlara girmek hedeflenmeli, 

	Yakın komşulara yönelmek, değişik pazarlama araçlarını devreye koymak 
ve pazarı artırmak hedeflenmeli, 

	Rusya pazarına daha etkili girilmeli (Türk mağaza zinciri ile girilebilir), 

	AVM’lerin oluşumu için devlet desteği sağlanmalı.

•	 Hammadde mobilya sektöründe üretimi gelecekte etkileyebilecek en ciddi 
sorundur.  Mobilya sektörü yıllık ortalama 15 milyon m3 endüstriyel odun 
kullanmakta, bunun 9 milyon m3’ü iç piyasadan, 6 milyon m3’ü ise ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. 2011 yılında sadece panel mobilya üretiminde 11 
milyon m3 endüstriyel odun kullanılmış olup, 2023 hedeflerine ulaşmak için 
piyasa türleri ve ormanların verim gücü dikkate alınarak yerli endüstriyel 
odun üretiminin en az 20 milyon m3’e çıkarılması gerekmektedir. Mobilya 
üretiminde kullanılan diğer malzemeler; hırdavat malzemeleri ağırlıklı ola-
rak ithal edilmektedir. Döşemecilik sektöründe kullanılan kumaş, sünger, kuş 
tüyü gibi malzemelerin tedariki çoğunlukla ithal ürünlerden oluşmaktadır. 
Sektörün hammaddesinin dışa bağımlı olmasının gelecekte sorun yaşanması-
na neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle hammadde ile ilgili yapıl-
ması gerekenler şu şekilde özetlenebilir: 

	Orman kanunu güncellenmeli,

	Ormanların verimli kullanılması için önlemler alınmalı, 

	Endüstriyel odun arzı ve endüstriyel plantasyonlar yapılmalı,

	Endüstriyel odun üretiminde dışa bağımlılığa alternatifler üretilmeli, 
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	Hızlı yetişen ağaç türlerinin plantasyonu sağlanmalı,

	Endüstriyel ağaç üretimine izin verilmeli (İsveç Örneği), özel ormancılık 
desteklenerek, orman köylüsü probleminin çözülmesi ve üretimin artırıl-
ması yönünde bir iyileşme için gerekli yasal ve alt yapı düzenlemelerinin 
yapılması,

	Odunun pahalı elde edilmesi ve maliyetlere doğrudan etki etmesi önlen-
meli,

	Orman ürünlerine uygulanan yüzde 18’lik KDV oranına eklenen yüzde 
9’luk fon (Ağaçlandırma, Orman Bakanlığı, Tellaliye ve TRT için ödenen 
vergiler) kaldırılmalı,

	Endüstriyel odun hammaddesinde yaşanan sıkıntılar doğrultusunda ahşap 
ve panel levha üretiminde katma değeri yüksek yeni kompozit malzeme 
arayışları teşvik edilmeli, 

	Panel levha üretiminde tekelleşme ve fiyatlandırmada sıkıntılar gideril-
meli,

	Panel levha üretiminde kullanılan 18 mm levha kalınlığının 16 mm’ye dü-
şürülmesi 1/9 oranında endüstriyel odun tasarrufu sağlayacağından sektö-
rün 16 mm levha kullanımı ile ilgili planlamalar yapılmalı (örneğin IKEA 
16 mm levhalar ile üretim yapmaktadır),

	Tekstil, sünger, polyester, kuş tüyü gibi döşemeli mobilyalarda yerli ham-
madde sağlanmasına yönelik alternatif düşünceler oluşturulmalı, 

	Saç, metal profil malzeme çeşitliliği sağlanmalı, sektörde mobilya üreti-
minde uygun saç ve metal profil konusunda sıkıntılar giderilmeli, 

	Yerli hırdavat malzemelerinin üretimi ve kullanımı teşvik edilmeli,

	Nihai üründe katma değeri yükseltici faaliyetler teşvik edilmeli, 

	Ürün yaşam döngüsü göz önüne alınarak insan sağlığına zarar veren 
malzeme kullanımına izin verilmemeli, 

