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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

 TÜRKİYE EV MOBİLYASI SEKTÖRÜNÜN DEĞER ZİNCİRİ 

YAŞLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 

Nur Nilay YILMAZ 

Genel olarak, bir mal ya da hizmet üretimindeki faaliyetler dizisini ifade eden 

değer zincirinde, bazı faaliyetler yüksek bazıları ise düşük katma değer 

yaratmaktadır. Küreselleşme sürecinde değer zincirinin değişik aşamaları farklı 

ülkelerdeki firmalar tarafından yerine getirilmeye başlamıştır. Bunlar arasındaki 

koordinasyonu değer zincirindeki, genellikle gelişmiş ülke menşeili, lider firmalar 

sağlamaktadır. Lider firmalarla çalışmak, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere 

ihracat artışı yanında üretime ilişkin yeni beceriler de sağlamaktadır. Öte yandan 

değer zincirinin yüksek katma değerli alanlarında faaliyet göstermek, firmaların 

kendi çabalarıyla daha farklı beceriler kazanmasını da gerektirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, mobilya sanayiinin değer zincirini inceleyerek firmaların 

zincirdeki konumlarını geliştirmek üzere özel sektör ve kamu kurumlarına öneriler 

sunmaktır.  Bu çerçevede ilk olarak, dünyada ve Türkiye’de sektörün mevcut durumu 

ve gelişimi incelenmiştir. Daha sonra değer zinciri ile ilgili literatürün kısa bir 

taraması yapılmış ve küresel mobilya değer zincirine ilişkin bilgi verilmiştir. 

Akabinde Türkiye’de sektörün gelişimindeki dinamikleri belirlemek, gerek dikey 

gerekse yatay alanda farklılaşmış şirketlerin gelişim süreçlerini ortaya koymak üzere 

sektörden firma yöneticileri ile gerçekleştirilen mülakatlar değerlendirilmiştir. 

Mülakatlar sonucunda, Türk mobilya sektörünün heterojen bir yapı gösterdiği 

ve sektörde mikro ölçekli atölyeler, markalaşma yolundaki orta ölçekli işletmeler, 

büyük ulusal markalar ve perakende zincirleri olmak üzere dört ana aktörün olduğu 

tespit edilmiştir. Son yıllarda tasarım, markalaşma, pazarlama ve dağıtım alanlarında 

atılımlar yapan firmaların artmasıyla, istihdam ve işletme sayısı bakımından sektörde 

önemli bir yeri olan mikro ölçekli atölyelerin sektörden çekilme tehlikesi yaşadığı 

saptanmıştır. Öte yandan sektörde henüz küresel ölçekte bir değer zincirini 

yönetebilecek bir firmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu bağlamda son bölümde 

mobilya sanayiinin rekabet gücünü artırarak dünya ticaretinden daha fazla pay alması 

için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Değer zinciri, değer zincirinde yükselme, beceriler, mobilya 

sanayii, tasarım, markalaşma, KOBİler, orman ürünleri. 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

ANALYSIS OF TURKISH HOME FURNITURE INDUSTRY THROUGH 

VALUE CHAIN APPROACH 

Nur Nilay YILMAZ 

In a value chain, which generally refers to the sequence of activities in the 

production of a good or service, some of the activities create more value added than 

others. During the globalization process, stages of value chain are realized by 

companies of different countries. Coordination among these stages are managed by 

the leader companies which have generally developed country origins. Working for 

this leader firms has some positive effects for the producers in developing countries 

like increasing exports and gaining competence on production techniques; but for the 

purpose of gaining business area in the high value added sections of the value chain, 

these producers should follow totally different strategies starting from their domestic 

markets. 

The purpose of  this study is to determine within how a value chain of Turkish 

firms are operating via value chain analysis of the furniture industry and in order 

to upgrade the situation of the firms in the value chain what should private sector and 

public institutions do. Within this framework, firstly the present situation and 

development process of the sector both in Turkey and the world  examined; then a 

quick screening of the related literature is done and the global value chain of the 

furniture sector is explained. Interviews with the sector representatives are realized in 

order to find out which dynamics are effective in the development of the sector 

and to get to know the development processes of the firms which are differentiated 

both horizontally and vertically.  

  In this study it is found out that the furniture sector in Turkey has a 

heterogeneous structure; there are four main groups of actors in the value chain like 

micro scale workshops, medium size companies on the way to gain a trade mark, 

large size national brands and retail chains. Recently the number of the firms which 

are developing competences in design, branding, marketing and distribution are 

increasing. Under these developments it is determined that there is a real threat of 

withdrawal from the sector for the micro scale workshops which have a very high 

weight by number of companies and employment and are operating with traditional 

production methods and low productivity. On the other hand the firms of the country 

are not ready yet to be capable of managing a value chain at the global scale. Within 

this connection, in the final section of the study recommendations are made for 

getting more share from the world trade via increasing competitiveness of the 

Turkish furniture sector. 

 

Key Words:  Value chain, upgrading in value chain, capabilities, furniture industry, 

design, branding, SMEs, forest products. 
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GİRİŞ 

Dünya ticaretindeki serbestleşme sonucu üretim yapılan pazar ölçeğinin 

büyümesi, uluslararası ürün piyasalarında maliyet ve fiyat rekabetini artırmıştır. 

Bununla beraber bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım, taşımacılık ve lojistik 

alanlarındaki gelişmelerin işlem maliyetlerini düşürücü etkisiyle yeni pazarlara 

açılmak kolaylaşmış, dünya ekonomisinde üretim faaliyetlerinin yeni yatırımlar, 

birleşme ve satın almalar yoluyla daha geniş bir coğrafi alana yayılması ve idare 

edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bütün bunların sonucunda, dünyada imalat sanayii 

üretim sürecinin değer zincirinde bir ayrışmanın olduğu ve farklı ekonomik 

faaliyetlerin farklı coğrafyalarda gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Ara mal ve 

tamamlanmamış ürün dış ticaretindeki artış bu durumun bir göstergesidir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin bu ticaretteki payı artmaktadır.  

Küresel ekonomide, değer zincirinde üretim dışındaki faaliyetlerin (tasarım 

gibi) ağırlığı artmıştır. Özellikle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, mobilya gibi 

geleneksel sektörlerde değer zincirindeki ayrışma sonucu katma değerin yüksek 

olduğu tasarım, ürün geliştirme, markalaşma gibi faaliyetlerin uluslararası firmaların 

gelişmiş ülkelerdeki merkezlerinden yürütüldüğü; buna karşılık düşük katma değer 

yaratan üretim faaliyetinin gelişmekte olan ülkelere kaydırıldığı görülmektedir. 

Üretim faaliyetinin nereye kaydırılacağında maliyetlerin düşük olması esas 

belirleyicidir. Bunun dışında hammaddelere, yarı mamüllere ve pazarlara yakın 

olmak ile söz konusu bölgedeki becerilerden yararlanmak da diğer önemli 

unsurlardır.
1
 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın hazırlanması sürecinde, Türk sanayisinin 

durumu dünyadaki bu gelişmeler ışığında değerlendirilmiş ve Plan Stratejisinde, 

“uluslararası ticaretin giderek serbestleşmesi, bilgi ve teknoloji yoğun ürünlerde 

dünya ticaretinin hızla artması ve emek yoğun ürünlerde rekabet üstünlüğünün belli 

ülkelere geçmesi sonucunda ülkemizin dünya sınai mamuller imalatı değer zincirinde 

daha üst ve katma değeri yüksek alanlarda konumlanması ve bu nedenle sanayi 
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üretiminin yapısında bir dönüşümün gerekli olduğu” hususu vurgulanmış ve bu 

çerçevede “ekonominin rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla 

pay almak üzere yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması” amaç olarak 

belirlenmiştir. Ülkemiz imalat sanayiinin, değer zincirinde bilgi ve yenilikçiliğin 

yoğun olduğu alanlara yönelmesi gereğinden hareketle Dokuzuncu Kalkınma 

Planında tekstil, hazır giyim, deri gibi emek yoğun geleneksel sektörlerde bu 

dönüşümün destekleneceği belirtilmiştir. Orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki 

otomotiv, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinde ise ülkemizin önemli 

üretim merkezlerinden biri olması ve dünyadaki ağırlığını artırması amacı ortaya 

konmuştur.
2
 

Tüm bu tespitlerin ilgili taraflarca da kabul edilmesi ve bu doğrultuda 

belirlenen amaçların benimsenmesine karşılık, gerek Yıllık Programlarda gerekse 

çeşitli kurum ve kuruluşlarca sanayinin geneline ve sektörlerine yönelik hazırlanan 

strateji dokümanlarında söz konusu gelişmenin nasıl sağlanacağı ve hangi politika 

araçlarıyla bu amaçlara ulaşılacağı konusunda bir belirsizlik olduğu göze 

çarpmaktadır.  

Üzerinde tartışılan sektör ya da faaliyet alanı, küresel ekonomide parçası 

olduğu ortam da dahil tüm yönleriyle, dinamik bir bakış açısıyla incelenmeden 

yapılacak değerlendirmeler, yukarıda söz edilen amaçlara ulaşmada yetersiz kalacak 

ve genel nitelikteki politika hedefleri olmanın ötesine geçemeyecektir. İmalat 

sanayiinde rekabet gücünün artırılması için geçerli gelişim stratejileri ve hedefleri 

üretebilmek, bunlara bağlı politika çıkarımları elde etmek ve uygun politika 

araçlarını belirlemek için her bir sektörün ayrı ayrı ele alınması; ilgili sektörde katma 

değeri yüksek, bilgi ve teknoloji yoğun alanların ve faaliyetlerin neler olduğunun 

tespit edilmesi önemlidir. Zira imalat sanayii sektörlerinin hepsi benzer yapı 

göstermemekte, farklı sektörler için farklı gelişme alanları olabilmektedir. 

Dolayısıyla yapılacak çalışmalarda uygun sektörel analiz metodunun kullanılması 

gerekir.  
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Değer zinciri yaklaşımının bu bakışı sağlayacak bir yöntem sunduğu 

düşünülmektedir. Söz konusu yaklaşım, zincirde hangi faaliyetlerin artan, 

hangilerinin azalan getiriye sahip olduğu ile ilgili bir ayrım yapılabilmesini 

kolaylaştırması nedeniyle uygun politikaların oluşturulmasında, gerekli seçimlerin 

yapılmasına temel teşkil etmekte, özellikle rekabet baskısı sonucu tehdit altındaki 

alanların korunması veya daha büyük getiriler elde etmek için diğer faaliyetlerin 

geliştirilmesi şeklindeki kararlarda etkili bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.  

Böyle bir bakış açısı olmaksızın ihracatı artırarak dünya pazarından daha 

fazla pay almayı amaçlamak sektörler açısından her zaman beklenen sonucu 

doğurmayabilir. Zira küresel pazara katılma sürecinde firmaların, sektörlerin ve 

ülkelerin karşılaştığı bir sorun rekabetin yüksek olduğu piyasalarda uzmanlaşmaya 

devam etmeleri halinde, ticaret hadlerindeki düşüş nedeniyle getirilerinin giderek 

daha çok azalmasıdır. Bu nedenle esas mesele yalnızca küresel pazarda ihracat artışı 

sağlamak değil, sürdürülebilir gelir artışı sağlayacak şekilde küresel değer zincirine 

katılım sağlayabilmektir.
3
  

Bu nedenle çalışmada, Türk imalat sanayiinin geleneksel sektörlerinden biri 

olan mobilya sanayii, değer zinciri yaklaşımıyla incelenecek ve sektörün rekabet 

gücünü artırmak amacıyla öneriler getirilmeye çalışılacaktır.  

2000’li yıllarda Türk imalat sanayiinde üretim, katma değer ve ihracat 

bakımından önemli gelişmeler olmuştur. İmalat sanayiinin yarattığı katma değer cari 

fiyatlarla 2000 yılında 54 milyar dolar iken 2010 yılında 114 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında 25,5 milyar dolar olan imalat sanayii ihracatı ise 2011 

yılında 126 milyar dolara ulaşmıştır. İmalat sanayii ihracatı coğrafi olarak pek çok 

bölgeye yapılmakla beraber, ihracatın yaklaşık yarısı (2010 yılında yüzde 47’si) 

Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Ayrıca otomotiv, makine, beyaz 

eşya, ana metal ve petrol ürünleri gibi orta teknoloji sektörlerinin üretim ve 

ihracattaki payı artmakta ve böylece imalat sanayiinin yapısında orta teknoloji 

sektörlerine doğru dönüşüm yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava taşıtları, ilaç gibi 

yüksek ve orta-üstü teknoloji sektörlerinin üretim ve ihracattaki payı AB ülkelerinin 
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oldukça gerisinde kalmaktadır. Tekstil, hazır giyim, deri gibi geleneksel sektörlerde 

ise Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkeler uluslararası rekabette öne 

geçmiş olup, bu durum ülkemizde söz konusu sektörlerde özellikle 2002 yılından 

itibaren üretimde darboğazlar yaşanmasına sebep olmuştur.
4
  

Makro ekonomi açısından, ülkeye ciddi düzeyde istihdam sağlayan, meydana 

getirdiği katma değerle gayri safi milli hâsılaya katkıda bulunan önemli bir iktisadi 

sektör niteliğindeki mobilya sanayiinde yaşanan gelişmeler de dikkat çekicidir. 

Günümüzde mobilya sanayii küresel bir faaliyet halini almıştır. Dünyada 2010 

yılında 133 milyar dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştirilmiştir. Almanya, 

İtalya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, İngiltere, Fransa, İsveç, 

Danimarka gibi gelişmiş ülkeler uzun yıllar boyunca dünya ihracatında ilk sıralarda 

yer alan ülkeler olmuştur. Ancak son yıllarda ihracatta Doğu Avrupa ve Uzak 

Doğu’daki gelişmekte olan ülkelerin payında önemli ilerlemeler olduğu 

görülmektedir. Özellikle Çin ve Polonya’nın gelişimi dikkat çekmektedir. Diğer 

emek yoğun sanayilerde olduğu gibi mobilya sanayiinde de üretim faaliyeti 

maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerden düşük olduğu bölgelere doğru kaymaktadır. 

Nitekim Polonya’nın gelişiminde Almanya’daki, Çin’in gelişiminde ise ABD’deki 

firmaların yaptığı sınır ötesi tedarik faaliyetlerinin etkisi görülmektedir. 

Ülkemizde mobilya sanayinin üretim değeri 2008 yılında 7,6 milyar dolar, 

imalat sanayii üretimi içindeki payı da yüzde 2 düzeyinde olmuştur. Ayrıca sektörde 

2011 yılında 1 milyar 583 milyon dolar değerinde ihracat ve 825 milyon dolar 

değerinde ithalat gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz mobilya sektöründe 1990’lı yıllarda 

hızlanan dönüşümle ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Halen yaygın bir biçimde küçük 

atölyelerde, ahşap malzeme kullanılarak, el işçiliği imalat ile sipariş usulüne göre 

yapılan emek yoğun üretimin yanında büyük üretim tesislerinde, sunta malzeme 

kullanılarak makinelerle üretilen otomasyona dayalı bir sistem de gelişmektedir. Bu 

sistemde üretilen mobilyalar modüler mobilya olarak adlandırılmakta olup, standart 

bir biçime ve kaliteye sahiptir. Bu ürünlerde üretim maliyetlerindeki avantaj 

beraberinde fiyatlarda düşüşü getirmiştir.  
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Üretimde yaşanan gelişmeler satış ve pazarlama biçimlerinde de 

yaşanmaktadır: Ankara Siteler, Bursa İnegöl, İzmir Karabağlar ve Kısıkköy gibi 

mobilya atölyelerinin yoğunlaştığı bölgeler tüketiciler için ağırlıklı alım merkezleri 

iken, ulusal markaların semtlere yayılan bayileri ve sergi salonları da ağırlık 

kazanmaktadır. Montaj, nakliye gibi satış sonrası hizmetlerin ve garantili satışların 

ortaya çıkışı, ayrıca uzun vadelere yayılan taksit imkanları ile mobilya çok daha sık 

periyotlarla değiştirilebilir bir ürün halini almaktadır. Sektörün başlangıcındaki emek 

yoğun üretim yapısı, fabrikasyon üretimin yaygınlaşması sonucu yeniden yapılanma 

ve yeni yatırımlarla sermaye yoğun hale gelmeye başlamıştır.  

Ülkemizde sektördeki bu geçişin ivme kazanması sürecin dikkatle 

yönetilmesini gerektirmektedir. Zira bu durum, tüketici için önem kazanan ürün 

unsurlarında daha rekabetçi olan yabancı firmalar karşısında ulusal firmalarımızın 

rekabet güçlerini yitirmeleri, kimi işyerlerinin tasfiyesi ve dolayısıyla kazanılmış 

birikimlerin kaybedilmesi riskini beraberinde getirebilecektir.
5
   

Son yıllarda mobilya ithalatında da bir artış gözlenmektedir. Mobilya 

ithalatımızda AB ülkeleri yanında Çin de büyük pay almaya başlamıştır. Bu gelişme, 

Çin’den ithal edilen mobilya ürünlerinin genellikle düşük fiyatlı olması nedeniyle 

yurt içi üretimde özellikle benzer nitelikte ürünlerin üreticileri açısından rekabet 

baskısı yaratmaktadır. Bunun dışında tüketiciye belli bir standartta kaliteli ve 

garantili ürün sunan IKEA gibi uluslararası ölçekte büyük perakende mobilya 

mağazalarının Türkiye’de yaygınlaşması da rekabet artışı ve pazar kaybına neden 

olacak gelişmelerdir.   

Homojen bir yapı göstermeyen sektörde rekabetçi nitelikler kazanabilmek 

için spesifik olarak alt faaliyet alanlarının birbiriyle ilişkisi, bu alanların rekabet 

gücüne etkisi, bütünsel olarak farklı gelişme yolları ve bu gelişmeyi sağlayacak 

becerilerin tespiti ile bunların kazanımını kolaylaştıracak politika araçlarının 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Coğrafi açıdan dağınık ve üretim yapısı bakımından ikili bir yapının göze 

çarptığı mobilya sanayiinin dünyada üretim organizasyonu ve ticaretinde yaşanan 
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gelişmelerin ve dönüşümlerin ulusal rekabet gücünü korumak ve artırmak açısından 

etkilerinin nasıl olduğunu tespit edebilmek için, sektörü hammadde, üretim, dağıtım, 

satış ve talep bağlamında bir bütün olarak ele almak gerekmektedir. Bu kapsamda 

çalışmada mobilya sektöründe yerel firmaların ne tür bir değer zincirinde iş görmekte 

olduğu, işletmeler arasındaki alıcı-tedarikçi ilişkilerinin firmaların yenilikçiliğine 

nasıl etkide bulunduğu ve değer zincirinin niteliğine göre yüksek katma değerli 

faaliyetlere ilerlemek için nasıl bir stratejinin gerekli olduğu ortaya konmaya 

çalışılacaktır.  

Birinci bölümde çalışmanın kapsamını oluşturan mobilya sanayiinin 

dünyadaki durumu, sektörde yeni yaklaşım ve değişimler konusunda yapılan 

çalışmalardan ve ilgili kuruluşlardaki verilerden derlenen bilgiler verilmekte, 

sektörün üretim, dış ticaret, istihdam gibi istatistiki verileri dünya genelinde ve 

ihracat bakımından ilk sıralarda yer alan ülkeler olan Çin, Almanya, İtalya, Polonya 

ve ABD açısından değerlendirilmektedir.  

İkinci bölümde Türkiye’de sektörün durumu daha detaylı bir şekilde 

anlatılmaktadır. Sektörün yapısını ortaya koymak için coğrafi olarak yoğunlaştığı 

bölgeler, işyeri sayısı, istihdam, üretim, katma değer, talep ile ilgili olabildiğince 

güncel ve geçmişe ait istatistiki veriler kullanılmakta ayrıca sektörün dış ticareti ürün 

grupları ve ülkeler açısından incelenmektedir. Bu bölümde sektör açısından önem arz 

eden hammadde ve eğitim konuları hakkında da bilgiler verilmektedir. Bölüm 

sonunda ayrıca geçmiş Kalkınma Planlarında sektöre ilişkin olarak geliştirilen 

politikalar değerlendirilmektedir.   

Üçüncü bölümde değer zinciri kavramı, kavramın gelişimi, önemi ve 

kullanım alanları, değer zincirinde yönetişim meselesi ve yönetişim biçimleri, değer 

zincirinde yükselme ve firmaların yeni beceriler edinmesi ile ilişkisi gibi konular, 

literatürde yapılan ampirik ve teorik çalışmalar ışığında kısaca anlatılmaktadır. Söz 

konusu literatürde değer zinciri, küresel mal ticaretindeki hızlı artış ve üretim 

aşamaları açısından da artık ülkeler arasında küresel bir işbölümünün ortaya çıkması 

bağlamında ele alınmakta; bu çerçevede küresel alıcı ve üreticilerin rolü öne 

çıkarılmaktadır. Mobilya sektöründe küresel değer zincirinin ne şekilde oluştuğu, öne 
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çıkan aktörler de literatürde bu perspektifle ele alınmaktadır. Bu konu da üçüncü 

bölüm de ortaya konmaktadır.  

Çalışma kapsamında Türkiye’de yakın geçmişten bugüne sektörün 

gelişiminde hangi dinamiklerin belirleyici olduğunu anlamak için, gerek dikey 

gerekse yatay alanda farklılaşmış şirketlerin gelişim süreçlerini anlamaya yönelik 

açık uçlu sorulardan oluşan mülakat yöntemi uygulanmıştır. Bu bağlamda dördüncü 

bölümde tez kapsamında yürütülen saha çalışmasının bulguları kullanılarak 

Türkiye’de mobilya değer zinciri, sektörde yer alan aktörlerin ne tür bir değer 

zincirinde faaliyette bulundukları, özellikle firmaların değer zincirinde yükselmeleri 

ve becerilerini artırmaları bağlamında, incelenmiştir. Bu doğrultuda görüşülen 

firmaların literatürde tanımı yapılan süreç, ürün ve işlevsel yükselmeyi 

gerçekleştirme yolları tespit edilmiştir. Buradan belirli bir gelişme yolu 

gösterebilmek için firmaların edinmesi gereken beceriler ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar bölüm sonunda değerlendirilmiştir. 

Beşinci bölümde kaynak taraması ve saha çalışması sonucu ulaşılan bilgiler 

kullanılarak, Türkiye’de sektörün gelişimi için, mobilya sanayinde girdiler, üretim, 

tasarım, ar-ge, pazarlama, markalaşma, tanıtım, eğitim, kayıtdışılık konularında 

tespit edilen sıkıntılara yönelik çözüm önerileri ortaya konmaktadır. 

Sonuç bölümünde ise çalışmanın amacı, yöntemi ve temel bulguları kısaca 

sunulmaktadır. 
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1. MOBİLYA SANAYİİ 

1.1. Tanımı ve Sınıflandırılması  

Mobilya; “masif ağaç veya ağaç malzemelerin (yonga levha, lif levha, 

kontrplak, kontrtabla ve kaplama vb.) ve metallerin, çeşitli şekiller verilmek üzere 

birçok işlemlerden geçirilip koruyucu, güzelleştirici üst yüzey işlemleri yanında 

tekstil, sentetik deri, yapay sünger ve diğer tamamlayıcı gereçlerle (vida, cam, 

mermer, yay vb. gibi montaj ve döşeme malzemeleri) işlevsel ve estetik özellikler 

kazandırılarak konut, büro, otel, lokanta ve okul vb. yerlerde kullanılmak üzere 

yapılan; sabit veya hareket ettirilebilen (masa, sandalye, koltuk, kanepe, mutfak 

dolabı, gardrop, karyola, komodin, şifoniyer, kütüphane vs.) dayanıklı tüketim 

ürünleri” olarak tanımlanmaktadır.
6
 

Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) belirlenen standartlarda tanımlandığı 

şekliyle ise mobilya; oturma, yemek yeme, çalışma, yatma vb. yaşamsal faaliyetlerin 

sürdürülmesinde kolaylık ve rahatlık sağlayan; parçaların büyük çoğunluğu masif, lifli 

yongalı ve tabakalı ağaç malzemelerden yapılan sabit veya taşınabilir eşyadır.
7
 

Mobilya üretiminde kullanılan temel malzeme ahşap olmakla beraber çelik, 

alüminyum, cam ve plastik gibi malzemeler de artık sıkça kullanılmaya başlamıştır. 

Ağaç malzemenin mobilya yapımında daha fazla tercih edilmesinin ana nedenleri 

kolayca işlenebilmesi, birbirlerine kolayca birleştirilebilmesi, direncinin yüksek oluşu, 

eskidiğinde kolayca değiştirilebilmesi, boyanabilmesi gibi özelliklerdir. 
8
  

Yaşamın her alanında yoğun ve geniş bir kullanım alanı olan dayanıklı tüketim 

malı niteliğindeki mobilyalar yerleşik toplum düzeniyle birlikte zaman içinde zorunlu 

bir ihtiyaç olmanın ötesine geçerek sosyalleşmenin beraberinde getirdiği bir olgu 

olarak kültürel yapının temel göstergelerinden biri halini almıştır.
9
 Yarattığı istihdam 

ve üretim bakımından geleneksel sektörler arasında önemli bir yere sahip olan mobilya 

sanayiinde ürün çeşitliliğinin de yüksek olduğu görülmektedir. Mobilya sektörü her 
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7
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8
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9
 Erdem, 2007:10. 



 

10 

 

biri ayrı piyasa segmentine sahip ofis mobilyası, mutfak mobilyası, yatak odası 

mobilyası, yemek odası mobilyası gibi farklı ürün gruplarına ayrışmaktadır.   

Mobilyalar görevleri, kullanım alanları, yapıları, amacı, tarzları, malzemesi ve 

üst yüzey işlemlerine göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
10

  

 Kullanıldığı yere göre: iç mekan veya dış mekan mobilyaları, 

 Bireysel veya toplu kullanıma göre: kişisel mobilyalar, kentsel mobilyalar, 

endüstriyel mobilyalar, 

 Mobilya üniteleri yan yana, üst üste uyumlu ve bağımlı olarak geçişi 

sağlayarak biçimleniyorsa: modüler mobilya, 

 Biçimlendiği coğrafi bölge tarzına göre: İngiliz, İtalyan, İskandinav 

mobilya, 

 Laminasyon tekniği ile lamine ve ağaç malzemelerin biçimlendirilmesi 

sonucu üretilmişse: lamine mobilya, 

 Birçok amaca hizmet verecek şekilde yapılmışsa: çok işlevli mobilya, 

 Endüstri dönemi öncesi ve sonrası tarza göre üretilmişse: klasik ya da 

modern mobilya, 

 Montaj durumuna göre: demonte ya da monteli mobilya, 

 Kullanım durumuna göre: sabit veya hareketli mobilya, 

 Mekanlara göre biçimlendirilmişse: mutfak, salon, yatak odası, mobilyaları, 

ofis mobilyaları, 

 Stil veya tarzına göre: rustik, avangard vs. mobilya, 

 Kullanılan malzeme türlerine göre: ahşap, panel, hasır mobilya vb. 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin 

Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması” ISIC Rev. 3.1’e göre mobilya imalatı 36. 

Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar bölümünün altında 

36.10 sınıf kodu ile yer almaktadır.  Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 

ISIC sınıflamasından türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik 

faaliyet sınıflaması olan NACE’de de mobilya imalatı ISIC Rev 3.1’e uyumlu bir 

şekilde 36. Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar bölümünün 
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altındaki “36.1 Mobilya imalatı” grubunda beş ayrı sınıf koduna ayrıştırılmış bir 

şekilde yer almaktadır. Üretim ve dış ticaretin aynı kapsamda tanımlanması nedeniyle, 

ISIC Rev.3 veya eşdeğeri olan NACE Rev.1.1 çalışmada sektör tanımı için 

kullanılmıştır. ISIC Rev. 4 ve ona uyumlu bir şekilde hazırlanan NACE Rev.2 

sınıflamalarında ise mobilya imalatı “31. Mobilya İmalatı” şeklinde bağımsız bir 

bölüm olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tablo 1.1. AB’de Kullanılan Faaliyet ve Ürün Sınıflamalarına Göre Mobilya 

Sanayii 

FAALİYET SINIFLAMASI 

 

ÜRÜN SINIFLAMASI 

 

NACE Rev. 1.1 

KODU 

TANIMLAMA 

 CPA 2002 

KODU 
TANIMLAMA 

36.1 Mobilya İmalatı 

36.11 Sandalye, tabure vb. imalatı 36.11.11   Metal aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 

    36.11.12   Ahşap aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 

    36.11.13  
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer oturmaya özgü 

mobilyalar 

    36.11.14  Oturmaya özgü mobilyaların parçaları 

    36.11.20 Sandalye ve koltuk döşemeciliği hizmetleri 

    36.11.90  Koltukların tamir ve bakım hizmetleri 

    36.11.99 Sandalye ve koltukların imalatı için sanayi hizmetleri 

36.12 
Diğer büro ve mağaza 
mobilyalarının imalatı 

36.12.11 Bürolarda kullanılan metal mobilyalar 

36.12.12 Bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar 

36.12.13 Mağazalarda kullanılan ağaç mobilyalar 

36.12.99 
Diğer büro ve mağaza mobilyalarının imalatı için 

sanayi hizmetleri 

36.13 
Diğer mutfak mobilyalarının 

imalatı 

36.13.10 Mutfak mobilyaları 

36.13.99 Mutfak mobilyalarıın imalatı için sanayi hizmetleri  

36.14 Diğer mobilyaların imalatı 

36.14.11 Başka yerde sınıflandırılmamış metal mobilyalar 

36.14.12  
Yatak, yemek ve oturma odasında kullanılan türden 
ahşap mobilyalar 

36.14.13 Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap mobilyalar 

36.14.14 
Plastik ya da diğer materyallerden mobilyalar (örneğin 

kamış, sepetçi söğüdü ya da bambu)  

36.14.15 
Evde, büroda veya mağazada kullanılan mobilyaların ( 

koltuklar hariç) parçaları 

36.14.20  
Yeni mobilyaların tamamlama hizmetleri (sandalye ve 
koltuk döşemeleri hariç ) 

36.14.90  Mobilyaların restorasyon, tamir ve bakım hizmetleri 

36.15 Yatak, minder vb. imalatı 

36.15.11 Yatak destekleri 

36.15.12 Yataklar, yatak destekleri hariç 

36.15.99  Yatakların imalatı için sanayi hizmetleri 

Kaynak: TÜİK, NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

CPA 2002: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması 

Not: Faaliyet sınıflamaları ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm istatistiki birimler ile ilgili verileri mümkün 

olduğunca homojen kategorilere ayıran ve sunumunu sağlayan, birimlerin ana faaliyetlerini belirleyen ve 

uluslararası veri karşılaştırması sağlayan sınıflamalardır. CPA 2002, bir ürün sınıflamasıdır. Ulusal ve bölgesel 

hesaplarda, girdi-çıktı analizlerinde, ürün verilerini gerektiren diğer analizlerde kullanılan bir ürün sınıflamasıdır. 

CPA, AB ülkelerinde mallar ve hizmetler ile ilgili istatistiklerin karşılaştırılmasını sağlar. 
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Dış ticaret ile ilgili ulusal düzeyde ürün sınıflaması olarak Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu (GTİP) kullanılmaktadır. GTİP, AB ülkelerinin dış ticaret 

verilerinin toplanması amacı ile kullanılan bir ürün sınıflaması olan “Birleştirilmiş 

Sınıflandırma (CN)”ye bağlı kalınarak geliştirilmiştir. 

Tablo 1.2. Dış Ticaret Sınıflamasına Göre Mobilya Sanayii  

DIŞ TİCARET SINIFLAMASI 

CN 2009 

KODU 
TANIMLAMA GTİP KODU TANIMLAMA 

9401 

Oturmaya mahsus 

mobilyalar, aksam-
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 
Roten 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 mobilyaların aksam, parçaları    

9402 
Tıpta, cerrahide, 
dişçilikte vb 

kullanılan mobilyalar 

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

940290 
Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. 

aksam/parçalar  

9403 
Diğer mobilyalar vb. 
aksam, parçaları 

940310 Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar  

940320 Diğer metal mobilyalar  

940330 Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar  

940340 Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar  

940350 Yatak odalarında kullanılan türden 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, şilte, yatak, 
yorgan, yastık, puf, 

diz, ayak örtüleri vb 

940410 Somyalar  

940421 Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar  

940429 Diğer maddelerden yataklar 

940430 Uyku tulumları  

940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb.  

Kaynak: TÜİK 
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1.2. Mobilya Sanayiinde Yeni Yaklaşım ve Değişimler  

Mobilya sanayii emek ve hammaddenin yoğun olarak kullanıldığı  geleneksel 

sektörlerden biridir. Sektörde hem zanaata dayanan firmalar hem de büyük miktarda 

üretim yapan firmalar yer almaktadır. Günümüzde müşterilerin kendi kendine evde 

monte ettikleri ve modüler tarzda mobilyaların ortaya çıkışı ile mobilya sanayiinde 

seri üretim geçerli bir imalat stratejisi haline gelmiştir. Bu ürün yeniliği firmalarca 

büyük miktarlardaki ürünün tasarımının, imalat ve sevkiyatının yapılmasına olanak 

sağlamıştır. Müşterilerce monte edilebilir modüler mobilyaların seri üretimini yapan 

firmalar ürünlerini fiyatların düşük ve orta düzeyde olduğu pazarlara sunmaya 

yönelmişlerdir. Masif ahşap mobilya imalatçıları ise tasarıma dönük ve pahalı 

ürünlerin yer aldığı pazar bölümlerinde varlık göstermektedir. Bu özel ürünler büyük 

oranda iç piyasada satın alınırken, seri üretilen ürünler ise hem yurtiçinde hem de ihraç 

pazarlarında satılmaktadır.
11

 

1990’lı yıllardan itibaren dünyada mobilya üretiminde bir yandan tedarik 

zincirinde daha fazla dikey bütünleşmenin, üreticiler arasında daha fazla işbirliği ve 

beceri, deneyim paylaşımının yaşandığı, öte yandan da tasarım faaliyetlerinin şirket 

merkezinde yapılıp üretimin dış kaynak kullanımı ile karşılanması yoluna gidildiği 

görülmektedir.  

Günümüzde özellikle tüketim mallarında tasarıma olan ilgi ve farkındalık 

artmaktadır. Dolayısıyla mobilya sektöründe de birbirinin aynı olan tek biçimdeki 

ürünler yerine kişisel tercihlerin yansıtıldığı mobilyaların önümüzdeki dönemde daha 

çok ön planda olması beklenmektedir. Tasarım geliştirebilme şekil vermenin yanında 

işlevsellik ve kullanım kolaylığını da içeren farklı becerilere sahip olmayı gerektirir ve 

bu nedenle firmanın malzeme ve işçilik konularında yenilikçi yaklaşımlar 

geliştirilebilmesini de gerekli kılar. Tüm bunlar yeni yatırımların yapılması anlamına 

geldiğinden tasarım, maliyetleri ve ayrıca ürünlerin fiyatını yükselten bir unsurdur.  

Maliyet avantajı sağlayan üretim biçimlerinin ve pazarlama, dağıtım 

kanallarının gelişmesi, kalite ve standartların oturmaya başlaması ile tüketici tercihleri 

de ahşap mobilyadan modüler mobilyaya kaymaktadır. Talepteki değişmede modern 
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yaşamın getirdiği kültürel faktörler de etkilidir. Küreselleşme ile birlikte yaşam 

tarzlarının da birbirine benzemesi farklı ülkelerdeki tüketicilerin zevklerini birbirine 

yaklaştırmaktadır. Öte yandan teknolojik gelişmelerin etkisiyle ahşap yerine sunta 

malzemenin ve bilgisayar destekli makinelerin kullanılması seri üretime imkan 

sağlamış bu da beraberinde maliyet düşüşü getirmiş sektörde rekabet gücü unsurlarını 

değiştirmiştir. Artık tasarım, kalite, dağıtım ağlarında etkinlik, belgelendirme, 

standartlara uyum gibi üretim dışı unsurlar öne çıkmaktadır. 

Yaşam biçimlerindeki farklılaşma ile tüketiciler geleneksel masif mobilya 

yerine küçük ve fonksiyonel mobilyalara yönelmeye, genellikle sade ve ergonomik 

tasarımları tercih etmeye başlamıştır. Dolayısıyla mobilyada farklı ürünlere talep 

artmakta ve pazar parçalı bir hale gelmektedir.  