	Hammadde temininde AB standartlarına uyum sağlanmalı ve sertifikasız 
hammadde girişinin önüne geçilmeli, (Kyoto protokolü çerçevesinde en 
az E1 standardı), 



74

	Yerinde gözetim sertifikası istenmeli,

	Ülke genelinde çevreye duyarlı ürünlerin standart testlerin yapılabileceği 
uygun laboratuvar ortamları sağlanmalı, 

•	 Yan sanayi konusunda: Ülke genelinde tekstil, demir-çelik ve cam sektörleri 
önemli sektörler olmasına rağmen mobilya sektörü ile ilişkilendirildiğinde bu 
ana sektörlere ait yarı mamul ürünlerin ağırlıklı olarak ithal edilmesi mobilya 
sektörünün dışa bağımlılığını artırmaktadır. Mobilyanın diğer ihtiyacı olan 
hırdavat malzemeleri yine ağırlıklı olarak yurt dışından getirilmekte olup bu 
alanda yerli yan sanayi etkin değildir. Yan sanayinin oluşumu için özel sektör 
teşvik edilmeli, bu konuda devlet yan sanayi oluşumunu cazip hale getirme-
lidir. Lif ve yonga levha üretimi yan sanayii için endüstriyel odun hammad-
desinin ediniminde önlemler alınmazsa gelecekte sektörün doğrudan üretim 
kapasitesinin ve rekabet gücünün azalması söz konusu olacağından endüstri-
yel odun temininde yaşanan sıkıntılar giderilmelidir.

•	 Lojistik-nakliyat konusunda: Mobilya havaleli ürün olması sebebi ile karayo-
lu taşımacılığının birinci alternatiflikten çıkarılması, ucuz nakliye alternatifi 
demiryolu, denizyolu taşımacılığının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

•	 Kamu sektör ilişkileri açısından, kamu kurum ve kuruluşlarının mobilya te-
dariklerinde aktif katılım ve kullanıcı beklentilerine göre şartnameler oluştu-
rulmalıdır. 

	Alımlarda şartnameler oluşturulurken marka vs verilmeden kalite ile ilgili 
kriterler aranmalı, 

	Büyük ihaleler bölümlere ayrılmalı, 

	KOBİ’lere pay aktarılması sağlanmalı,

	TOKİ şartnamelerinde garanti belgesi şartı aranmalı, 

	İş yurtlarda ticari boyutta mobilya üretimine izin verilmemeli 
(Cezaevlerinde mobilya üretimi sektörün iş kalitesine etki etmekte ve 
işçilik, vergi vb açısından haksız rekabete neden olmaktadır).

	KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri kurmaları, ortak hareket etmeleri 
ve güç birliği içine girmeleri özendirilmelidir. 
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•	 Sermaye-Finansman konusunda güçlü ve sürdürülebilir sermayenin sağlan-
ması için yapılması gerekenler olarak: 

	Türkiye’de kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan küçük ve orta öl-
çekli sanayi geliştirme ve destekleme fonu kaynaklarının artırılması, 

	Firmaların kazancın önemli bir bölümünü ödenmiş sermayelerine aktar-
malarının sağlanması,

	Firmalar özellikle ticari bankalardan uygun koşullarda kredi temininde 
zorlandıkları için banka kredi faizlerinin uygun oranlara düşürülmesi,

	Firmaların yeni sermaye edinimi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsa-
sı’na (İMKB) açılmalarının teşvik edilmesi ve İMKB’nin güveninin sağ-
lanması sayılabilir. 

•	 Mobilya sektöründe uygulanan katma değer vergi oranları ve SGK vergile-
ri rekabet edilebilir seviyeye düşürülmelidir. Özellikle oturma ve yatak gru-
bunda üretime giren tekstil ürünlerinin vergi oranının daha düşük olmasının 
mobilya fiyatlandırmasına doğrudan yüzde 10’luk etki etmesi önlenmelidir. 

•	 Mobilya sektöründeki ihracatta yakalanan başarılı sürecin daha da gelişerek 
devam ettirilebilmesi için, sektörün yapısı dikkate alınarak, firmaların yatı-
rım ve ihracat teşviklerinden daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmaları 
gerekmektedir. 