Tasarım dışında kalite de tüketim mallarında önemli bir unsurdur. Mobilya 

sanayiinde kalite görünüm, ebatlardaki düzgünlük, uzun ömürlülük gibi ürünün farklı 

nitelikleri ile ilişkilidir. Bu nedenle alıcının ve nihai tüketicinin ihtiyaçlarına göre 

tanımlanabilir.  Dolayısıyla da üreticilerin bu ihtiyaçları doğru bir biçimde algılayıp 

uygun özelliklere dönüştürmeleri ve belirli standartlara uyarak üretimi yapmaları 

gerekmektedir. Öte yandan ihtiyaçlar ve beklentiler de sabit olmayıp değişkenlik 

gösterebilmektedir. Teknolojideki gelişmeler, artan rekabet ve yeni tasarımların ortaya 

çıkışıyla müşteriler daha yüksek kalitede ürünler talep etmektedirler. Bütün bunlar 

üreticilerin kalitede sürekli iyileştirmeler yapmalarını gerektirmektedir. Bu durumda 

üreticiler de çalıştıkları tedarikçilerinden kalite ile ilgili belirli önlemleri almalarını 

beklemektedir.
12

 

Zaman geçirilen yer olarak evin, insanların yaşamında önemi giderek artmakta 

ve bunun yanında teknolojik ürünlerin evde kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde evlerde daha fazla konfor sağlayan ürünler daha 

çok tercih edilecektir. İç tasarımda değişen moda anlayışının gelişmesi ile de mobilya 

daha sık değiştirilen bir ürün haline gelmektedir. Çocuk odaları, çalışma odaları ve 

oturma odalarında kullanılacak çok işlevli mobilyalar yaygınlaşmaktadır. Gençler ve 

yalnız yaşayanlar için de küçük ve pratik kullanımlı mobilyalar ön plana çıkmaktadır. 
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Bunun dışında elektronik ticaretin gelişimi ile internet üzerinden yapılan satışlar da 

hızla artmaktadır.13 

Kalite ve tasarım dışında mobilya sanayiinde önemli bir husus kullanılan ahşap 

malzemenin kaynağına ilişkindir. Son yıllarda sertifikalı kerestelerin kullanımı 

artmaktadır. Artan çevresel duyarlılık nedeniyle gerek müşteriler gerekse üreticiler 

hammadde tedarikçilerinin belirli sertifikalara sahip olmasını aramaktadır. 

Bu konuda Orman İdare Konseyi (Forest Stewardship Council, FSC)
14

 

tarafından geliştirilmiş, ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini güvence altına 

alan bir belgelendirme sistemi mevcuttur. Sertifikalı ağaçlar FSC logosu 

taşımaktadırlar. Bu logo esasında çevresel bir etiket olmakla beraber bir tür kalite 

işareti olarak algılanıp ihracatçılar açısından ticari bir fırsat yaratmaktadır. Dünyada en 

hızlı gelişen orman belgelendirme sistemi olan FSC özellikle Avrupa, ABD, Japonya 

ve Brezilya’daki alıcıların dikkat ettiği bir husustur.
15

 

1.3. Dünyada Mobilya Sanayii 

Dünya genelinde seri imalata dönüşüm çalışmaları olsa da mobilya sanayii 

KOBİ yoğun niteliğini sürdürmektedir. Mobilya sanayiinde seri imalata geçişin zor 

olmasında çeşitli faktörler vardır. Mobilya tüketimi, tüketicinin zevk ve kişiliğinin bir 

ifadesi olduğundan sektörde siparişle üretim yaygındır ve nispeten daha uzun süre 

tüketicinin elinde tutulmaktadır. Ayrıca niş pazar bölümlerinin çok olması ve patent 

koruma oranlarının düşüklüğünün pazara girişi kolaylaştırması seri üretimde etkinlik 

kazanmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle diğer sanayilere göre ölçek ekonomilerinin 

rolü önemsiz kalmaktadır. Üreticiler arasında rekabetin artması üretim süreçlerinin 

otomasyonunu hızlandırsa da mobilya üretimi yine de oldukça emek yoğun bir yapı 

göstermektedir ve iş gücü verimliliği ile birim iş gücü maliyeti bu sektörde önemli 

unsurlardır.
16
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1990’lı yıllardan itibaren önemli bir dönüşüm geçiren mobilya sektöründe 

küresel ticaret hızla artmış ve sanayileşmiş ülkelerdeki üreticiler gelişmekte olan 

ülkelerden kaynaklanan rekabet baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda 

kimi üreticiler kalite ve tasarımın öncelikli olduğu daha yüksek katma değerli pazar 

bölümlerine geçmek için üründe ve üretim süreçlerinde iyileştirmelere ve firma içinde 

yeniden yapılanmaya gitmiş, kimileri de maliyetlerini düşürmek için üretim 

faaliyetlerini iş gücünün ucuz olduğu ülke ve bölgelere kaydırmış ya da dış satın alma 

stratejisi izlemeye başlamıştır.  

Fabrikasyon sistemle seri imalat yapabilen firmaların artması sektörde üretimin 

ve ihracatın hızla artmasını da beraberinde getirmiştir. Bunun yanında ihracatın hızlı 

artışında Almanya, İtalya, ABD gibi ülkelerin işçilik ve enerji maliyetleri nedeniyle 

mobilya üretimini gelişmekte olan ülkelere bırakmasının etkisi vardır. Artık dünyada 

mobilya üretiminde Çin, Türkiye, Polonya, Slovenya (özellikle Avrupa için) gibi 

ülkeler öne çıkmaktadır. 

Mobilya üretim ve ticaretinin küresel bir faaliyet halini almasında ambalajlama 

ve taşımacılıktaki yenilikler sayesinde montaja hazır ve taşınabilir mobilyaların 

yaygınlaşması ve ticaret önündeki engellerin azaltılması da etkili olmuştur. İmalat 

sanayiinin ekonomilerinde önemli bir yer tuttuğu gelişmekte olan ülkeler sahip 

oldukları ucuz iş gücü kaynağının avantajını kullanarak dünyada mobilya üretiminde 

önemli paylar almaya başlamıştır.
17 

 

Center For Industrial Studies (CSIL) verilerine göre 2010 yılında dünyada 

mobilya üretiminin değeri yaklaşık 347 milyar dolardır. ABD, İtalya, Almanya, 

Japonya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık’tan oluşan G7 ülkeleri 131 milyar 

dolarlık mobilya üretimi yapmıştır. Orta ve düşük gelir grubundaki ülkeler arasında 

Çin, Polonya, Vietnam ve Brezilya ihracata dönük yeni üretim tesisi yatırımları 

sayesinde üretimi hızla ve sürekli artan ülkelerdir.
18

     

Küresel pazarda mobilya ticareti, üretimden ziyade dağıtım, markalaşma ve 

pazarlama konusunda ayırt edici bilgi ve becerilere sahip büyük şirketlerin pazarda 
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sektöründeki en önemli 70 ülkeye ait verilere dayanmaktadır.  
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hakim olduğu dolayısıyla alıcıların koordine ettiği (buyer-driven) bir nitelik 

taşımaktadır.
19

 Dünyada mobilya sanayiinde üretimde öne çıkan şirketler yatak 

grubunda Tempur (ABD), döşemeli ürün grubunda Steinhoff International (Güney 

Afrika), panel mobilyada Tvilum (Danimarka) olurken, perakende alanında ise IKEA 

(İsveç), Home Retail Grup (Birleşik Krallık), El Corte Ingles (İspanya) şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Son on yılda büyük mobilya üreticilerinin dünya pazarına girmesiyle mobilya 

ticareti, mobilya üretim ve tüketiminden daha hızlı artmıştır. Ayrıca dünya mobilya 

ticaretindeki artış uluslararası mamul mal ticaretindeki artıştan da büyük olmuştur. 

Dünyada mobilya sanayii için özellikle gelişmekte olan ülkelerde dört endüstriyel 

büyüme merkezi göze çarpmaktadır: Büyük Çin (Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan), 

Güney Doğu Asya (Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur), Orta ve Doğu 

Avrupa (Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Romanya) ve Latin Amerika (Meksika 

ve Brezilya). Bunun dışında Vietnam, Myanmar, Bulgaristan ve Litvanya gibi 

gelişmekte olan mobilya tedarikçileri yanında Güney Afrika ve Türkiye de ayrıca 

sektörün büyüdüğü ülkelerdir.
20

 

Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) verilerine göre 

dünyada mobilya sektöründe yapılan ihracatın değeri 2010 yılında bir önceki yıla 

oranla yüzde 15,8 artış ile 133,1 milyar dolar olmuştur (Tablo 1.3). Çin, Almanya, 

İtalya, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Çin’in 

ihracatı sıralamada kendisinden sonra gelen Almanya’nın ihracatının üç buçuk katıdır. 

Bu fark son yıllarda giderek artmaktadır. Çin’in dünya mobilya ihracatındaki payı 

sürekli artmakta olup 2010 yılında ihracatın yaklaşık üçte biri (yüzde 29,5) Çin 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmede ülkenin sahip olduğu ucuz içgücünü 

rekabet avantajına çevirmek isteyen özellikle ABD kaynaklı yabancı firmaların 

yaptırdıkları üretimin ve doğrudan yatırımlarla kurdukları işletmelerin payı büyüktür. 

Dolayısıyla da dünya mobilya ihracatına Çin’in hakim olmaya başladığı 

görülmektedir. 
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Tablo 1.3. Dünya Mobilya İhracatında İlk 20 Ülke ve Türkiye      
               (Milyar dolar ve yüzde) 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Değer Pay Değer Pay  Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

TOPLAM 110,4 100 129,6 100 139,5 100 114,9 100 133,1 100 

Çin 21,0 19,0 27,2 21,0 32,1 23,0 30,3 26,4 39,3 29,5 

Almanya 9,8 8,9 11,6 9,0 13,0 9,3 10,9 9,5 11,3 8,5 

İtalya 11,6 10,5 13,6 10,5 14,1 10,1 10,6 9,2 10,6 8,0 

Polonya 6,3 5,7 7,7 6,0 8,9 6,4 7,2 6,3 7,9 5,9 

ABD 6,1 5,5 6,6 5,1 6,8 4,9 5,3 4,6 6,4 4,8 

Meksika 4,7 4,3 4,6 3,5 4,2 3,0 3,2 2,8 4,4 3,3 

Vietnam  1,8 1,6 2,4 1,8 2,7 1,9 2,4 2,1 4,1 3,1 

Kanada 5,8 5,3 5,4 4,2 4,7 3,4 3,0 2,6 3,6 2,7 

Fransa 3,3 3,0 3,8 3,0 4,2 3,0 3,3 2,8 2,8 2,1 

Malezya 2,3 2,1 2,5 1,9 2,7 1,9 2,2 1,9 2,6 1,9 

Çek Cumhuriyeti 2,0 1,8 2,3 1,8 2,6 1,9 2,1 1,8 2,4 1,8 

İsveç 2,1 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,1 1,8 2,3 1,7 

Belçika 2,2 2,0 2,5 2,0 2,8 2,0 2,2 1,9 2,1 1,6 

Danimarka 2,8 2,5 3,1 2,4 2,8 2,0 2,2 1,9 2,1 1,6 

Avusturya 1,9 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 1,9 1,7 2,0 1,5 

Endonezya 1,9 1,7 1,9 1,5 1,9 1,4 1,7 1,5 2,0 1,5 

Birleşik Krallık 2,1 1,9 2,5 2,0 2,3 1,6 1,6 1,4 1,8 1,4 

İspanya 1,9 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 1,9 1,6 1,8 1,4 

Hollanda 1,4 1,3 1,7 1,3 1,8 1,3 1,5 1,3 1,7 1,3 

Romanya 1,2 1,1 1,5 1,2 1,6 1,2 1,4 1,2 1,5 1,1 

Diğer Ülkeler 18,2 16,5 21,6 16,3 22,8 16,4 17,9 15,7 20,4 15,3 

Türkiye 0,8 0,7 1,1 0,8 1,4 1,0 1,2 1,0 1,4 1,1 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. Diğer ülkeler grubuna Türkiye de 

dahildir. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 

 

Öte yandan Vietnam, Malezya ve Endonezya gibi Uzak Doğu ülkeleri de 

dünya mobilya ihracatında dikkat çekmektedir. Örneğin Vietnam dünya mobilya 

ihracatındaki payını giderek artırmakta ve İsveç, Belçika ve Danimarka gibi önceleri 

mobilya ticaretinde önemli olan Avrupa ülkelerinin önünde yer almaktadır. Üretim ve 

ihracatını hızla artıran Türkiye ise, aynı verilere göre, 2010 yılında mobilya 

ihracatında dünyada 22. sırada yer almıştır. 

2010 yılında dünyada mobilya ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 

134,9 milyar dolar olmuştur. (Tablo 1.4) Mobilya için en büyük ithalatçı ülkeler ABD, 

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve Japonya’dır. Türkiye dünya mobilya 

ithalatında 30. sırada gelmektedir. Mobilya sektöründe en büyük tüketici konumunda 
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olan Amerika Birleşik Devletleri 2010 yılında toplam dünya mobilya ithalatının dörtte 

birinden fazlasını gerçekleştirmiştir. Ancak 2006-2010 döneminde bu payın düştüğü 

görülmektedir. 2010 yılında Türkiye dünya mobilya ithalatında 30. sırada yer almıştır. 

Tablo 1.4. Dünya Mobilya İthalatında İlk 20 Ülke ve Türkiye  
        (Milyar dolar ve yüzde) 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. Diğer ülkeler grubuna Türkiye de 

dahildir. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 

 

1.4. Avrupa Birliği’nde Mobilya Sanayii 

Ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan rekabet sonucunda Avrupa’da 

mobilya üreten işletmeler belli bir kar hedefine ulaşabilmek için bilgisayar destekli 

üretim sistemlerine geçerek ölçeklerini artırmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle 1950’li 

yıllardan itibaren mobilya üreten işletmelerin ortalama büyüklüğü sürekli olarak 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

  Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

TOPLAM  119,6 100 138,8 100 143,5 100 115,2 100 134,9 100 

ABD 36,7 30,7 37,8 27,2 35,2 24,5 27,3 23,7 34,8 25,8 

Almanya 10,7 9,0 11,3 8,2 12,5 8,7 11,5 10 12,6 9,3 

Fransa 7,1 5,9 8,5 6,1 9,3 6,5 7,8 6,8 8,5 6,3 

Birleşik Krallık 7,9 6,6 9,7 7,0 9,3 6,4 6,9 6,0 7,6 5,6 

Kanada 5,4 4,5 6,1 4,4 6,2 4,3 4,9 4,3 6,0 4,4 

Japonya 5,1 4,3 5,3 3,8 5,6 3,9 5,0 4,3 5,6 4,1 

Hollanda 2,9 2,4 3,5 2,5 3,9 2,7 3,2 2,7 3,4 2,5 

İspanya 3,0 2,5 4,3 3,1 4,3 3,0 3,0 2,6 3,4 2,5 

Belçika 3,2 2,7 3,8 2,7 4,1 2,8 3,3 2,8 3,2 2,3 

İsviçre 2,5 2,1 3,0 2,2 3,3 2,3 2,9 2,5 3,0 2,2 

İtalya 2,3 1,9 3,0 2,1 3,0 2,1 2,4 2,1 2,7 2,0 

Avusturya 2,0 1,7 2,6 1,9 2,8 1,9 2,5 2,2 2,6 1,9 

Avustralya 1,7 1,4 2,1 1,5 2,4 1,7 2,1 1,8 2,4 1,8 

Rusya Federasyonu 1,0 0,8 1,5 1,1 2,1 1,5 1,5 1,3 2,1 1,6 

İsveç 1,9 1,6 2,4 1,7 2,6 1,8 1,8 1,6 2,0 1,5 

Norveç 1,5 1,3 1,9 1,4 2,1 1,5 1,7 1,5 1,8 1,3 

Meksika 1,6 1,3 1,9 1,4 1,9 1,3 1,3 1,1 1,7 1,3 

Çin 0,8 0,7 1,1 0,8 1,2 0,9 1,3 1,1 1,7 1,3 

Kore 1,3 1,1 1,6 1,1 1,5 1,1 1,1 1,0 1,5 1,1 

Danimarka 1,4 1,2 1,7 1,2 1,8 1,3 1,4 1,2 1,5 1,1 

Diğer Ülkeler 19,6 16,3 25,7 18,6 28,4 19,8 22,3 19,4 26,8 20,1 

Türkiye 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 
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artmıştır. Mobilya sanayiinde uzun yıllar boyunca iş gücü yoğunluğunun yüksek 

olmasına rağmen üretimde mekanizasyon ve otomasyona geçiş ile toplam üretim 

maliyetleri içinde işçiliğin payı da azalmıştır. Uluslararası rekabet baskısı nedeniyle 

sektör uzun bir yeniden yapılanma ve modernizasyon dönemi geçirmiş, 1980’li 

yıllarda birçok işletmenin üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik büyük 

yatırımlar yapması ve kendi markalarını geliştirmesi sektörün dünyadaki rekabet 

gücünü pekiştirmiştir.
21

 

Son yıllarda Avrupa Birliği’nde (AB) üretimin çoğu Birliğe yeni üye olan 

Doğu Avrupa ülkeleri ile Asya’daki ülkelerde fason olarak yaptırılmakla beraber 

teknik, estetik, tasarım ve moda bakımından son derece gelişmiş, katma değeri yüksek, 

kaliteli üretim yapısı ile AB ülkeleri dünyada mobilya sanayiinde güçlü bir imaja 

sahiptir. Araştırma faaliyetlerine ve üretim süreçlerinde yeniliklere önem verilmesi, 

bilgi ve uzmanlık düzeyinin artırılarak becerilerin geliştirilmesi mobilya üretiminde 

verimliliğin artmasını ve maliyetlerin azalmasını beraberinde getirmiştir. Güçlü sanayi 

yapısı ve üçüncü ülke pazarlarına daha iyi erişim sağlayan pazarlama yeteneği AB’ne 

mobilya sanayiinde uluslararası rekabet gücü sağlayan unsurlardır.
22

 

AB’de mobilya üretimi artmaktadır (Tablo 1.5). EUROSTAT verilerine göre 

2007 yılında AB’de yaklaşık 179 milyar dolar değerinde mobilya imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Bu üretim içinde yatak odaları, yemek odaları, oturma odalarında 

kullanılan türde ahşap mobilyalar, sandalye, koltuk imalatı en büyük yere sahiptir.  

Tablo 1.5. AB-27’de Mobilya Sanayii Üretimi  
                                (Milyar Dolar) 

  2004 2005 2006 2007 

İmalat Sanayii 6.993,6 7.262,9 7.908,8 9.235,7 

36.1. Mobilya İmalatı 141,9 149,5 152,1 178,9 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 45,5 43,7 44,0 50,1 

36.12. Diğer büro ve mağaza mobilyalarının imalatı 21,7 22,4 25,1 30,7 

36.13. Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 15,9 16,6 17,9 21,2 

36.14. Diğer mobilyaların imalatı 52,5 54,8 58,3 69,0 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 6,4 - 7,0 8,0 

Not: NACE Rev.1.1’e göre mobilya imalatı verilmiştir. TCMB verileri kullanılarak dolara çevrilmiştir. 

Kaynak: Eurostat.  
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AB pazarında 1970’lerden itibaren özellikle IKEA gibi mobilya zincir 

mağazalarının gelişmesiyle beraber müşterinin montajını evinde kendisinin yaptığı 

türde mobilya satışları yaygınlaşmıştır.
23

 

2007 yılı verilerine göre AB’de mobilya imalatında faaliyet gösteren 152 bine 

yakın girişim bulunmaktadır. (Tablo 1.6) Alt sektörler bakımından en fazla girişim 

yatak odaları, yemek odaları, oturma odalarında kullanılan türde ahşap mobilyalardan 

oluşan diğer mobilyaların imalatı grubundadır. AB’de mobilya imalatı yapan girişim 

sayısının arttığı görülmektedir. 

Tablo 1.6. AB-27’de Mobilya Sanayiinde Girişim Sayısı 
(Adet)  

  2004 2005 2006 2007 

İmalat Sanayii 2.314.934 2.322.305 2.309.523 2.322.833 

36.1. Mobilya İmalatı 150.610 150.000 150.417 151.893 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 25.349 25.897 25.324 25.609 

36.12. Diğer büro ve mağaza mobilyalarının imalatı 15.378 15.536 15.337 16.086 

36.13. Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 13.178 13.197 13.974 14.484 

36.14. Diğer mobilyaların imalatı 94.252 93.000 93.524 93.416 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 2.455 2.404 2.259 2.298 

Not: Girişim, kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir 

organizasyon birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek 

piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir.  

 Kaynak: Eurostat.  

Sektörde mikro işletmelerin hakim olduğu görülmekle beraber bunların payı 

ülkelere göre farklılık göstermektedir. AB’deki mobilya işletmelerinin yüzde 86’sında 

10’un altında kişi istihdam edilmektedir. Küçük işletmeler genelde daha büyük 

firmalara fason olarak parça ve yarı mamül üretmektedirler. Sektör istihdamının büyük 

bir çoğunluğu AB-15
24

 ülkelerine ait olup son on yılda istihdamın yavaş yavaş Batı 

Avrupa ülkelerinden Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru kaydığı görülmektedir.
25

 

Emek yoğun bir sektör olan mobilya imalatında AB’de 2007 yılında çalışanların sayısı 

1.357 bin kişi olmuştur. Girişim sayısına benzer biçimde en fazla kişi diğer 

mobilyaların imalatında istihdam edilmektedir (Tablo 1.7).  
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 CBI,Market Survey:The Domestic Furniture Market in The EU, 2009. 
24

 AB-15 ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, 

Birleşik Krallık, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’tir. 
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Tablo 1.7. AB-27’de Mobilya Sanayiinde Çalışanlar Sayısı 
    (Bin Kişi)   

  2004 2005 2006 2007 

İmalat Sanayii 35.264,2 34.643,8 34.412,8 34.540,6 

36.1. Mobilya İmalatı 1.396,4 1.400,0 1.346,3 1.357,0 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 301,6 300,7 292,0 290,2 

36.12. Diğer büro ve mağaza mobilyalarının imalatı 180,5 180,0 180,0 184,2 

36.13. Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 127,5 125,2 131,2 135,0 

36.14. Diğer mobilyaların imalatı 740,7 710,0 699,3 701,5 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 46,1 45,6 44,5 46,0 

Kaynak: Eurostat.  

Mobilya üretimi AB ülkelerinde en genç sanayiler arasında yer almaktadır. 

Çoğu AB ülkesinde mobilya sektörü sanayileşme sürecini tamamlamış iken, 

Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de esnaf yapısının varlığını devam ettirdiği 

görülmektedir.
26

 

Batı Avrupa’da İtalya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya mobilya 

sanayii açısından son derece dinamik bölgelerdir. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya’dan oluşan Orta ve Doğu Avrupa ise mobilya sanayiinde son on yılda hızlı 

bir büyüme yaşamıştır. AB’ne katılım süreci, ticaret engellerini azaltıp, yatırımcının 

güvenini artırarak sektörün gelişim sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
27

 

Küresel mobilya ticaretinde Avrupa Birliği önemli bir yere sahiptir. Dünya 

mobilya ithalatının yaklaşık yarısı Batı Avrupa’ya yapılmaktadır ve Almanya, Fransa 

ve Birleşik Krallık lider ülkeler olup, Belçika ve İspanya onların ardından gelmektedir. 

Batı Avrupa ayrıca dünyaca tanınmış ihracat liderlerine de ev sahipliği yapmaktadır. 

Bunlar arasında İtalyan, Alman, Fransız ve Danimarkalı şirketler yer almaktadır.
28

 

Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları uyarınca Avrupa Birliği mobilya 

sektöründeki tarifeleri sıfır ya da sıfıra yakın düzeylere indirmiş bulunmaktadır. Yine 

de Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi mobilya imalatında önemli bazı gelişmekte 

olan ülkelerin tarife oranları hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Buna rağmen 

kaliteli üretimleri sayesinde Avrupalı üreticiler gelişmekte olan ülkelerdeki orta gelir 

grubuna ulaşabilmektedirler. İç pazarın büyümesinin sınırlı kaldığı AB’de ucuz ithal  
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ürünler pazardaki paylarını artırmaktadır. Özellikle Çin başta olmak üzere Avrupa 

dışındaki ülkelerin rekabeti sektör üstünde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu durum 

karşısında ihraç pazarlarında daha fazla yer edinmek ve ayrıca dış ticarete kapalı olan 

ya da yüksek oranda korunan pazarlara erişim için müzakerelerde bulunmak AB’de 

mobilya üretiminin artırılması için önemli faktörler olarak görünmektedir.
29

 

2010 yılında 56,8 milyar dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştiren AB-

27 ülkelerinin dünya mobilya ihracatındaki payı yüzde 42,7 olmuştur. Avrupa 

Birliği’nin önde gelen ihracatçı ülkeleri Almanya, İtalya ve Polonya’dır (Tablo 1.8).  

Tablo 1.8. AB-27 Ülkelerinde Mobilya İhracatı  
      (Milyon Dolar) 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

  Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

AB27 Toplamı 54.258 100 64.693 100 69.132 100 54.838 100 56.829 100 

Almanya 9.792 18,0 11.646 18,0 13.041 18,9 10.916 19,9 11.330 19,9 

İtalya 11.591 21,4 13.579 21,0 14.136 20,4 10.571 19,3 10.649 18,7 

Polonya 6.258 11,5 7.732 12,0 8.896 12,9 7.190 13,1 7.854 13,8 

Fransa 3.301 6,1 3.837 5,9 4.190 6,1 3.256 5,9 2.824 5,0 

Çek Cumhuriyeti 1.962 3,6 2.347 3,6 2.646 3,8 2.067 3,8 2.370 4,2 

İsveç 2.067 3,8 2.479 3,8 2.670 3,9 2.111 3,8 2.266 4,0 

Belçika 2.176 4,0 2.539 3,9 2.772 4,0 2.221 4,1 2.116 3,7 

Danimarka 2.772 5,1 3.070 4,7 2.832 4,1 2.201 4,0 2.078 3,7 

Avusturya 1.864 3,4 2.301 3,6 2.414 3,5 1.950 3,6 2.021 3,6 

Birleşik Krallık 2.112 3,9 2.527 3,9 2.293 3,3 1.612 2,9 1.829 3,2 

İspanya 1.917 3,5 2.345 3,6 2.411 3,5 1.885 3,4 1.807 3,2 

Hollanda 1.440 2,7 1.722 2,7 1.806 2,6 1.506 2,7 1.728 3,0 

Romanya 1.218 2,2 1.526 2,4 1.612 2,3 1.395 2,5 1.521 2,7 

Portekiz 936 1,7 1.215 1,9 1.292 1,9 1.121 2,0 1.308 2,3 

Slovakya 764 1,4 1.036 1,6 1.173 1,7 1.077 2,0 1.078 1,9 

Macaristan 967 1,8 1.142 1,8 1.228 1,8 964 1,8 1.020 1,8 

Litvanya 679 1,3 888 1,4 960 1,4 845 1,5 958 1,7 

Slovenya 1.077 2,0 1.130 1,7 1.087 1,6 721 1,3 716 1,3 

Estonya 396 0,7 480 0,7 505 0,7 427 0,8 469 0,8 

Bulgaristan 220 0,4 280 0,4 292 0,4 235 0,4 275 0,5 

Finlandiya 312 0,6 390 0,6 417 0,6 221 0,4 207 0,4 

Letonya 176 0,3 192 0,3 184 0,3 138 0,3 173 0,3 

İrlanda 185 0,3 167 0,3 151 0,2 120 0,2 132 0,2 

Yunanistan 51 0,1 66 0,1 86 0,1 60 0,1 65 0,1 

Lüksemburg 10 0,0 43 0,1 22 0,0 15 0,0 22 0,0 

Güney Kıbrıs 10 0,0 10 0,0 8 0,0 8 0,0 12 0,0 

Malta 7 0,0 7 0,0 6 0,0 6 0,0 3 0,0 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 
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İthalatta ise AB-27 ülkeleri 2010 yılında dünya toplamının yüzde 41’ini 

gerçekleştirmiştir. İthalatın değeri 55,4 milyar dolardır. Almanya, Fransa ve Birleşik 

Krallık en fazla ithalatı gerçekleştiren ülkelerdir (Tablo 1.9). 

Tablo 1.9. AB-27 Ülkelerinde Mobilya İthalatı   
(Milyon Dolar) 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

  Değer  Pay Değer  Pay Değer  Pay Değer  Pay Değer  Pay 

AB27 Toplamı 50.208 100 60.828 100 64.653 100 51.870 100 55.444 100 

Almanya 10.731 21,4 11.324 19,0 12.506 19,3 11.531 22,2 12.567 22,7 

Fransa 7.056 14,1 8.450 14,0 9.335 14,4 7.823 15,1 8.519 15,4 

Birleşik Krallık 7.946 15,8 9.690 16,0 9.257 14,3 6.856 13,2 7.565 13,6 

Hollanda 2.853 5,7 3.517 5,8 3.909 6,0 3.160 6,1 3.410 6,1 

İspanya 3.015 6,0 4.258 7,0 4.318 6,7 2.972 5,7 3.390 6,1 

Belçika 3.206 6,4 3.783 6,2 4.050 6,3 3.264 6,3 3.165 5,7 

İtalya 2.304 4,6 2.960 4,9 3.011 4,7 2.443 4,7 2.684 4,8 

Avusturya 1.998 4,0 2.569 4,2 2.751 4,3 2.480 4,8 2.581 4,7 

İsveç 1.922 3,8 2.423 4,0 2.557 4,0 1.790 3,5 2.043 3,7 

Danimarka 1.402 2,8 1.707 2,8 1.812 2,8 1.380 2,7 1.484 2,7 

Polonya 1.000 2,0 1.373 2,3 1.770 2,7 1.331 2,6 1.320 2,4 

Çek Cumhuriyeti 997 2,0 1.270 2,1 1.534 2,4 1.257 2,4 1.195 2,2 

Portekiz 644 1,3 849 1,4 915 1,4 739 1,4 826 1,5 

Slovakya 700 1,4 901 1,5 796 1,2 664 1,3 772 1,4 

Finlandiya 615 1,2 737 1,2 840 1,3 608 1,2 643 1,2 

Yunanistan 675 1,3 936 1,5 1.060 1,6 781 1,5 634 1,1 

İrlanda 797 1,6 935 1,5 783 1,2 476 0,9 449 0,8 

Romanya 388 0,8 599 1,0 747 1,2 430 0,8 408 0,7 

Macaristan 548 1,1 657 1,1 686 1,1 448 0,9 396 0,7 

Slovenya 370 0,7 466 0,8 488 0,8 396 0,8 388 0,7 

Lüksemburg 255 0,5 298 0,5 325 0,5 290 0,6 277 0,5 

Güney Kıbrıs 159 0,3 206 0,3 232 0,4 191 0,4 174 0,3 

Bulgaristan 149 0,3 233 0,4 304 0,5 188 0,4 165 0,3 

Litvanya 155 0,3 230 0,4 246 0,4 133 0,3 123 0,2 

Letonya 152 0,3 231 0,4 196 0,3 90 0,2 122 0,2 

Estonya 116 0,2 158 0,3 159 0,2 90 0,2 91 0,2 

Malta 57 0,1 70 0,1 68 0,1 61 0,1 56 0,1 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC 

tarafından hesaplanmıştır. 

 

1.4.1. İlgili mevzuat ve standartlar 

Mobilya sektörüne özel bir AB mevzuatı bulunmamaktadır. Ancak rekabet, 

çevre, kimyasallar, fikri mülkiyet ve iş yerlerinde ve ticarette sağlık ve güvenlik gibi 

yatay alanlardaki Topluluk mevzuatının sektör üzerinde etkileri bulunmaktadır. 
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İşyerlerinde uygun sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması, çalışanların daha az 

miktarda kimyasala maruz kalması AB mevzuatında öngörülen konular arasındadır. 

AB’de mobilya sektörüne ilişkin standartların gelişiminde, tüketici hakları ve 

etiketleme, iş yerinde güvenlik, çevresel meseleler ile başta çocuk mobilyaları ve 

ürünün yanmaya dayanıklılığı olmak üzere ürün güvenliği, önemi artan konulardır. 

Özellikle çevreye ilişkin duyarlılıklar çok önemli hale gelmektedir. Yeni kurallar ve 

düzenlemeler doğrultusunda sektörde özellikle boya ve kimyasallara ilişkin yenilikler 

yapılmaktadır. Öte yandan, çevresel koruma alanında AB mevzuatındaki belirsizlikler 

büyük yatırımların ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olmaktadır.
30

  

Standartlar konusunda Avrupa Standardizasyon Komitesi bünyesinde bulunan 

Mobilya Teknik Komitesi terminoloji, güvenlik, test yöntemleri ve nihai ürünler, 

parçalar, yüzeyler ve ebatlar gibi konulara ilişkin 70’ten fazla standart geliştirmiştir.
31

 

Avrupa Komisyonu 2009 yılında Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve aday 

ülke olan Türkiye’ye yönelik olarak Mobilya Sanayi Topluluk Müktesabatı Transfer 

Sistemi (FACTS 2) projesini yürütmüştür. Ağaç işleri ve mobilya sektöründeki önemli 

sorunların ele alınmasına yardımcı olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 

mobilya imalatçılarına özellikle sağlık ve güvenlik, çevre ve kimyasallara ilişkin AB 

mevzuatına uyum konusunda tavsiyeler sunulmuş ve ayrıca şirketler ile dernekler 

arasındaki iletişim ağlarının kurulması sağlanmıştır. Komisyon ayrıca 2011 yılında 

Avrupa Birliğine üye devletlerde sağlık ve güvenlik konularında uygulanan politikalar 

konusunda aday ülkeleri bilgilendirmek amacıyla söz konusu projenin yeni safhasını 

(FACTS 3) yürütmeye başlamıştır.
32

  

1.4.2. AB mobilya sanayiinde önde gelen ülkeler 

1.4.2.1. Almanya 

Almanya’da mobilya sanayiinde iş gücü maliyetlerinin yüksekliği uluslararası 

pazarlarda rekabet gücünü zayıflatan bir unsur olmakla beraber sektör bu olumsuzluğu 

tasarım, yenilikçilik, nitelikli iş gücü ve tedarikçiler, etkin lojistik hizmetleri ve 

                                                 
30

 Gijsbers vd, 2009:38. 
31

 Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture 
32
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yetenekli pazarlama birimlerinin varlığı ve uluslararası pazarlarda sahip olduğu kalite 

imajı ile telafi etmektedir. Öte yandan Alman mobilya sektörü İtalya gibi Batı Avrupa 

ülkeleri dışında Doğu Avrupa ülkelerinden de gelen rekabet ile başa çıkmak için hızla 

kendini yeniden yapılandırmaya gitmektedir.
33

 Alman mobilya sanayinin önemli 

avantajlarından biri de kendisi ile ilişkili diğer sektörlerle (ahşap işleme makineleri 

gibi) yakın işbirliği geliştirmiş olmasıdır.  

Ülkede mobilya sanayii belli bölgelerde (Detmold, Stuttgart ve Oberfranken) 

yoğunlaşmıştır. Sektörde büyük miktarda üretim yapan büyük ölçekli sanayi 

şirketlerinin hakimiyeti söz konusudur. Alman firmaları genelde dikey olarak 

bütünleşik yapıda olduğundan İtalya gibi rakiplerine göre ağ yapılanması, esneklik ve 

uzmanlık daha azdır.
34

 İşletmelerde çalışanlar sayısı bakımından da ölçek İtalya’ya 

göre daha büyüktür.   

2008 yılında Almanya’da 38,6 milyar dolar değerinde mobilya üretimi 

gerçekleştirilmiştir (Tablo 1.10). Bu rakam AB-27 toplamının yüzde 21’ini 

oluşturmaktadır. En fazla üretim oturmaya mahsus mobilyalar ile yatak odası, oturma 

odası vb. gibi ev mobilyalarında olmuştur. 1999-2008 döneminde mobilya üretimi 

yılda ortalama yüzde 4,1 oranında büyümesine karşılık, ülkenin imalat sanayii üretimi 

içindeki payı yüzde 2’den yüzde 1,5 seviyesine gerilemiştir.  

Tablo 1.10. Almanya Mobilya Sanayii Üretimi 
         (Milyar Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 1.504 1.753 1.808 1.983 2.328 2.483 

36.1. Mobilya İmalatı 22,8 25,7 27,3 29,6 34,4 38,6 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 7,3 8,4 9,3 10,0 11,5 15,7 

36.12. Diğer büro ve mağaza mobilyalarının imalatı 3,0 3,2 3,4 3,9 4,5 5,0 

36.13. Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 3,4 3,8 3,9 4,3 4,8 5,0 

36.14. Diğer mobilyaların imalatı 8,3 9,3 9,7 10,3 12,5 11,8 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 

Not: NACE Rev.1.1’e göre mobilya imalatı verilmiştir. TCMB verileri kullanılarak dolara     

çevrilmiştir. 

Kaynak: Eurostat.  

2008 yılı verilerine göre Almanya’da mobilya imalatında faaliyet gösteren 

7.949 girişimde 165.616 kişi istihdam edilmiştir (Tablo 1.11 ve Tablo 1.12). Alt 
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 HDH, Hauptverband der Holz und Kunststoffe verarbeiten Industrie. 
34
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sektörler itibarıyla oturmaya mahsus mobilyalar ile yemek odası, yatak odası vb. ev 

mobilyaları en büyük paya sahiptir. Öte yandan mobilya üretimi atmasına rağmen hem 

girişim sayısı hem de istihdam bakımından sektörde 1999-2008 döneminde bir azalma 

yaşandığı görülmektedir. 