•	 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapatma ve teminat çözümüyle ilgili iş-
lemlerde yaşanan zaman kayıpları giderilmeli, bürokratik işlemler hızlandı-
rılmalıdır. 

•	 ATR dolaşım belgesi (Movement Cerificate) Euro 1, Menşe Şahadetnamesi 
belgeleri satış ve belge onay işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi 
için gerekli altyapının kurulması, söz konusu belgelerin İhracatçı Birlikleri 
tarafından verilmesi yönünde çalışma yapılması gerekmektedir.

•	 Sektörde son zamanlarda çekler ile ilgili yaşanan sorunlar giderilmeli ve konu 
ile ilgili net düzenlemeler yapılmalıdır. 

•	 Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen kalitesiz ucuz ürünler rekabeti 
etkilemektedir. Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ürünler (özellikle 
laminatlar), uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kontrole tabi tutulmalıdır. 
Bu konuda uygulama ve denetleme sıkıntıları giderilmelidir.
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EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA

5.4.1.1 Haksız rekabet 
ve kayıt dışının 
giderilmesi

Maliye Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 
Türk Patent Enstitüsü

Sektörde çoğu küçük atölyelerden oluşan 65 bin 
civarında mobilya imalat ve satış noktası olduğu 
tahmin edilmektedir.Buna karşılık mal girdi, çıktı-
ları, istihdam verileri ve sigorta primleri net olarak 
kayıt edilmemekte ve piyasa denetlemesinde sıkıntı 
yaşanmaktadır. Fikri hakların korunmasında yaşa-
nan sorunlar ve kayıt dışılık oranınınyüzde 50 – 60 
civarında olması, sektörde haksız rekabete neden 
olmakta ve sektörün gelişimini ve rekabetini doğru-
dan etkilemektedir. 

5.4.1.2 Ulaşım ağının 
demiryolu ve 
deniz yolu 
hatları ile en-
tegrasyonunu 
sağlayacak 
yatırımların 
desteklenmesi 

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
TCDD

Türkiye’de mobilya ürünleri ve hammaddelerin 
taşınmasında ağırlıklı olarak karayolunun kullanıl-
ması taşıma maliyetlerini artırmakta, bu durum ve-
rimsizlik yaratmakta ve üreticilerin rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

5.4.1.3 Hammadde 
sorununun 
çözülmesi 

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı

Mobilya sektörü yıllık 9 milyon m3’ü iç piyasadan, 
6 milyon m3’ü ithal edilen 15 milyon m3 endüstri-
yel oduna ihtiyaç duymaktadır. 2011 yılında sadece 
panel mobilya üretiminde 11 milyon m3 endüstriyel 
odun kullanmış olup 2023 hedeflerine ulaşmak için 
piyasa türleri ve ormanların verim gücü dikkate 
alınarak yerli endüstriyel odun üretiminin en az 20 
milyon m3’e çıkarılması gerekmektedir. Mobilya 
üretiminde kullanılan diğer aksesuar malzemeleri, 
hırdavat malzemeleri ağırlıklı olarak ithal edilmek-
tedir. Döşemecilik sektöründe kullanılan kumaş, 
sünger, kuş tüyü gibi malzemelerin tedariki yine yo-
ğunluklu olarak ithal ürünlerden oluşmaktadır. Saç, 
metal profil malzeme çeşitliliğinde zenginleşme ve 
nitelik artışı sağlanmalı, sektörde mobilya üretimin-
de uygun saç ve metal profil konusun da sıkıntılar 
giderilmeli, fiyatların uygunlaştırılması için gerekli 
kamu desteği veya know-how desteği sağlanmalı-
dır.

5.4.1.3 6831 sayılı 
Orman Kanunu 
güncellenmeli

Orman ve Su işleri 
Bakanlığı

Orman Kanunu ve orman teşkilatı zamanın ihti-
yaçlarına göre ve orman kaynaklarının etkinliğini 
ve verimliliğini artıracak şekilde güncellenmelidir. 
Endüstriyel ağaç üretimine izin verilmeli (İsveç 
Örneği), özel ormancılık desteklenerek, orman köy-
lüsü probleminin çözülmesi ve üretimin arttırılması 
yönünde bir iyileşme için gerekli yasal ve alt yapı 
düzenlemelerinin yapılması sağlanmalıdır.