Tablo 1.11. Almanya Mobilya Sanayiinde Girişim Sayısı 

                                                                                                                                               (Adet)  

Girişim Sayısı 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 201.390 199.782 203.906 196.754 202.377 190.783 

36.1. Mobilya İmalatı 8.446 7.918 9.009 9.851 10.585 7.949 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 1.089 1.203 1.081 948 1.109 1.311 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 882 1.061 1.136 880 1.372 872 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 523 431 479 584 435 458 

36.14. Diğer mob. imalatı 5.875 5.128 6.205 7.346 7.571 5.208 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 77 97 109 94 98 100 

Kaynak: Eurostat.  

Tablo 1.12. Almanya Mobilya Sanayiinde Çalışanlar Sayısı 

                                                                                                                                                          (Kişi)  

Çalışanlar Sayısı 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 7.293.159 7.228.207 7.171.468 7.108.858 7.243.522 7.064.914 

36.1. Mobilya İmalatı 169.007 163.859 164.894 161.978 167.145 165.616 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 42.893 40.783 40.687 37.583 38.920 50.801 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. 

imalatı 
23.652 24.344 25.326 23.375 25.385 24.812 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 19.543 18.243 18.188 18.729 18.461 17.822 

36.14. Diğer mob. imalatı 76.984 74.432 74.849 76.395 78.038 66.437 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 5.936 6.056 5.845 5.896 6.340 5.744 

Kaynak: Eurostat.  

Almanya uluslararası mobilya sektöründe kilit aktörlerden biridir. 2010 yılında 

ABD’nin ardından ikinci büyük ithalatçı ve Çin’den sonra ikinci büyük mobilya 

ihracatçısı konumundadır. 2010 yılında Almanya 11,3 milyar dolar değerinde mobilya 

ihracatı gerçekleştirmiştir (Tablo 1.13). Ayrıca Batı Avrupa ülkeleri arasında Almanya 

hem mobilya tüketimi hem de ithalatı bakımından liderdir.  
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Tablo 1.13. Almanya'nın Mobilya İhracatı, İlk 20 Ülke 
   (Milyon Dolar) 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 9.792 11.646 13.041 10.916 11.330 

Fransa 1.125 1.353 1.631 1.512 1.685 

İsviçre 942 1.106 1.237 1.141 1.232 

Avusturya 999 1.136 1.265 1.181 1.187 

Hollanda 1.291 1.421 1.507 1.240 1.085 

Birleşik Krallık 745 907 907 701 681 

Belçika 631 702 752 668 640 

İspanya 416 473 485 370 399 

İtalya 385 439 512 424 397 

ABD 374 482 518 395 389 

Polonya 287 340 415 330 369 

Çek Cumhuriyeti 301 355 382 281 294 

İsveç 199 237 269 247 273 

Rusya Federasyonu 220 305 402 235 271 

Çin 99 152 171 192 254 

Lüksemburg 138 156 187 169 163 

Slovakya 164 230 237 140 144 

Danimarka 151 162 159 144 138 

Macaristan 114 148 168 108 111 

Türkiye 56 80 96 59 96 

Portekiz 64 102 116 83 91 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 

Diğer Avrupa pazarlarıyla kıyaslandığında Almanya’nın etkin bir biçimde 

farklılaştığı nokta alıcı gruplarının çokluğudur. Bayiler Almanya’da mobilyanın 

dağıtımında çok ön sıralarda yer almamaktadır.
35

 

Alman mobilya sanayi için ihracatın hedef pazarı Avrupa’dır. Son dönemde 

AB’ye yeni üye olan Doğu Avrupa ülkeleri hem üretim yeri hem de pazar olarak daha 

önemli hale gelmektedir.  

İhracatta yeni pazarlara açılmada uluslararası önemli fuarlarda yer almak 

sektör için önemli bir adım olmaktadır. Bu fuarlara katılım Federal Ekonomi 

Bakanlığınca da desteklenmektedir.
36

  

Almanya’nın mobilya ihracatında Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve 

Birleşik Krallık ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkenin toplam ihracatı içinde sektörün 
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36
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payı yüzde 1’in altındadır. Almanya mobilya sektöründe dış ticaret açığı veren bir 

ülkedir.  

İhraç edilen ürünler arasında mutfak, yemek odası, yatak odası ve ofis 

mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu yüzde 60’a yakın pay ile 

başı çekerken oturmaya mahsus mobilyalar da ikinci sıradadır (Tablo 1.14). 

Tablo 1.14. Ürün Gruplarına Göre Almanya Mobilya İhracatı  
            (Milyon Dolar)  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İhracatı 1.121.963 1.328.841 1.466.137 1.127.840 1.271.096 

Toplam Mobilya İhracatı 9.792 11.646 13.041 10.916 11.330 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve 

parçaları 
5.518 6.777 7.688 6.602 6.639 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, 

aksam ve parçaları 
3.415 3.863 4.220 3.211 3.596 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb 

kullanılan mobilyalar 
369 461 540 538 556 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, 

yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb 
490 545 592 564 538 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır.  

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
 

Mobilya ithalatı Almanya’nın toplam ithalatında yüzde 1’in üzerinde paya 

sahiptir. 2010 yılında ülke yaklaşık 12, 6 milyar dolar mobilya ithal etmiştir (Tablo 

1.15). İthalatta başı çeken ülkeler Polonya, Çin, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve 

Macaristan’dır. Polonya’nın ilk sırada yer almasında özellikle 1990’lı yıllarda Alman 

firmalarının üretimlerini bu ülkeye kaydırmasının etkisi büyüktür. Türkiye 

Almanya’nın mobilya ithalatında sekizinci sırada yer almaktadır. 
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Tablo 1.15. Almanya'nın Mobilya İthalatı, İlk 20 Ülke 

         (Milyon Dolar)  

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 10.731 11.324 12.506 11.531 12.567 

Polonya 2.328 2.328 2.478 2.484 2.688 

Çin 1.127 1.515 1.690 1.702 2.126 

İtalya 1.106 1.053 1.150 1.050 1.054 

Çek Cumhuriyeti 770 765 905 833 975 

Macaristan 421 479 555 509 484 

Avusturya 645 628 633 483 484 

İsviçre 337 444 511 411 417 

Türkiye 270 319 359 309 358 

Fransa 327 339 405 318 338 

Slovenya 464 434 460 312 328 

Romanya 238 174 217 245 293 

Slovakya 196 255 316 293 292 

Güney Afrika 301 304 311 228 287 

Hollanda 193 196 236 239 259 

Danimarka 396 345 312 283 236 

Vietnam 132 193 228 199 212 

İsveç 189 164 203 201 187 

Endonezya 141 163 152 136 140 

Norveç 85 64 132 121 130 

Tayvan 82 94 99 105 117 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine 

dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

 

Alman mobilya ithalatında toplam içinde yüzde 52 paya sahip olan oturmaya 

mahsus mobilyalar ilk sırada, mutfak, yemek odası, yatak odası ve ofis mobilyalarının 

da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu ise yüzde 39 pay ile ikinci sırada yer 

almaktadır (Tablo 1.16). 

Tablo 1.16. Ürün Gruplarına Göre Almanya Mobilya İthalatı 

 (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam  922.213 1.059.308 1.204.209 938.363 1.066.817 

Mobilya Toplamı 10.731 11.324 12.506 11.531 12.567 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve 

parçaları  
5.670 5.977 6.699 5.928 6.550 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 4.180 4.429 4.798 4.517 4.888 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan 

mobilyalar 
752 775 815 905 936 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, 

diz, ayak örtüleri vb 
128 144 193 182 193 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar alınmıştır.  

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
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1.4.2.2. İtalya 

İtalya mobilya sanayiinde dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Tasarım 

konusuna büyük yatırımlar yapılması, sanayi bölgelerine dayanan işletme modeli ve 

ihracat eğiliminin yüksek olması bunun arkasında yatan temel faktörlerdir.
37

 

İtalya’da çoğunlukla sanayi bölgelerinde (Veneto, Emilia-Romagna ve 

Lombardy) yoğun olarak kümelenmiş, yüksek kalitede ve iyi tasarlanmış ürünler 

üreten ve ağ biçiminde örgütlenmiş küçük ve orta ölçekli firmaların mobilya 

sektöründe önemli bir ağırlığı vardır. Bu işletmeler arasındaki faaliyetlerin 

koordinasyonu, yapıları belli bir yasal çerçeveye uymak zorunda olan birlikler 

tarafından sağlanmaktadır. Bu birlikler özellikle pazarlama ve finansman konularında 

işletmelere hizmet vermektedir. Hesap verilebilirliğin önemli olduğu bu yapıda 

birliğin geliri üyelerinden ve ayrıca hibe ve krediler gibi kaynaklardan 

sağlanmaktadır.
38

  

Özellikle döşenmiş oturmaya mahsus mobilyaların üretimi ülkenin 

kuzeyindeki Lombardy ve güneyindeki Apulia ve Basilicata bölgelerinde 

yoğunlaşmıştır. İtalya bu tür mobilyaların üretiminde dünyada üçüncü sırada 

gelmektedir.
39

  

2008 yılında İtalya’da 38,2 milyar dolar değerinde mobilya üretimi yapılmış, 

ülkenin imalat sanayii üretiminde sektörün payı yüzde 2,7 olmuştur (Tablo 1.17). 

Üretimde yemek odası, oturma odası ve yatak odasında kullanılan türde mobilyalardan 

oluşan diğer mobilyalar başı çekmiştir. İtalya’da 2003-2008 döneminde mobilya 

üretimi yılda ortalama yüzde 8,2 oranında artmıştır. 2008 yılında AB-27 mobilya 

üretiminin yüzde 21’i İtalya tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Sektörde kimileri iskelet, kimileri oturma grubu, kimileri aksesuar üretimi 

alanında uzmanlaşmış esnaf ve sanatkârlar yoğunluktadır. İtalyan Mobilyacılar 

Birliğinin geliştirdiği bir proje ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelmesi 
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sağlanmıştır. Eski makineler devre dışı bırakılmış, 15–20 atölye bir araya gelerek daha 

güçlü işletmelere dönüştürülmüştür.
40

 

Tablo 1.17. İtalya Mobilya Sanayii Üretimi 

 (Milyar Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 880 1.032 1.038 1.128 1.321 1.438 

36.1. Mobilya İmalatı 25,8 31,6 30,4 32,3 37,6 38,2 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 7,5 11,6 8,4 8,3 10,0 9,4 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 5,7 6,2 6,8 7,1 9,0 8,9 

36.13. Diğer mutfak mob. İmalatı 2,8 2,9 3,1 3,4 4,3 4,0 

36.14. Diğer mob. imalatı 9,0 10,2 11,1 12,4 13,2 14,8 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 
Not: NACE Rev.1.1’e göre mobilya imalatı verilmiştir. TCMB verileri kullanılarak dolara çevrilmiştir. 

Kaynak: Eurostat.  

Sektörde 10’dan az çalışanı olan mikro işletmeler hakim olsa da bunlar yenilik 

ve teknolojik ilerleme konularında da gelişmiştir. Makine imalatçıları ile sağlanan 

yakın işbirliği sayesinde üretimde son derece ilerlemiş teknolojiler 

kullanılabilmektedir. Ayrıca üreticiler yeni makinelerin gelişimine katkı 

sağlamaktadırlar. İşletmeler araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sürekli kaynak 

aktarmakta ve hükûmet de sektördeki özellikle ihracata yönelen üreticileri 

desteklemektedir. Sektörde üretimde dış kaynak kullanım ağları da çok gelişmiştir.
41

 

İtalya’daki nihai mamül üreticilerinin bir kısmı özellikle 2001 yılından itibaren 

rekabet gücünü koruyabilmek için doğrudan yatırımlar ya da ortaklıklar yoluyla 

üretimlerini Çin, Brezilya, Romanya, Bulgaristan ve Litvanya’ya kaydırmıştır.42 

EUROSTAT verilerine göre İtalya’da 2003 yılında mobilya sektöründe faaliyet 

gösteren girişim sayısı 31.312 iken bu rakam azalarak 2008 yılında 26.539 olmuştur 

(Tablo 1.18).   
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 CBI, 2006. 
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 Belgiojoso vd. (2009):20. 
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Tablo 1.18. İtalya Mobilya Sanayiinde Girişim Sayısı 
 (Adet) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 534.222 524.362 519.323 514.452 510.935 497.635 

36.1. Mobilya İmalatı 31.312 30.985 30.712 30.136 29.865 26.539 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 10.083 9.760 9.385 9.041 8.807 8.330 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 3.304 3.341 3.441 3.434 3.416 2.738 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 883 869 894 885 877 550 

36.14. Diğer mob. imalatı 16.065 16.073 16.076 15.873 15.881 14.085 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 977 942 916 903 884 836 

Kaynak: Eurostat.  

 

2008 yılında İtalya’da mobilya sanayiinde çalışan sayısı 193.136 kişi olmuş, 

sektör istihdam bakımından imalat sanayiinde yüzde 4’lük pay almıştır. 2003-2008 

döneminde sektörde çalışan sayısının azaldığı görülmektedir (Tablo 1.19).  

Tablo 1.19. İtalya Mobilya Sanayiinde  Çalışanlar Sayısı 
(Kişi)   

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 4.771.484 4.675.047 4.610.345 4.576.771 4.603.649 4.570.386 

36.1. Mobilya İmalatı 211.068 208.424 204.637 202.765 201.563 193.136 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 63.164 61.365 58.918 56.838 55.176 54.622 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 38.972 38.263 38.057 37.436 37.569 36.137 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 14.851 14.544 14.789 15.336 15.701 13.394 

36.14. Diğer mob. imalatı 88.364 88.579 87.211 87.280 87.238 83.432 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 5.717 5.673 5.662 5.875 5.879 5.551 

Kaynak: Eurostat.  

Mobilya pazarındaki toptan ve perakende dağıtım kanalları da aile şirketi 

niteliğindeki küçük işletmelerin elinde bulunmaktadır. Bu durum da kar marjlarının 

yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ancak son yıllarda IKEA gibi yabancı firmaların 

da aralarında bulunduğu büyük zincir mağazaların sayısı artmaktadır.
43

 

Tüketimde döşemeli mobilya grubu ilk sırada yer alırken onu yemek ve oturma 

odası mobilyaları, mutfak mobilyaları ve yatak odası mobilyaları izlemektedir. 

Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya ve ABD İtalya’nın mobilya 

ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir (Tablo 1.20). 2010 yılında İtalya mobilya 

sektöründe 10,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olup, sektör ülkenin yaptığı 

toplam ihracatta yüzde 2,4 paya sahiptir.  
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Tablo 1.20. İtalya’nın Mobilya İhracatı, İlk 20 Ülke 
                 (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 11.591 13.579 14.136 10.571 10.649 

Fransa 1.697 1.969 2.088 1.765 1.813 

Almanya 1.380 1.501 1.518 1.308 1.355 

Birleşik Krallık 1.441 1.577 1.414 915 911 

Rusya Federasyonu 797 1.001 1.260 781 725 

ABD 980 1.063 885 593 582 

İsviçre 486 547 576 504 500 

İspanya 638 766 678 428 451 

Belçika 323 387 399 355 340 

Yunanistan 277 370 395 301 230 

Hollanda 240 282 285 217 198 

Avusturya 227 316 304 216 184 

Ukrayna 160 230 285 182 161 

Birleşik Arap Emirlikleri 125 186 293 183 152 

Suudi Arabistan 96 120 131 150 143 

Çin 37 72 86 97 138 

İsveç 115 140 134 100 116 

Polonya 92 125 150 105 102 

Slovenya 55 74 88 62 100 

Japonya 167 154 112 88 96 

Kore 81 94 100 73 94 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu 

gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak 

ITC tarafından hesaplanmıştır. 

 

İhraç edilen ürünler arasında mutfak, yemek odası, yatak odası ve ofis 

mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu yüzde 66’lık pay ile başı 

çekerken oturmaya mahsus mobilyalar da toplam sektör ihracatının yaklaşık yüzde 

30’unu oluşturmaktadır (Tablo 1.21). 

Tablo 1.21. Ürün Gruplarına Göre İtalya Mobilya İhracatı 
(Milyon Dolar)  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İhracatı 417.153 500.203 541.786 406.479 447.455 

Toplam Mobilya İhracatı  11.591 13.579 14.136 10.571 10.649 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve 

parçaları 
7.119 8.681 9.315 6.824 7.043 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam 

ve parçaları 
4.056 4.368 4.271 3.290 3.151 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, 

yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb 
284 369 375 317 321 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb 

kullanılan mobilyalar 
132 161 175 140 134 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
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İtalya’nın 2010 yılında mobilya ithalatı ise 2,6 milyar dolar civarında 

gerçekleşmiştir (Tablo 1.22). Bu tutar toplam ithalatın binde altısına denk gelmektedir. 

İthalat ihracatın büyük ölçüde altında gerçekleştiğinden İtalya mobilya sektöründe dış 

ticaret fazlası vermektedir. İthalatta başı çeken ülkeler ise Çin, Almanya, Polonya, 

Romanya ve Fransa’dır. Çin ve Romanya’dan yapılan ithalatta bu ülkelerde İtalyan 

firmalarca gerçekleştirilen üretimin etkisi vardır.  

Tablo 1.22. İtalya’nın Mobilya İthalatı, İlk 20 Ülke 
 (Milyon Dolar)  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 2.304 2.960 3.011 2.443 2.684 

Çin 432 591 665 555 705 

Almanya 310 431 436 368 397 
Polonya 92 201 251 207 230 

Romanya 155 228 216 210 220 
Fransa 110 133 136 122 119 

Avusturya 244 288 264 151 116 

İspanya 87 102 79 56 64 
Vietnam 39 50 62 52 60 

Slovenya 51 67 55 37 60 
Endonezya 85 86 81 57 58 

İsveç 10 10 8 41 54 
Türkiye 15 22 28 38 40 

Litvanya 17 33 22 35 38 

Macaristan 58 30 34 29 36 
Birleşik Krallık 40 48 36 23 35 

Bulgaristan 28 33 31 28 34 
ABD 30 27 28 32 34 

Slovakya 23 36 23 26 32 

Tayvan 21 29 26 23 31 
Hollanda 22 37 49 30 29 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine 

dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

 

2010 yılında mutfak, yemek odası, yatak odası ve ofis mobilyalarının da içinde 

bulunduğu diğer mobilyalar grubu ithalatın yarısını oluştururken, oturmaya mahsus 

mobilyalar ise toplam sektör ithalatının yaklaşık yüzde 37’sini oluşturmaktadır (Tablo 

1.23). 
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Tablo 1.23. Ürün Gruplarına Göre İtalya Mobilya İthalatı 

 (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İthalatı  442.565 511.822 560.960 414.784 486.629 

Toplam Mobilya İthalatı  2.304 2.960 3.011 2.443 2.684 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve 

parçaları 
1.186 1.492 1.534 1.193 1.343 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, 

aksam ve parçaları 
872 1148 1.147 944 996 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, 

yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb 
200 266 260 238 259 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb 

kullanılan mobilyalar 
46 53 70 68 86 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

1.4.2.3. Polonya 

Dünyanın 10’uncu büyük mobilya üreticisi ve 4’üncü büyük mobilya 

ihracatçısı olan Polonya, Batı Avrupa pazarlarına entegrasyonu ile birlikte ihracatını 

son 10 yılda iki kat arttırmıştır. Batı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

pazarlarına yakınlık, iş gücü maliyetleri ve kaliteli üretim girdilerinin iç pazardan ucuz 

bir şekilde temini Polonyalı üreticiler için önemli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle 

2004 yılında gerçekleşen AB üyeliği ile bağlantılı olarak sektördeki yabancı sermaye 

varlığı önemli ölçüde artmıştır. Ülkede üretilen mobilyaların yaklaşık yüzde 70’i ihraç 

edilmektedir.
44

   

Polonya yabancı yatırımların yanısıra modernize edilerek Avrupa’daki en 

yüksek standartlara ulaşmış yerli mobilya fabrikaları sayesinde mobilya üretiminde 

önemli bir ülke olmaya başlamıştır.
45

 

Son yıllarda Polonya’dan Batı Avrupa’ya yapılan ihracattaki büyük artışta 

ülkedeki ücretlerin ve kullanılan malzeme maliyetlerinin düşük olması ve ülkenin Batı 

Avrupa pazarına yakın olmasını bir fırsat bilen Alman firmalarının 1990’larda hem 

şirket satın alma hem de yeni yatırımlar yoluyla burada büyük yatırımlar yapmalarının  

büyük bir etkisi olmuştur. Ayrıca orta ölçekli kimi Alman firmaları da üretim 

süreçlerinin bazı kısımlarında Polonya’dan dış kaynak kullanımı yoluna 
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gitmektedirler. Bunların dışında ülkede mobilya sanayiinin yoğunlaştığı sanayi 

bölgelerinde müşterilerin talepleri doğrultusunda az miktarda ama kaliteli üretim 

yapan küçük ölçekli ve son derece uzmanlaşmış firmalar da bulunmaktadır. Bu 

firmalarda çalışan işçiler de nitelikli ve farklı işleri yapabilme esnekliğine sahiptirler.
46

   

2003 yılında ülkede 4,9 milyar dolar değerinde mobilya üretimi yapılırken 

yılda ortalama yüzde 19 civarında bir artışla bu rakam 2008 yılında 11,5 milyar dolara 

yükselmiştir (Tablo 1.24). Özellikle oturmaya mahsus mobilyalar ile yatak imalatı 

üretimi en hızlı artış gösteren ürün grupları olmuştur. Yemek odası, yatak odası ve 

oturma odalarında kullanılan türde mobilyalar ülkenin mobilya üretiminde en büyük 

paya sahiptir.  

Tablo 1.24. Polonya Mobilya Sanayii Üretimi  

  (Milyar Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 130,2 167,3 194,3 227,6 291,0 351,0 

36.1. Mobilya İmalatı 4,9 6,3 7,1 8,0 10,0 11,5 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 2,5 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 

36.13. Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 

36.14. Diğer mobilyaların imalatı 3,4 4,4 4,7 5,1 6,4 7,4 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Not: NACE Rev.1.1’e göre mobilya imalatı verilmiştir. TCMB verileri kullanılarak dolara çevrilmiştir. 

Kaynak: Eurostat.  

Polonya’da 2008 yılında mobilya sektöründe faaliyet gösteren 14.207 

girişimde 169.452 kişi istihdam edilmiş olup, işletme başına düşen ortalama çalışan 

sayısı 2003 yılında 11 iken 2008 yılında 12’ye yükselmiştir (Tablo 1.25 ve Tablo 

1.26).  

Tablo 1.25. Polonya Mobilya Sanayiinde Girişim Sayısı  

(Adet) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 197.397 207.197 191.561 194.399 197.931 202.295 

36.1. Mobilya İmalatı 13.038 14.136 12.369 12.648 13.960 14.207 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 1.164 1.304 1.330 1.415 2.161 2.008 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 753 890 992 1.140 1.378 1.619 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 1.751 1.987 1.989 2.231 2.741 3.089 

36.14. Diğer mob. imalatı 9.319 9.900 8.009 7.806 7.618 7.431 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 51 55 49 56 62 60 

Kaynak: Eurostat.  
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Tablo 1.26. Polonya Mobilya Sanayiinde Çalışanlar Sayısı  
(Kişi) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 2.374.593 2.482.445 2.473.495 2.590.854 2.703.514 2.671.167 

36.1. Mobilya İmalatı 145.894 166.359 160.683 166.707 176.556 169.452 

36.11. Sandalye, tabure vb. imalatı 19.115 23.929 28.183 31.972 34.581 33.044 

36.12. Diğer büro ve mağaza mob. imalatı 8.472 9.945 10.750 11.779 13.258 15.020 

36.13. Diğer mutfak mob. imalatı 9.147 10.611 9.721 10.220 12.247 12.976 

36.14. Diğer mob. imalatı 108.307 120.829 110.730 111.265 114.809 106.869 

36.15. Yatak, minder vb. imalatı 853 1.045 1.299 1.471 1.661 1.543 

Kaynak: Eurostat. 

Polonya 2010 yılında 7,8 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirmiştir 

(Tablo 1.27). İhracatta en önemli ülkeler Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Birleşik 

Krallık ve Hollanda olmuştur. Mobilya ihracatının 2010 yılında ülkenin toplam 

ihracatındaki payı yüzde 5’tir. 

Tablo 1.27. Polonya’nın Mobilya İhracatı  

(Milyon Dolar) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 6.258 7.732 8.896 7.190 7.854 

Almanya 2.424 2.706 2.978 2.742 2.948 

Fransa 505 691 821 631 639 

Çek Cumhuriyeti 338 424 

 
557 488 478 

Birleşik Krallık 379 474 510 420 455 

Hollanda 253 292 412 319 381 

İsveç 310 404 477 297 310 

ABD 143 210 298 216 286 

Belçika 333 395 397 272 277 

İtalya 86 147 238 197 220 

İspanya 67 96 103 104 197 

Avusturya 102 133 166 165 185 

Slovakya 141 204 228 158 167 

İsviçre 116 141 126 124 128 

Danimarka 90 103 117 103 122 

Rusya Federasyonu 124 142 171 93 118 

Macaristan 128 166 190 134 116 

Norveç 67 88 110 87 104 

Çin 5 26 61 38 60 

Kanada 53 74 66 42 48 

Romanya 66 107 116 52 48 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
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İhracat ürün gruplarına göre değerlendirildiğinde 2010 yılında oturmaya 

mahsus mobilyalar ihracatın yarısını oluşturmuş; mutfak, yemek odası, yatak odası ve 

ofis mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubunun sektör 

ihracatındaki payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1.28). Döşenmiş mobilya 

grubunda Polonya’nın Avrupa’daki en önemli üreticilerden biri olması bu durumda 

etkilidir.
47

 

Tablo 1.28. Ürün Gruplarına Göre Polonya Mobilya İhracatı 
                                                                                                                         (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İhracatı 109.584 138.785 171.860 136.641 156.008 

Toplam Mobilya İhracatı 6.258 7.732 8.896 7190 7.854 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve 

parçaları 
3.429 4.034 4.286 3.689 3.976 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 2.353 3.030 3.644 2.675 2.904 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, 

puf, diz, ayak örtüleri vb 
424 599 817 698 842 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan 

mobilyalar 
52 70 149 128 133 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

 

Polonya 2010 yılında 1,3 milyar dolar değerinde mobilya ithal etmiştir (Tablo 

1.29). Bu değer toplam ithalatta yüzde birin altında bir paya sahiptir. Almanya, Çin, 

İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ithalatta ilk sıradaki ülkeler olmuştur. 

İthalatta oturmaya mahsus mobilyalar ile mutfak, yemek odası, yatak odası ve 

ofis mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu sırasıyla yüzde 47 ve 

yüzde 42’lik paylar ile ilk sırada yer alan ürün gruplarıdır (Tablo 1.30). 
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Tablo 1.29. Polonya’nın Mobilya İthalatı, İlk 20 Ülke 

                                                                                          (Milyon dolar) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

TOPLAM 1.000 1.373 1.770 1.331 1.320 

Almanya 283 345 378 267 382 

Çin 134 260 354 276 218 

İtalya 84 106 145 93 87 

Çek Cumhuriyeti 55 76 113 68 69 

Fransa 82 82 116 85 68 

Avusturya 31 25 34 65 64 

Slovakya 30 42 69 60 51 

İsveç 43 47 58 40 44 

Litvanya 21 41 58 53 42 

Danimarka 21 37 47 39 42 

Hollanda 13 17 22 17 24 

İspanya 25 32 52 29 22 

Birleşik Krallık 6 20 21 20 19 

Vietnam  9 16 22 21 16 

Malezya 5 14 22 16 15 

Macaristan 22 26 20 15 14 

Romanya 11 12 18 15 14 

Tayvan 8 14 18 12 11 

Belçika 8 9 10 7 10 

Ukrayna 7 8 9 7 9 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1.30. Ürün Gruplarına Göre Polonya Mobilya İthalatı 

(Milyon Dolar) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İthalatı 125.645 164.172 210.478 149.570 173.935 

Toplam Mobilya İthalatı  1.000 1.373 1.770 1.331 1.320 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 528 680 836 604 615 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 414 588 804 587 556 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, 

ayak örtüleri vb 
42 78 101 94 92 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan 

mobilyalar 
17 27 29 46 56 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
 

1.5. ABD Mobilya Sanayii  

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) mobilya sanayii ülkenin kuzey 

doğusunda faaliyete başlamış zaman içinde üretim maliyetlerinin düşük ve kaliteli 

hammaddenin bol olduğu orta batıya sonra da güneye doğru kaymıştır. Günümüzde 
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mobilya imalatı coğrafi olarak üç bölgede yoğunlaşmıştır: Orta Batı (Michigan, 

Indiana, Ohio, Wisconsin, Illinois), Güney (North Carolina, Mississippi, Virginia) ve 

Güney Batı (California, New Mexico, Texas). Üretim yerlerindeki kayma 1990’lı 

yıllardan itibaren ülke sınırlarını aşarak maliyetlerin düşük olduğu ülke ve bölgelere 

de yönelmiş durumdadır. Böylece ülkede mobilya ithalatı hızla artarken, sektör hızla 

küçülmüştür. Özellikle yenilik düzeyinin düşük olduğu alt sektörler bu gelişmeden 

daha fazla etkilenmiştir. Çünkü ithalat nedeniyle fiyatların düşmesi ve ülkede üretim 

maliyetlerindeki artış, sektörde kar marjını sürekli baskıladığından yerli işletmelerin 

en son teknoloji ve teçhizata yatırım yapamayarak rekabette iyice dezavantajlı konuma 

gelmesine neden olmuştur. Üretimi sınır ötesine taşıyamayan çoğu imalatçı tesisini 

kapatarak toptan veya perakende mobilya satışı ile ilgilenmeye başlamıştır. Ancak 

ithalat arttıkça pazara daha fazla nüfuz eden yabancı firmalar, perakendecilerle 

çalışmaya ya da mağaza açmaya başlayınca yerli işletmeler satış faaliyetini de yabancı 

firmalara kaptırmış, bunun sonucunda işini kaybeden pek çok işletme sektörden 

çekilmiş, işsizlik artmıştır.
48 

 

Mobilya sektöründeki bu gelişmeler tedarik zincirindeki diğer faaliyetleri de 

olumsuz etkilemiştir. Özellikle sert ağaç kereste sanayiinin yurtiçi satışları azalmış, bu 

da sektörün ihracata yönelmesine sebep olmuştur. Öyle ki söz konusu dönemde 

ABD’ye mobilya ihracatı hızla artan Çin’in ülkeden kereste ve kütük ithalatı da paralel 

bir biçimde artmıştır. Amerika’nın kereste ihracatında Çin 1995 yılında 31. sırada yer 

alırken, 2007’de ikinci sıraya yükselmiştir.
49

 

Ülkede 2003 yılında 73,4 milyar dolar olan mobilya üretimi 2006 yılında 83,5 

milyar dolara yükselmiş, ancak daha sonraki yıllarda düşerek 2008 yılında 75,4 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1.31). Sektörün ülkede imalat sanayii üretimindeki 

payı da azalmış, 2002 yılında yüzde 2,2 iken 2008 yılında yüzde 1,7 olmuştur. 

 

 

   

                                                 
48

 Schuler, Lawser, 2007:20. 
49

 Buehlmann, Schuler, 2009: 22. 
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Tablo 1.31. ABD Mobilya Sanayiinde Üretim ve Katma Değer  

 (Milyar Dolar) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ÜRETİM 

İmalat Sanayii 3.954 4.242 4.658 4.922 5.240 5.340 

Mobilya Sanayii 73,4 76,7 82,4 83,5 80,6 75,4 

KATMA DEĞER 

İmalat Sanayii 1.374 1.483 1.568 1.652 1.699 1.648 

Mobilya Sanayii 30,3 31,1 34,3 36,6 34,7 28,8 

    Kaynak: Bureau of Economic Analysis 

 

Ülkede mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı 2002 yılında 22.523 

iken, 2008 yılına gelindiğinde işletme sayısının 20.833’e gerilediği görülmüştür 

(Tablo 1.32).  

Tablo 1.32. ABD Mobilya Sanayiinde İşletme Sayısı  

                  (Adet)  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 341.849 339.083 333.460 331.067 331.355 326.316 

337. Mobilya İmalatı 21.716 21.735 21.563 21.449 21.717 20.833 

3371-Ev mobilyaları, mutfak dolapları imalatı 16.421 16.463 16.357 16.301 16.566 15.531 

3372-Ofis mobilyaları imalatı 4.221 4.171 4.137 4.094 4.115 4.285 

3379-Diğer mobilyaların (yatak vb.) imalatı  1.074 1.101 1.069 1.054 1.036 1.017 

Not: Mobilya İmalatı, Kuzey Amerika Sanayi Sınıflama Sisteminde (North American Industry 

Classification System, NAICS)  İmalat sanayii altında 337 grup numarası ile yer almaktadır. 

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures. 

 

Ülkede mobilya sektöründe istihdam ise 2003 yılında 564.514 kişiden 2008 

yılında 489.201’e gerilemiştir (Tablo 1.33). 2008 yılında mobilya sektörü, işletme ve 

çalışan sayısı bakımından ülkenin imalat sanayiinde sırasıyla yüzde 6,4 ve yüzde 3,7 

paya sahip olmuştur. Ülkede işletme başına düşen çalışan sayısı 2003 yılında ortalama 

26 iken, bu rakam 2008 yılında 22’ye gerilemiştir. İşletme ve çalışan sayısı 

bakımından sektörde ev mobilyaları ve mutfak mobilyaları grubu en büyük paya 

sahiptir.  
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Tablo 1.33. ABD Mobilya Sanayiinde Çalışanlar Sayısı  

                                                                                                                    (Kişi)  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 14.132.020 13.821.976 13.667.337 13.631.683 13.320.172 13.096.159 

337. Mobilya İmalatı 564.514 555.368 547.859 543.259 517.401 489.201 

3371-Ev mobilyaları, mutfak 

dolapları imalatı 
365.907 360.217 357.973 354.341 333.974 306.773 

3372-Ofis mobilyaları imalatı 153.696 147.195 143.353 143.102 141.000 141.183 

3379-Diğer mobilyaların (yatak 

vb.) imalatı  
44.811 47.956 46.533 45.816 42.427 41.245 

Not: Mobilya İmalatı, Kuzey Amerika Sanayi Sınıflama Sisteminde (North American Industry 

Classification System, NAICS)  İmalat sanayii altında 337 grup numarası ile yer almaktadır. 

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures. 

2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 6,4 milyar dolar değerinde 

mobilya ihraç etmiştir (Tablo 1.34). Bu rakam ile dünya mobilya ihracatında yüzde 4,8 

pay ile beşinci sırada yer almaktadır. ABD mobilya ihracatının belli başlı pazarları 

Kanada, Meksika, Japonya, Birleşik Krallık ve Çin’dir. Ülkenin mobilya ihracatı 

toplam ihracatının binde beşini oluşturmaktadır.    

Tablo 1.34. ABD’nin Mobilya İhracatı, İlk 20 Ülke 

                                                                         (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Mobilya İhracatı 6.076 6.581 6.848 5.266 6.396 

Kanada 3.221 3.647 3.675 2.861 3.402 

Meksika 837 772 832 665 906 

Japonya 345 270 176 170 238 

Birleşik Krallık 217 242 243 160 163 

Çin 105 140 146 92 157 

Suudi Arabistan 62 56 96 107 131 

Avustralya 73 82 92 64 78 

Almanya 105 106 131 65 77 

Birleşik Arap Emirlikleri 47 69 91 57 76 

Venezuella 43 47 68 53 70 

Fransa 96 106 114 42 53 

Brezilya 29 24 53 30 46 

Kore 54 45 44 29 43 

Belçika 22 23 26 36 41 

Hollanda 63 52 51 35 38 

Hong Kong 24 44 37 26 37 

Singapur 26 30 31 22 35 

İtalya 39 35 37 28 35 

Dominik Cumhuriyeti 20 26 28 24 31 

İspanya 20 17 22 15 30 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine 

dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
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ABD’nin mobilya ihracatında oturmaya mahsus mobilyalar yüzde 46 pay ile 

ilk sırada yer alırken, mutfak, yemek odası, yatak odası ve ofis mobilyalarının da 

içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu yaklaşık yüzde 41 pay ile ikinci sıradadır. 

Ancak son yıllarda oturmaya mahsus mobilyaların payının azalmakta olduğu da 

görülmektedir (Tablo 1.35). 