 5.4. Temel Dönüşüm Alanlarına Yönelik Politika Ve İhtiyaç Önerileri
 5.4.1. Kurumsal Düzenlemeler
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5.4.1.4. Sektör
kollektif bir 
yaklaşımla ele 
alınmalıdır. 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,
Orman ve Su işleri 
Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

Bu kapsamda mobilya sanayi ile ağaç ürünleri sa-
nayi düşünülebilir. Mobilya sanayinin girdisi olan 
ahşap levhaların üretimini yapan ağaç ürünleri sa-
nayinde endüstriyel odun hammaddesi temininde 
gelecekte sıkıntılar yaşanmasına muhtemel gözüyle 
bakılmaktadır. Bu nedenle endüstriyel odun üreti-
minde dışa bağımlılığa alternatifler üretilmelidir. 

5.4.1.5. Tasarım ve 
AR-Ge faali-
yetlerine yöne-
linmesi

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,
Türk Tasarım
Danışma Konseyi, 
Türk Patent Enstitüsü 

Uluslararası rekabet gücünün artması için hem dev-
letimiz hem de mevcut mobilya sektörü “Tasarım ve 
AR-GE” ye önem vermelidir. Bu konuda gelişmiş 
ülke modelleri örnek alınmalı, Avrupa ve özellikle 
Uzak Doğu ülkelerine model teşkil etmiş olan İn-
giltere’de faaliyet gösteren devlet destekli Tasarım 
Konseyi (Design Council) yapısı, işlevselliği ve gö-
revleri örnek alınabilir. 2009/15355 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kurulan Türk Tasarım Danışma 
Konseyi bu konuda hem mobilya sektörüne hem de 
genel imalat sektörüne öncü model olması beklen-
mektedir.

5.4.1.6. Tanıtım, mar-
kalaşma ve 
pazarlama 
etkinliğinin 
artırılması

Kalkınma Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

Sektörün öne çıkan üreticilerinin marka olgusuna 
verdiği önemi ve yaptıkları yatırımı orta ve küçük 
ölçekli firmaların da yapmaları gerekliliği görül-
mektedir. Türkiye mobilya sanayicilerinin temel 
misyonu, Türk mobilya marka ve ürünlerinin ol-
gunlaşmasını sağlamak ve dünya standartlarına 
uygun, kaliteli ve özgün tasarımlı mobilyalar ile 
rekabetçi fiyatlara sahip olan Türk Mobilyası Kim-
liği ile marka ve pazar oluşumunu sağlamaktır. Bu 
konuda Turquality sahiplenilmeli, tanıtılmalı ve 
işlevselliği artırılmalıdır. İngiltere Kraliyet Marka 
Ödülleri, İtalya Tasarım Ödülleri buna örnek teşkil 
edebilir. 

5.4.1.7. Verimlilik, 
yönetim ve 
kurumsallaş-
manın sağlan-
ması

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, 
Kalkınma Ajansları,
 KOSGEB, 
Ticaret Odaları, 
Sektör Dernekleri

Mobilya, çok küçük ölçekli veya büyük ölçekli 
işletmelerden oluşan ender sektörlerden hatta tek 
sektör olarak tanımlanabilir. Üreticilerin altyapı, 
sistem, kurumsallık ve diğer birçok yönden farklı-
laşması sonucunda sektörde yönetim ve organizas-
yonel eksiklikler dikkat çekici boyutlardadır.