Tablo 1.35. Ürün Gruplarına göre ABD Mobilya İhracatı  
             (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İhracatı 1.037.029 1.162.538 1.299.899 1.056.712 1.277.109 

Mobilya İhracatı 6.076 6.581 6.848 5.266 6.396 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam 

ve parçaları 
3.132 3.298 3.111 2.243 2.960 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve 

parçaları 
2.296 2.557 2.922 2.272 2.601 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb 

kullanılan mobilyalar 
353 388 456 465 519 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, 

puf, diz, ayak örtüleri vb 
296 338 359 285 316 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 
 

ABD mobilya pazarı 2008 yılında ekonomide başlayan ve giderek artan 

finansal kriz ile düşen konut satışları nedeniyle zorlu bir dönemden geçmektedir. Buna 

rağmen ülke dünyanın en büyük mobilya tüketicisi ve ithalatçısıdır.
50

  

Ülke dünya mobilya ithalatının dörtte birini gerçekleştirmektedir. İthalatı, 

ihracatının yaklaşık beş katıdır. 2010 yılında ülke 34,8 milyar dolarlık mobilya ithalatı 

gerçekleştirmiştir (Tablo 1.36). Bu rakam ülkenin toplam ithalatının yüzde 1,8’ini 

oluşturmaktadır. Çin, Meksika, Kanada, Vietnam ve Malezya ABD’nin mobilya 

ithalatında ilk sıralarda yer almaktadır. İlk sırada yer alan Çin’den yapılan ithalat, 

ikinci sıradaki Meksika’dan yapılan ithalatın yaklaşık dört katıdır. 
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Tablo 1.36. ABD’nin Mobilya İthalatı, İlk 20 Ülke  

         (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Mobilya İthalatı 36.671 37.775 35.158 27.273 34.820 

Çin 17.588 18.587 17.630 14.300 18.002 

Meksika 4.509 4.649 4.051 3.034 4.764 

Kanada 5.283 4.847 4.140 2.597 3.106 

Vietnam 1.094 1.476 1.738 1.593 2.138 

Malezya 984 949 872 752 909 

Tayvan 796 790 806 603 763 

Endonezya 745 735 670 542 646 

İtalya 1.030 1.076 921 622 625 

Almanya 422 511 485 333 381 

Birleşik Krallık 286 412 381 305 349 

Japonya 292 309 355 223 341 

Tayland 465 407 320 260 316 

Polonya 110 147 223 239 307 

Hindistan 252 219 226 179 263 

Fransa 290 279 223 171 226 

Kore 151 156 134 125 187 

Brezilya 387 314 218 132 129 

Filipinler 316 271 235 106 128 

İsveç 116 124 130 106 124 

Danimarka 184 170 143 88 95 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır.  

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine 

dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

Geçmişte Tayvan ABD’nin mobilya ithalatında ana tedarikçisi konumunda 

iken, yaşam standardının yükselmesi sonucu iş gücü maliyetlerinin artması nedeniyle 

ülke bu rekabet avantajını kaybetmiştir. Bunun sonucunda Tayvan’daki üreticiler ABD 

pazarı ile ilgili uzmanlık ve bilgilerini kullanarak üretimlerini Çin’e taşımıştır. 

İthalatta öne çıkan bir diğer Asya ülkesi de Vietnam’dır. 1999 yılından beri 

Vietnam’dan yapılan ithalatta hızlı bir artış yaşanmıştır. Bunda Vietnam’ın Dünya 

Ticaret Örgütü’ne katılımı, yabancı yatırımları teşvik etmesi ile kimi yabancı 

yatırımcıların Çin’deki enflasyon, iş gücü ve enerji alanlarındaki maliyet artışları ve 

artan kur nedeniyle yatırımlarını Vietnam’a taşıma eğiliminin de etkisi vardır.
51

  

Çin 2000 yılından beri mobilya sektöründe ABD’nin en büyük tedarikçisi 

haline gelmiştir. Çin’den ABD’ye yapılan mobilya ihracatı artarken ABD’den Çin’e 

yapılan tamamlanmamış mobilya, parça ihracatı da hızla artmıştır.  
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İthalatın ürünlere göre dağılımına bakıldığında mutfak, yemek odası, yatak 

odası ve ofis mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu yüzde 46 pay 

ile ilk sırada, oturmaya mahsus mobilyalar ise yüzde 44 pay ile ikinci sırada yer 

almaktadır (Tablo 1.37).  

Tablo 1.37. Ürün Gruplarına Göre ABD’nin Mobilya İthalatı 

      (Milyon Dolar)  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İthalatı  1.918.997 2.017.121 2.164.834 1.601.896 1.966.497 

Mobilya Toplamı 36.671 37.775 35.158 27.273 34.820 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 19.111 19.273 17.856 13.486 16.166 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve 

parçaları 
14.864 15.580 14.414 11.191 15.426 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, 

ayak örtüleri vb 
2.270 2.416 2.258 2.030 2.574 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan 

mobilyalar 
426 506 632 565 654 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: International Trade Center, ITC. BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC 

tarafından hesaplanmıştır. 

 

Güney Doğu Asya ülkelerinin karşılaştırmalı rekabet üstünlüklerinin ABD 

mobilya sanayii üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Bu durum karşısında sektörün 

yeniden yapılandırılmasının ve bu kapsamda müşteri eksenli üretim, stratejik tedarik 

zinciri birleşmeleri (dış kaynak kullanımı gibi), yalın imalat, standardizasyon ile 

mobilya satış ve hizmete sunuş biçimlerinin değiştirilmesi gibi yeni stratejik işletme 

modellerinin benimsenmesinin gerektiği ileri sürülmektedir. Bunun dışında çevreye 

duyarlı üretim de son dönemde tüketiciler açısından önemli hale geldiğinden 

üreticilerin çevresel standartlara uyum sağlaması beklenmekte, bu da yeni tarzda ve 

yeni tedarikçilerle çalışmayı gerektirmektedir. 
52

 

1.6. Çin Mobilya Sanayii 

Son 20 yıldır çoğunluğu ABD, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden 

kaynaklanan yabancı yatırımlar ve ortak girişimlerin etkisiyle Çin’in mobilya 

sanayiinde hızlı bir gelişim gerçekleşmiştir. İç talepteki artış yanında düşük ücretler, 

hammadde kaynaklarının bolluğu, üretim ve ihracata uygulanan teşvikler ve ihracat 
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üzerindeki tarifelerin düşüklüğü yatırımları artırmıştır. İç tüketim ve ihracatın etkisiyle 

ülkede mobilya üretimi hızla büyümüştür.  

2002 yılında Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olmasının da 

etkisiyle ihracatta hızlı artışlar yaşanmıştır. Öte yandan üyelikle beraber tarife 

oranlarının kademeli bir biçimde sıfır düzeyine indirilmesi ithalat artışını beraberinde 

getirdiğinden, yerli firmalar iç pazarda yabancı firmalarla rekabet etmek zorunda 

kalmıştır. Bu durum mobilya sanayiinin daha etkin bir yapıya kavuşması için yeniden 

yapılanmaya gitmesine sebep olmuştur.
53

  

Ülkenin kuzey, güney, doğu ve kuzeydoğusunda yerleşmiş dört ana mobilya 

imalat kümesi bulunmaktadır. İhracata yönelik mobilya üretimi büyük pazarlara 

yakınlığı ve iyi ihracat altyapısı nedeniyle özellikle ülkenin güneyindeki Guangdong 

eyaletinde yoğunlaşmıştır. Burası ticari ve politik ayrıcalıklara sahip olan Özel 

Ekonomik Bölge (Special Economic Zone) niteliğinde olup, gelişmiş bir uluslararası 

pazarlama ağına ve iş bağlantılarına sahiptir. Amerikalı bazı büyük perakendeciler 

alım ofislerini bu alanlara taşımışlardır.
54

 

2003–2008 döneminde Çin’de mobilya sanayiinin hızla büyüdüğü 

görülmektedir. 2003 yılında mobilya imalatında faaliyet gösteren işletme sayısı 2.046 

iken, 2008 yılında bu rakam 5,386’ya ulaşmıştır. Benzer biçimde sektör istihdamı 

2004 yılında 649 binden 2008 yılında yaklaşık 1.044 bine yükselmiştir. 2008 yılında 

ülkede 44 milyar doların üzerinde mobilya üretimi gerçekleştirilmiştir (Tablo 1.38).  

Tablo 1.38. Çin Mobilya Sanayii  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Üretim (Milyar Dolar) 8,7 14,0 17,4 23,6 31,9 44,2 

Katma Değer (Milyar Dolar) 2,2 3,6 4,7 6,3 8,5 -  

İşletme Sayısı (Adet) 2.046 3.025 3.074 3.603 4.110 5.386 

Çalışanlar Sayısı (1000 Kişi)  - 649 713 838 913 1.044 

Not: Veriler, yıllık geliri 5 milyon Yuan'ı (yaklaşık 732bin ABD doları) aşan 

sanayi işletmelerini kapsamaktadır.  

Kaynak: National Bureau of Statistics of China, UN Data. 
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Çin’de mobilya sanayiinin hızlı gelişiminde ihracatın dışında ülkenin iç 

talebindeki hızlı artış da etkilidir. Ülkede artan gelir düzeyi ve yaşam standartları 

yanında konut reformu ile kişilerin konut sahibi olmalarının yolunun açılması da 

mobilya tüketimini artırmıştır.
55

  

Üretimdeki artış ağaç ürünleri ithalatında artışı da beraberinde getirmiştir. 

Rusya, Amerika ve Kanada ithalatın yapıldığı kaynak ülkelerdir. ABD’den ithal edilen 

sert ağaç keresteleri çoğunlukla pahalı mobilyaların üretiminde kullanılmakta ve 

katma değerli ürünler halinde tekrar ABD pazarına dönüş yapmaktadır. Çin’li mobilya 

üreticileri edindikleri tecrübe ile Amerika ve Avrupa pazarlarına hitap eden ürünler 

üretebilmekte, bu da ihracatta ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır.
56

 Bununla 

birlikte, Xu vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada Çin mobilya sanayiinin 

gelişiminde teknik düzey, yenilikçi beceriler, markalaşma ve pazarlama konularında 

eksiklikler bulunduğu ifade edilmektedir. 

Çin’in mobilya ihracatı temelde ABD, Tayvan ve Japonya’ya yönelmiş 

olmakla beraber ülkenin Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Güney 

Amerika pazarlarına ihracatı da artmaktadır. Çin’in sektörde değişen modaya uygun 

ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabilme becerisi sayesinde 1990’lı yıllarda ABD’nin 

Çin’den mobilya ithalatı hızla artmıştır. Böylece Çin 2000’li yıllarda Japonya pazarı 

için Tayland’ın, ABD pazarı için de Almanya, İtalya ve Kanada’nın önemli bir rakibi 

halini almış ve onları geride bırakmıştır.
57

  

2009 yılında Avrupa ve ABD’deki ekonomik kriz nedeniyle Çin mobilya 

sanayiinde önemli sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle üretimin yoğunlaştığı Guangdong 

eyaletinde pek çok işletme kapanmış ve pek çok yatırım ertelenmiştir. Öte yandan, 

ABD’de karantina tedbirlerine ilişkin Kurallar, MDF ve suntada kabul edilebilir 

formaldehit oranı ile ilgili Talimat gibi bazı kanun ve genelgelerde yapılan bir dizi 

düzenleme de Çin’den ahşap ürünler ithalatının zorlaşmasına neden olmuştur. Bu 

şekilde aranan yüksek standartlar, yeni makine alımları ve personelin eğitimi gibi 

nedenlerle Çin’deki mobilya üreticilerinin maliyetlerini artıran bir unsur olmaktadır.
58
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 Xu et al. 2003: 36,37. 
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2010 yılında Çin dünyaya 39,3 milyar dolar değerinde mobilya ihraç etmiş, bu 

değer ile dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olmuştur (Tablo 1.39). Çin’in 

ihracatında ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, onu Japonya, Birleşik 

Krallık ve Almanya izlemektedir. ABD’nin Çin’in mobilya ihracatındaki payı 2006 

yılında yüzde 44,7 iken, son yıllarda azalarak 2010 yılında yüzde 33,6 olmuştur. Öte 

yandan Almanya’nın Çin’in mobilya ihracatındaki payı ise 2006 yılındaki yüzde 2,8 

seviyesinden 2010 yılında yüzde 4,2’ye yükselmiştir. Bunun dışında Fransa, Hollanda, 

İtalya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin de Çin’in mobilya ihracatındaki payları 

artmaktadır. Dolayısıyla Çin dünyada ABD pazarı dışındaki en büyük tüketici olan AB 

pazarındaki payını artırmaktadır.  

Tablo 1.39. Çin’in Mobilya İhracatı, İlk 20 Ülke  

       (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Mobilya İhracatı 21.003 27.158 32.131 30.309 39.275 

ABD 9.380 11.274 11.792 10.392 13.206 

Japonya 1.867 2.140 2.639 2.532 2.928 

Birleşik Krallık 1.149 1.695 1.795 1.699 2.050 

Almanya 598 930 1.172 1.238 1.636 

Kanada 728 961 1.254 1.110 1.455 

Avustralya 606 835 1.139 1.119 1.333 

Fransa 339 540 713 771 1.161 

Hollanda 352 530 717 720 902 

Tayland 32 60 114 213 820 

Singapur 76 172 303 922 789 

Kore 520 695 751 515 754 

Hong Kong 1.344 1.263 749 703 731 

Malezya 110 170 352 829 679 

İspanya 381 524 614 519 631 

BAE 234 373 640 637 612 

İtalya 289 405 502 447 593 

Endonezya 31 74 122 146 583 

Suudi Arabistan 217 280 425 514 558 

Hindistan 50 98 176 189 498 

Belçika 178 283 393 376 478 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 

kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 

Mobilya sektörünün Çin’in toplam ihracatındaki payı 2006 yılından beri 

artmakta olup, 2010 yılında yüzde 2,5 düzeyindedir. Ürün gruplarına göre mobilya 

ihracatı değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 46 pay ile mutfak, yemek odası, yatak 

odası ve ofis mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubunun yer aldığı 
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görülmektedir. Toplam mobilya ihracatının yüzde 38’ni oluşturan oturmaya mahsus 

mobilyalar grubu da ikinci sırada yer almaktadır. Bunun dışında tıpta, cerrahide ve 

dişçilikte kullanılan türde mobilyaların da ihracattaki payının artmakta olduğu 

görülmektedir (Tablo 1.40). 

Tablo 1.40. Ürün Gruplarına Göre Çin Mobilya İhracatı  
   (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İhracatı 968.936 1.220.060 1.430.693 1.201.647 1.578.193 

Mobilya İhracatı 21.003 27.158 32.131 30.309 39.275 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 9.720 11.811 13.738 13.655 18.048 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 7.409 10.354 13.205 11.675 14.945 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, 

ayak örtüleri vb 
3.762 4.801 4.894 4.700 5.942 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalar 112 192 294 280 340 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 

Çin 2010 yılında, önemli bir kısmı oturmaya özgü mobilyaların aksam ve 

parçalarından oluşan, 1,7 milyar dolar değerinde mobilya ithalatı gerçekleştirmiştir 

(Tablo 1.41). Japonya, Almanya, G. Kore, ABD ve İtalya ithalatta başlıca ülkelerdir. 

İhracata kıyasla ithalatın çok düşük düzeyde kalması ve yüksek ihracat düzeyi, Çin’in 

mobilya sanayiinde dünyadaki ana tedarikçi ülkeler arasına girdiğini ve ilk sırayı 

aldığını ortaya koymaktadır. 

Çin’in toplam ithalatında binde bir düzeyinde payı olan mobilya ithalatı 

ağırlıklı olarak oturmaya mahsus mobilyalardan oluşmaktadır.  2010 yılında bu grubun 

mobilya ithalatındaki payı yüzde 67,2 olmuştur. İkinci sırada gelen ve mutfak, yemek 

odası, yatak odası ve ofis mobilyalarının da içinde bulunduğu diğer mobilyalar grubu 

ise yüzde 24,6 paya sahiptir (Tablo 1.42).  
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Tablo 1.41. Çin’in Mobilya İthalatı, İlk 20 Ülke 

      (Milyon Dolar) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Mobilya İthalatı 806 1.106 1.226 1.293 1.730 

Japonya 187 176 210 278 375 

Almanya 189 264 267 289 348 

Kore 87 74 73 106 153 

ABD 63 95 103 82 128 

İtalya 35 82 82 91 127 

Tayvan 40 53 50 44 73 

Vietnam 10 30 40 57 62 

Çin* 38 51 52 37 61 

Polonya 17 33 69 47 52 

Fransa 15 42 28 26 36 

Çek Cumhuriyeti 8 6 6 14 26 

İsveç 10 26 26 21 23 

Endonezya 4 7 9 11 22 

Birleşik Krallık 15 42 61 29 22 

Malezya 8 12 11 9 19 

Tayland 3 3 4 10 16 

Avusturya 7 8 8 6 15 

Filipinler 2 5 9 9 15 

İspanya 7 7 8 7 13 

Portekiz 0 0 0 4 13 

*Genellikle Hong Kong ile yapılan ve işleme ticaretini (processing trade) 

içeren yeniden  ithalattan (re-import) kaynaklanmaktadır. 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 

ve 9404 kodlu gruplar alınmıştır. İlk 20 ülke sıralaması 2010 yılına göre 

yapılmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından 

hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1.42. Ürün Gruplarına Göre Çin’in Mobilya İthalatı  

              (Milyon Dolar) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke Toplam İthalatı 791.461 956.115 1.132.562 1.005.555 1.394.199 

Mobilya İthalatı 806 1.106 1.226 1.293 1.730 

9401-Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 571 714 751 810 1.162 

9403-Diğer mobilyalar vb, aksam ve parçaları 164 298 366 370 426 

9402-Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalar 44 60 65 68 88 

9404-Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak 

örtüleri vb 
28 35 44 45 53 

Not: Mobilya sektörü olarak Harmonize Sisteme göre 9401, 9402, 9403 ve 9404 kodlu gruplar 

alınmıştır. 

Kaynak: BM COMTRADE istatistiklerine dayanılarak ITC tarafından hesaplanmıştır. 
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2. TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİİ  

Geleneksel sektörlerden olan mobilya imalatı ülkemizde çok uzun yıllardır 

varlığını sürdürmekte, dolayısıyla mobilya üretiminde önemli bir bilgi ve beceri 

birikimi bulunmaktadır. Türkiye’de mobilya sanayiinin pek çok alt sektöründe üretim 

yapılmaktadır. Evlerde kullanmaya mahsus ahşap mobilyalar (oturma odası, yemek 

odası, yatak odası, çocuk odası, banyo ve mutfak mobilyaları) sektörde ağırlıklı bir 

paya sahip olmakla beraber, ofis mobilyaları, otel, hastane vb. gibi kamusal alanlarda 

kullanmaya özgü mobilyaların üretimi de hızla gelişmektedir. Bununla beraber bir 

bütün olarak sektörün geleneksel üretim yapısından çıkıp endüstriyel yapıya yeterince 

geçemediği görülmektedir. 