5.4.1.8. İstihdam Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,

SGK primleri uluslararası standartlar ve ülke ger-
çekleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 
İstihdamın yoğun olduğu sektörde SGK primleri 
Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çekilmelidir.
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5.4.1.9. Çevre ve 
denetleme

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Mobilya ve ormancılık ile ilgili taraf olunan ulus-
lararası sözleşmeler dikkate alınarak güncellenmeli 
ve söz konusu sözleşmenin takibine yönelik yapı-
lanmanın oluşturulması ile birlikte ormanların ko-
runmasına yönelik anayasal güvencenin sağlanması 
gerekmektedir. 
Hammadde temininde AB Standartlarına uyum sağ-
lanmalı ve sertifikasız hammadde girişinin önüne 
geçilmeli, (Kyoto protokolü çerçevesinde en az E1 
standardı aranmalı), ürün yaşam döngüsü göz önü-
ne alınarak insan sağlığına zarar veren malzeme 
kullanımına izin verilmemeli, bu konuda mevzuat 
eksiklikleri giderilmelidir. Ülke genelinde çevreye 
duyarlı ürünlerin standart testlerin yapılabileceği 
uygun laboratuar ortamları sağlanmalı ve konuda 
çalışmalar yapılmalıdır.

5.4.1.10. Teşvikler Ekonomi Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,

KOBİ’lere yönelik mali desteklerden KOBİ’lerin 
yararlanmasını sağlayacak bilgilendirme program-
ları sektörel örgütlerce ve ilgili kamu kurumlarınca 
yaygınlaştırılmalıdır.
Büyük firmaların kendi endüstriyel odun ihtiyacını 
gidermeye yönelik özel ormancılık teşvik edilme-
lidir. 
Mevcut teşvik paketinin sadece iller değil ilçeler 
düzeyinde düşünülerek gözden geçirilmesi, bunun 
için de kümelerin dikkate alınması gerekmektedir. 
Böylece küçük firmaların bu kümelerde toplanması 
da hızlandırılmış olur.

5.4.1.11. Finansman/
sermaye  

Ekonomi Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası

İşletmeler para piyasalarından, özellikle ticari 
bankalardan uygun koşullarda kredi temininde 
zorlandıklarından, faaliyetlerini genellikle öz 
kaynaklarından finanse etmek zorunda kalmaktadır. 
Firmalar büyümeleri için uzun vadeli sermayeye 
ihtiyaç duymaktadır. Sermaye yetersizliği yaşayan 
firmaların birleşmesine yönelik mekanizmalar oluş-
turulabilir veya IMKB’ye açılımlarında kolaylıklar 
sağlanabilir.
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EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA

5.4.2.1. Mobilya geri 
dönüşümü,

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı 
(Mahalli İdareler 
Gn.Müd.),
Hurda İşletme
Müdürlüğü,
Belediyeler

Mobilya ve geri dönüşüm hakkında planlamalar ya-
pılmalıdır. Belediyeler geri dönüşümde mobilyala-
rın toplanması veya depo edilmesi ile ilgili çözüm 
sunmalıdırlar. Almanya örnek model olarak alına-
bilir. 

5.4.2.2 TOKİ ve 
Kentleşme

Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi
Başkanlığı,
Belediyeler

TOKİ ve Kentleşme projelerinde sektör ile istişare 
sonucunda mobilya ihtiyaçlarının belirlenmesi, pro-
jelerinin oluşturulması önemli ölçüde kaynak ve is-
rafın engellenmesini sağlayabilir. Endüstrileşmenin 
sonucu hızlı kentleşme ve son 10 yılda TOKİ konut-
larında ki artışlar mobilya sektörüne etki etmekte-
dir. Bu konuda devamlılığın sağlanması için TOKİ 
şartnamelerinde “mobilya garanti belgesi” şartının 
aranması hem ülke kaynakları hem de sektör adına 
olumlu olacağı düşünülmektedir.

5.4.2.3. Kamu
Alımları

Bütün Kamu
kurumları
Devlet Malzeme Ofisi

Kamu kurum ve kuruluşlarının mobilya tedarik-
lerinde büyük ihalelere katılım küçük ve orta bü-
yüklükteki işletmeler açısından zor olmaktadır. Bu 
bakımdan büyük ihalelerin parçalanması ve KO-
Bİ’lere pay aktarılması sektörün gelişmesine yar-
dımcı olabilir. Kamu ihalelerine katılabilmek için 
KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri kurmaları, 
ortak hareket etmeleri ve güç birliği içine girmeleri 
özendirilebilir.Ayrıca ceza evlerindeki iş yurtların-
da yaptırılan mobilyaların bu alımlarda kullanılma-
sı sektörün iş kalitesine olumsuz etki yapmakta ve 
haksız rekabete neden olmaktadır.

 5.4.2. Önemli Projeler
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5.4.2.4. Kamu
Yatırımları

Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı 

Üretici için uygun fiziki şartların sağlanmasını 
teminen planlanan, proje ve altyapısı tamamlanmış 
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri 
yapımına hız verilmelidir. Yapılacak KSS ve 
OSB’lerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 
fazla bir maddi yük getirmeyecek şekilde 
kiralanması veya satılması her açıdan büyük 
katkılar sağlayacaktır.  Mevcut KSS ve OSB’lerin 
sorunları da ihmal edilmemeli ve hızlı bir şekilde 
çözülmelidir.

5.4.2.5. Arsa ve
Mekan temini

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı 

Özellikle mikro ve küçük işletmelerin şehir 
içlerinde oldukça düzensiz, dağınık ve olumsuz 
fiziksel ortamlara sıkışmış olması faaliyetlerini 
olumsuz etkilemektedir. Ankara’daki Siteler bölgesi 
bu konuda ciddi sıkıntılar yaşamakta olup şehir 
içinden şehir dışına taşınması söz konusu olabilir. 

5.4.2.6. Üniversite-
sanayi 
işbirliğinin 
sektörün 
gelişimini 
destekleyecek 
şekilde 
genişletilmesi

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK
YÖK

Üniversitelerin mobilya sektörüne yönelik inovatif 
projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeli, 
sektöre yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi 
teşvik edilmelidir. 
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EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 
KURULUŞ

AÇIKLAMA

5.4.3.1. Mobilya 
Meslek 
Eğitimi, 
Kalifiye 
işgücünün 
sağlanması

Milli Eğitim
Bakanlığı
Yüksek Öğretim
Kurumu

Sektörün genel yapısına ve temel sorunları değer-
lendirildiğinde en önemli sorun meslek eğitimi ala-
nında yeni neslin zamanın ihtiyaçlarına göre nitelik 
ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmede yetersiz kal-
malarıdır. Mevcut mobilya eğitimi veren okullar öğ-
rencilerin hem mühendislik formasyonları hem de 
sektör bilgilerinden yetersiz mezun olmaları sonu-
cu arzulanan kalifiye iş gücünün çıkmasına negatif 
etki etmektedir. Eğitim, sırasıyla kalifiye işgücünü, 
istihdamı ve deneyim eksikliğini getirmektedir. 
Mobilya meslek eğitimi ve kalifiye iş gücü ilişki-
leri okullar, yöneticiler ve çalışanlar olarak ele alın-
malıdır. Sektörün nitelikli çalışan, teknik eleman ve 
mühendis istihdamını arttırabilmesi için, liselerden 
başlayarak, üniversitelere kadar sektörün ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek alanlarda eğitim programla-
rının oluşturulması gerekmektedir.

5..4.3.2 Mesleki eğitim 
merkezleri ve 
halk eğitim 
merkezleri

Milli Eğitim
Bakanlığı

Etkili ve verimli üretime yönelik güncel konularda 
sektör çalışanlarının bilgilendirilmesi, muhtemel 
deneyim eksikliklerinin giderilmesi için uzmanlık 
gerektiren konularda mesleki eğitim kurslarından 
faydalanılabilir. Bunun için Mesleki Eğitim Mer-
kezleri ve Halk Eğitim Merkezleri etkinleştirilerek 
kullanılabilir.

5.4.3.3. Mobilya
mühendisliği 
bölümlerinin 
açılması

Milli Eğitim
Bakanlığı
Yüksek Öğretim 
Kurumu

Üniversite düzeyinde mobilya adı altında eğitim 
veren bölüm yoktur. Önemli bir üretim kolu olan 
mobilya sektörünün kendi adı altında meslek 
eğitiminin hem meslek liselerinde hem de 
üniversite düzeyinde verilmesi sektör adına önemli 
bulunmaktadır.

 5.4.3. İnsan Kaynakları
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Türk mobilya sanayiinde çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, kü-
çük ölçekli işletmeler ağırlıktadır. Ancak, 1990’lı yıllardan itibaren orta ve büyük ölçekli 
işletmelerin katılımlarıyla ülke imalat sanayii içinde yüzde 3’lük üretim katkısıyla önemli 
bilgi ve sermaye ağırlıklı imalat kolu olmuştur. Mobilya üretim miktarı ölçümlerinde 
üretici firma sayısı, üretim miktarları, satış fiyatları, ihracat rakamları ile birlikte değer-
lendirildiğinde ve inşaat sektörünün büyüklüğüyle sektördeki kayıt dışılık dikkate alındı-
ğında Türkiye mobilya sektörü üretiminin 2023 yılında 25 milyar doları bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

2001 yılından itibaren sürekli gelişen Türk mobilya sektörünün dünya mobilya ih-
racatında 2012 yılı itibarıyla 214 ülkeye 1,9 milyar dolarlık satış kapasitesi ile 19. sırada 
olması, Avrupa’da ise 14. sırada olması, sektörün büyüme potansiyelini ortaya koymak-
tadır. Türkiye mevcut potansiyelinin ve stratejik pozisyonunun önemini kavrayıp tanıtım 
faaliyetlerini ve birebir ilişkilerinin etkinliğini ve sürekliliğini artırabilirse, uluslararası 
mobilya pazarında daha iyi pozisyon elde edebilecektir. Türk mobilya endüstrisi, toplam 
üretim kapasitesi ile dünya mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmasına rağ-
men bu rakam istenilen düzeyde değildir. Çin, gelecekte sektörü tehdit edecek bir güç 
olarak tanımlanabilir. 2020 yılı itibarıyla 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı-
tahmin edilen dünya mobilya pazarında Türkiye, payına düşeni alabilmesi için mevcut 
sorunlarını çözerek rekabet gücünü artırmalıdır. Türk mobilya endüstrisinin uluslararası 
sahada uzun vadeli yer edinebilmesi için; 

•	 Haksız rekabet (Kayıt Dışılık, Fikri hakların korunması)
•	 Eğitim, Kalifiye iş gücü, İstihdam, Deneyim eksikliği,
•	 Verimlilik, yönetim ve kurumsallaşma 
•	 Tasarım, Ar-Ge, kalite bilincinin geliştirilmesi, zorlayıcı önlemlerin alınması,
•	 Tanıtım, markalaşma ve pazarlama,
•	 Hammadde,
•	 Yan sanayi,
•	 Lojistik, nakliyat,
•	 Kamu sektör ilişkileri,
•	 Sermaye / Finansman 

olmak üzere 10 başlıkta toplanan temel sorunlarına aktif çözümler getirmesi ve önemli 
ihracat ve istihdam sağlayan sektöre devletçe destek sağlayıcı politikalar üretilmesi ge-
rekmektedir. 

Haksız rekabeti önlemek ve tasarım bilincinin kökleşmesini sağlayabilmek için ta-
sarım tescil mekanizmasını kolaylaştırarak model hırsızlığına karşı caydırıcı yasal önlem-
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lerin alınması, etkin bir denetim mekanizması oluşturulması ve tasarım konusunda var 
olan insan potansiyelini üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirerek yeterli kaynak aktarımı 
sağlanması gerekmektedir. Uluslararası rekabet gücünün artırılması, devletin ve mobilya 
işletmelerinin “modern tasarım ve Ar-Ge”ye önem vermeleri yaşamsal önem taşımakta-
dır. Bu konuda 2009’da kurulan devlet destekli Türk Tasarım Danışma Konseyi hem ülke 
imalat sektöründe hem de mobilya endüstrisinde tasarım düşünce ve felsefesinin oluşumu 
ve devamlılığı konusunda önem taşımaktadır. 

Son 10 yıldır dış açık vermeyen ve iş bulma sıkıntısı olmayan sektörün eğitim ter-
cih alanlarında sonlarda olması tanıtım eksikliğine bağlanmakta olup sektörde meslek 
eğitiminin cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Önemli bir üretim kolu olan mobilya 
sektörünün kendi adı altında mobilya meslek eğitiminin hem meslek liselerinde hem de 
üniversite düzeyinde verilmesi sektör adına önemli bulunmaktadır. Uygun üniversiteler-
de mobilya mühendisliği bölümleri açılmalıdır. Sektörde üniversite – sanayi işbirliğini 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, bu kapsamda yapılması önem taşıyan etkin-
liklerden biri olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, hizmet içi eğitim yanında yaşam boyu 
eğitim programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması ve yetişkinlerin eğitimine kaynak 
ayrılmasının sektörün temel sorunlarının çözümlenmesinde ve gelişmesinde fayda sağla-
yacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, 2023 yılında hedeflerini son derece yüksek tutan sektör mevcut du-
rumunu korumakla birlikte üretim kapasitesini ve pazar paylarını artırmak zorundadır. 
Bölüm 3.2.’de ifade edildiği gibi 21. yüzyılın beklentileri doğrultusunda yeni oluşumlar, 
akıllı mobilyalar, elektro-mobilyalar, çevre dostu mobilyalar, insan ve çevreye duyarlılık 
boyutları ile sektörün üretim ağına girmesi düşünülmektedir. Son 10 yılda dış ticaret açığı 
vermeyen hızlı gelişim ve değişim sürecinde olan sektör, markası, kalitesi, sektördeki 
küçük – büyük ölçekli firmaları, coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, 
genç nüfusu, kişi başına düşen milli gelirin iyileşmesi sektörün iç ve dış pazarda 
potansiyel arz etmesine neden olmaktadır. AB uyumu ve dış politikada komşular ile sıfır 
sorun yaklaşımıyla 2001’den bu yana sürekli artan ihracat değeri ile 2023 yılı için hedef 
koyduğu 25 milyar dolar üretim kapasitesi, 10 milyar dolar ihracat beklentisi ile dünyanın 
ilk 10 büyük mobilya üreticisi olmayı hedefleyen önemli bir üretim alanıdır. Mevcut gö-
rüntü, sektörün büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası pazarlarda 
rekabet gücüne sahip olabilmesi ve devamlılığı arz ettirmesi için sektörde faaliyet göste-
ren işletmeler arasında stratejik işbirliği oluşturulmalı, devletin denetleme ve destekleme 
görevini gerçekleştiren birimleri ile sektör arasındaki işbirliği ve iletişim güçlendirilmeli, 
oluşacak sinerjinin ekonomik değere dönüşeceği ve uluslararası mobilya pazarında daha 
iyi duruma geleceği düşünülmektedir.
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EK

Mobilya sektöründe ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sis-
temi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi 
(The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) kısaca Armonize Sis-
tem kullanılırken, toplulaştırılmış veriler için ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflama-
sı (SITC Rev.3, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır. Mobilya, 
Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 821. ve 872.4. bölümlerde sı-
nıflandırılmıştır. Mobilyanın SITC-Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırılması aşağıda 
verilmektedir. 

 SITC Kodu - Ürün Tanımı

1.1 – Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirilebilen türden 
olsun olmasın), bunların aksam ve parçaları

821.2 – Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

821.3 – Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.5 – Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.7 – Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

1.8 – 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları

1.8 – Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan 
mobilyalar, bunların aksam ve parçaları kısa anlamda Armonize Sistem, geniş an-
lamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P.) esas alınarak oluştu-
rulan mobilya ürün tanımları aşağıda verilmektedir.
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GTİP Kodu – Ürün Tanımı

GTIP Altı-
lı Kodu

GTIP Altılı Adı

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları
940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 

940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler

940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)

940151 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

940159 Rotan kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar

940161 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940190 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçalar

9402 Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları

940210 Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

940290 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

9403 Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

940310 Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

940320 Diğer metal mobilyalar

940330 Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar

940340 Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

940360 Diğer ahşap mobilyalar

940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar

940381 Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar

940389 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar

9404 Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

940410 Somyalar

940421 Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar

940429 Diğer maddelerden yataklar
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