Türkiye’de mobilya sanayii atölye tipi küçük işletmeler şeklinde gelişmeye 

başlamış, 1970’li yıllardan itibaren orta ve büyük ölçekli, fabrikasyon tipi üretim 

yapan işletmeler ortaya çıkmış, 1990’lı yıllarda ise bu eğilim iyice artmıştır. Böylece 

küçük işletmelerin de varlığını sürdürdüğü sektörde ikili bir yapı oluşmuştur. Buna 

göre bir yanda küçük atölyelerde ahşap malzeme kullanılarak, el işçiliği imalat ile 

sipariş usulüne göre, emek yoğun tarzda, küçük miktarlarda üretim yapılmakta diğer 

yanda da büyük tesislerde otomasyon sistemde, makinelerle, masif ahşaptan daha 

kolay işlenebilen sunta vb. gibi malzemeler kullanılarak, pazara dönük, çok miktarda 

üretim yapılmaktadır. Bu ikinci sistemde üretilen mobilyalar modüler mobilya olarak 

adlandırılmakta olup, genellikle standart bir biçime ve kaliteye sahiptir. Fabrikasyon 

üretim biçimi maliyetleri de azalttığından mobilya fiyatları eskiye oranla daha düşük 

olmaktadır. 2000’li yılların başına gelindiğinde satış ve pazarlama biçimlerinde 

yaşanan dönüşümün de etkisiyle küçük işletmelerin büyük ölçekli işletmelerle rekabeti 

iyice zorlaşmış ve sektöre büyük firmalar hakim olmaya başlamıştır.  

Sektörde aile işletmesi niteliğinde çok sayıda mikro ve küçük işletme 

bulunmaktadır. Bunlar genelde düşük kapasite ve verimde çalışan işletmeler olup 

kayıtdışılık yaygındır. Dolayısıyla da sektörde şirketleşme, kurumsallaşma oranı düşük 

düzeydedir. Genel olarak sektördeki işletme sahipleri ve çalışanların eğitim 

durumlarının düşük olduğu, işletmelerin ölçeği büyüdükçe gerek işletme 

yönetimindekilerin gerekse çalışanların eğitim düzeyinin de yükseldiği görülmektedir.  
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Sektörün bir diğer özelliği, esnaf ve sanatkarların yoğunlukta olmasıdır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi verilerine göre 34.416 

esnaf ve sanatkar mobilyacılık faaliyetinde bulunmaktadır.   

Türkiye’de mobilya işletmeleri çoğunlukla Marmara ve İç Anadolu 

bölgelerinde yer almaktadır. Pek çok ilde mobilya üretimi yapılmakla beraber özellikle 

Kayseri, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’in sektörde önemli bir yeri vardır. Kayseri 

mobilya sektöründe üretim ve ihracat açısından ilk sırada yer almaktadır. İlde büyük 

ölçekli üretim yapan firmalar yoğunlaşmıştır. Türkiye'nin 20 büyük mobilya 

üreticisinin 11’i Kayseri’de bulunmaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin yüzde 

60’ını mobilya üreten fabrikalar oluşturmaktadır. Özellikle yatak konumuna gelen 

açılıp kapanabilen kanepe, koltuk ve yatak üretiminin öne çıktığı bölgede son yıllarda 

yatak odası, yemek odası, genç odası gibi diğer ürün gruplarının üretimi de 

artmaktadır.
59

 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin mobilya ihracatının hızla 

artmasında özellikle Kayseri’de fabrikasyon yöntemle üretim yapan firmaların 

artışının etkisi büyüktür.  

Ankara’da mobilya üretimi “Siteler” bölgesinde yer almaktadır. 1960’lı 

yıllarda Mobilyacılar Odası tarafından kurulmuş olan bölge günümüzde 7.000 

dönümlük bir alan üzerinde yer almakta, 7.300 imalathane (mobilya, döşeme, boya, 

iskelet, sandalye, doğrama vs.) ve 1.840 mobilya satış mağazası faaliyet 

göstermektedir.
60

  

İstanbul’da üretim şehrin değişik yerlerine dağılmış atölye ve fabrikalarda 

yapılırken, perakende satış mağazaları Masko ve Modoko mobilya merkezlerinde 

toplanmıştır. Masko başlangıçta mobilya üreticilerinin atölyelerini taşıması için 

kurulmuş olsa da zamanla mobilya satış çarşısı haline gelmiştir.
61

 Esasında İstanbul 

ülkemiz mobilya sektöründe bir perakende merkezi olarak öne çıkmaktadır. 

Bursa’nın İnegöl ilçesi son yıllarda mobilya sanayiinde hızlı gelişimi ile dikkat 

çekmektedir. İnegöl, yakın çevresinde bulunan ormanlar nedeniyle daha çok orman 

ürünleri alanında imalat yapılan bir yer olma özelliğine sahiptir. Önceleri her türlü 
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 Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası, http://www.kaymobodasi.org/ 
60

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası. 
61

 Ceylan, 2009: 67. 
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ahşap eşya üretimi yapılırken, 1950'li yıllardan itibaren küçük atölyelerde tamamıyla 

mobilya imalatına geçilmiştir. 1966 yılında İnegöl Belediyesi ve özel teşebbüs 

girişimiyle kurulan sunta fabrikasında mobilya imalatı için gerekli en önemli 

hammadde olan sunta üretimine başlanması ve daha sonra fabrikanın 1980’li yıllarda 

modüler mobilya imalatına geçmesi, ilçede fabrikasyon sistemle mobilya üretiminin 

başlamasına önayak olmuştur. 1980'lerden sonra özellikle Organize Sanayi Bölgesinin 

kurulup gelişmesinin de etkisiyle küçük atölyelerde faaliyet gösteren mobilya 

imalathaneleri son yıllarda fabrikalaşma ve markalaşma yoluna girmişlerdir. 2006 

yılından beri yurt içi ve yurt dışında tanıtımın sağlanması amacıyla İnegöl Belediyesi, 

İnegöl Mobilyacılar Odası ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İnegöl 

Mobilya ve Dekorasyon Fuarı düzenlenmektedir.
62

 Bunun yanında 2011 yılında 

üretilen mobilyalarda kalite ve standartlara uyumun test edilmesi için Türkiye’nin ilk 

mobilya test laboratuvarı kurulmuştur.  

İzmir’de Karabağlar ve Kısıkköy mobilya üretiminin yoğunlaştığı yerlerdir. 

Şehirde daha çok küçük ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir. Ancak son yıllarda 

liman ve ulaşım kolaylığının da etkisiyle ihracat ve üretim artmaktadır.
63

   

Mobilya sektörünün durumu ortaya konmadan önce sektördeki kayıtlı verilerde 

(SGK, TÜİK ve Maliye Bakanlığı) kapsam, sınıflama, tanımlar vb. konulardaki 

farklılıklar nedeniyle sektörün zaman içindeki gelişimini incelemek açısından büyük 

sıkıntılar olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. Görüşme yapılan sektör 

temsilcileri de sektördeki veriye erişim problemine özellikle vurgu yapmıştır. 

Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde
64

 kayıtdışı istihdam oranının olduğu ve mobilya 

sektöründe de kayıtdışı çalışan mikro ölçekli atölyelerin yoğunluğu dikkate 

alındığında, üretim, girişim sayısı ve istihdama ilişkin gerçek rakamların istatistiki 

olarak verilenlerin çok üstünde olduğu tahmin edilmektedir. 

Araştırma kapsamında Türkiye ile ilgili veriler esas olarak TÜİK yayınlarından 

derlenmiştir. Bunun yanında sektörel dernek olarak Türkiye Mobilya Sanayicileri 

Derneğinden (MOSDER) faydalanılmıştır.  
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 İnegöl Mobilya sanayicileri Derneği, http://www.inegolmobilyasi.com.tr 
63

 Yeniçeri, 2004: 9. 
64

 Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı 2010 yılında yüzde 43,3 

düzeyindedir. 
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2.1. İşyeri Sayısı 

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren mobilya imalatında faaliyet gösteren 

işyeri sayısında önemli bir artış olduğu ve işyeri sayısı bakımından sektörün imalat 

sanayii içindeki payının arttığı görülmektedir. Tablo 2.1.’den görüldüğü üzere, 1-9 

arası çalışanı olan mikro ölçekli işletmelerin toplam işyerleri içindeki payı imalat 

sanayii genelinde yaklaşık yüzde 95 düzeyinde iken mobilya sanayiinde yüzde 99 

düzeyindedir.  

Tablo 2.1. GSİS’ye Göre Mobilya Sanayiinde İşyeri Sayısı 

  
1980 1985 1992 2002 

İmalat Sanayii 185.869 193.253 198.098 276.157 

1-9 çalışanı olan işyerleri 177.159 183.106 186.897 - 

10
+ 

çalışanı olan işyerleri 8.710 10.647 11.201 - 

1-9 çalışanı olanların payı 95,3 94,7 94,3 - 

Mobilya Sanayii 12.236 15.807 22.857 29.605 

1-9 çalışanı olan işyerleri 12.105 15.600 22.665 - 

10
+ 

çalışanı olan işyerleri 131 207 192 - 

1-9 çalışanı olanların payı 98,9 98,7 99,2 - 

Mobilya/ İmalat 6,6 8,2 11,5 - 

Kaynak: TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları 
Not: 2002 Yılı için yerel birim sayısı, işyeri sayısı olarak kullanılmıştır. 2002 yılı sayımı 

NACE Rev.1.1, diğer yıllar ISIC rev.2 Sınıflamasına göredir. 

 

TÜİK tarafından NACE Rev 1.1 sınıflamasına göre yayımlanan Yıllık Sanayi 

ve Hizmet İstatistikleri verilerine göre, 2008 yılında mobilya sektöründe faaliyet 

gösteren girişim
65

 sayısı 34.438 adet
 
olmuştur (Tablo 2.2). 2003-2008 döneminde 

girişim sayısı bakımından mobilya sanayiinin imalat sanayii içindeki payı azalmıştır. 

2008 yılında mobilya sanayinde faaliyet gösteren girişimlerin imalat sanayii toplamı 

içindeki payı yüzde 10,7 olmuştur. 

2003-2008 döneminde sektörde faaliyet gösteren girişimler içinde sayı 

bakımından en büyük pay yatak, yemek ve oturma odalarında (koltuk takımı vb.) 

kullanılan türden ve diğer ahşap mobilyalar grubuna ait olmuş, buna karşın bu grubun 

                                                 
65

 TÜİK tarafından istatistiki birim olarak kullanılan girişim tanımı şu şekilde verilmektedir: 

Kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon 

birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve 

hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla 

doğrudan ifade edilir: “Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşı gelmektedir.” 
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toplam içindeki payı azalmıştır. Diğer önemli grup ise sandalye ve tabure imalatı olup 

bu sınıftaki girişim sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Bu grup altında metal aksamlı 

oturmaya özgü mobilyalar (motorlu taşıtlarda kullanılan koltuk ve sandalyeler de 

dahil), ahşap aksamlı oturmaya özgü mobilyalar (çekyat, koltuk, kanepe), başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer oturmaya özgü mobilyalar ve oturmaya özgü mobilyaların 

parçaları bulunmaktadır. Ayrıca mutfak mobilyası imalatının yapıldığı girişimlerin 

sayısı ve sektördeki toplam girişimler içindeki payı da artmıştır. 

Tablo 2.2. Mobilya Sanayiinde Girişim Sayısı 

                                                                                                                                                  (Adet) 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 236.275 281.029 302.459 309.841 316.596 321.652 

361-Mobilya İmalatı 32.236 36.717 41.272 35.854 32.994 34.438 

3611-Sandalye, tabure imalatı 5.943 7.439 8.424 9.264 10.224 11.963 

3612-Diğer büro ve mağaza 

mobilyaları imalatı 
1.288 1.673 1.904 1.424 1.271 1.431 

3613-Diğer mutfak mobilyalarının 

imalatı 
3.149 4.584 5.148 3.794 4.605 5.483 

3614-Diğer mobilyaların imalatı 21.621 22.711 25.437 21.032 16.617 15.281 

3615-Yatak, minder vb. imalatı 235 310 359 340 277 280 
Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. 

2.2. İstihdam 

Mobilya sanayinde işyeri sayısındaki artışa paralel olarak istihdam da 

artmaktadır. 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımlarına göre 1980 yılında 39.326 

kişinin istihdam edildiği sektörde çalışan sayısı 91.647 kişi olmuştur (Tablo 2.3). Bu 

büyüklükteki istihdamı ile sektörün söz konusu dönemde imalat sanayii içindeki payı 

da yüzde 3,1’den yüzde 4,3’e yükselmiştir.   

Tablo 2.3. GSİS’ye Göre Mobilya Sanayiinde İstihdam  
                                                                                        (Kişi) 

  
1980 1985 1992 2002 

İmalat Sanayii 1.289.316 1.463.176 1.508.039 2.147.394 

Mobilya İmalatı 39.326 55.278 69.770 91.647 

Kaynak: TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları 

2003 yılında mobilya sanayiinde çalışan sayısı 108.593 kişi olurken, 2008 

yılında 150.427 kişi istihdam edilmiştir (Tablo 2.4). Bu artışta motorlu taşıtlardakiler 

de dahil oturmaya özgü mobilya imalatının payı büyüktür. Büro ve mutfak mobilyaları 

imalatında çalışanların sayısı da artmaktadır. Çalışan sayısı bakımından mobilya 
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sanayiinin imalat sanayii içindeki payı 2003 yılında yüzde 5’den 2008 yılında yüzde 

5,3’e yükselmiştir. Alt sektörlerde en fazla çalışan, yatak odası, yemek odası ve 

oturma odası mobilyalarını da içeren diğer mobilyalar grubunda bulunmaktadır. Öte 

yandan bu grubun sektör istihdamındaki payı 2003 yılında yüzde 58 iken, 2008 yılında 

yüzde 39’a gerilemiş, öteki alt sektörlerin payı ise artmıştır. 

Tablo 2.4.  Mobilya Sanayiinde İstihdam  

(Kişi) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 2.181.718 2.404.342 2.583.747 2.684.240 2.776.303 2.858.485 

361-Mobilya İmalatı 108.593 123.578 149.716 145.320 139.396 150.427 

3611-Sandalye, tabure imalatı 25.118 35.148 43.020 45.182 46.856 52.089 

3612-Diğer büro ve mağaza 

mobilyaları imalatı 
9.607 11.635 15.124 14.966 15.609 15.674 

3613-Diğer mutfak 

mobilyalarının imalatı 
8.507 11.290 14.043 10.277 12.483 17.360 

3614-Diğer mobilyaların imalatı 62.901 62.546 72.448 69.710 59.039 59.048 

3615-Yatak, minder vb. imalatı 2.460 2.959 5.081 5.185 5.409 6.256 

Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. 

Türkiye’de mikro ölçekli işletmelerin hakim olduğu mobilya sanayiinde 1980-

2002 döneminde de işletme başına düşen çalışan sayısı 3 olarak kalmıştır. Ancak 

2003-2008 döneminde bu rakam 4’e yükselmiştir. Bu durum sektörde son dönemde 

büyük ölçekli işletmelerin sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. Yine de bu 

rakam incelenen diğer ülkelerle kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. 2008 yılında 

bu rakam Almanya’da 21, İtalya’da 7, Polonya’da 12, ABD’de 23 ve Çin’de 194 kişi 

olmuştur. Girişim başına en fazla çalışan yatak imalatı (22 kişi) ve büro mobilyaları 

(11 kişi) imalatındadır. Bu alt sektörlerde işletme ölçeklerinin daha büyük olmasında 

makine kullanımı yoğun olan fabrikaların artışının etkisi vardır.  

2.3. Üretim, Katma Değer ve Kapasite Kullanım Oranı 

Türkiye’de el yapımı mobilya üretimi yaygın olup, mobilya üretiminde 

kullanılan teknoloji düzeyi sektörde önde gelen AB ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. 

Ayrıca ürün tasarımı açısından da yeterli yatırımların yapılmadığı görülmektedir. 

Bununla beraber sayıları az olsa da üretimde son teknolojiyi kullanan ve özgün tasarım 

geliştiren modern işletmeler de sektörde varlık göstermektedir. Mobilya sanayiinde 
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son yıllarda ihracat hızla artmasına rağmen, üretim genel olarak iç pazara yönelmiş 

durumdadır.  

Mobilya sektörü üretiminde başta orman ürünleri, ana metal, tekstil, kimya 

olmak üzere pek çok sektörden girdi kullanmaktadır ve sektörün geri bağlantı etkileri 

yüksektir. Ekonomide ileri ve geri bağlantı etkileri yüksek olan sektörlerin öncü sektör 

olarak değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda mobilya sektörünün üretim 

artışının, girdi olarak kullandığı diğer sektörlerin büyümesi üzerinde önemli etkisi 

olduğu ortaya çıkmaktadır.
66

   

Üretimde en önemli maliyet kalemi hammadde, malzeme ve işçilik girdileri 

olup, işletme ölçeği büyüdükçe genel üretim ve yönetim giderlerinin payı artmaktadır. 

Ayrıca işletmeler günümüzde pazarlamaya daha fazla kaynak ayırmaktadır. Üretim 

maliyetinin girdilere göre dağılımı, işletme ölçeklerinin yanı sıra uygulanan üretim 

teknikleri, işletme rekabet gücü ve şirket politikaları doğrultusunda da farklılık 

göstermektedir. Aynı ölçekteki işletmelerin genel yönetim ve işçilik giderlerinin 

ağırlığı, teknoloji yoğun veya emek yoğun olmalarına göre değişmektedir.
67

 Küçük 

ölçekli işletmelerde iş gücü verimliliği düşük olduğundan işçilik maliyetleri yüksek 

olmaktadır.  

Ülkemizde mobilya sektörü büyüyüp geliştikçe farklı maliyet unsurları da 

ortaya çıkmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Mobilya Sektörü Raporunda, seri imalata geçilmesi, taşımacılığın bölgesel pazardan 

ulusal ve hatta uluslararası pazarlara yapılması, iş gücünde farklı becerilere gereksinim 

duyulması hususlarının maliyetleri önemli biçimde etkilediği belirtilmektedir. Söz 

konusu raporda, büyük ölçekli işletmelerde makineleşmenin daha yoğun olması 

nedeniyle enerji kullanımının arttığı, böylece üretim maliyetlerinin yükseldiği 

vurgulanmaktadır. Ayrıca mobilya ürünleri geniş hacimli ve darbelere karşı hassas 
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olduğundan ağırlığı fazla olmasa da taşımada çok alan kapladığı, ülkemizde ulaşımın 

genelde karayolu ağırlıklı olması nedeniyle ürünlerin bu özelliğinin taşıma 

maliyetlerini artıran önemli bir unsur olduğu ortaya konmaktadır. 
68

 

Ceylan (2009) tarafından yapılan çalışmada mobilya sektörünün değişken 

yapısı nedeniyle panel mobilya (kütüphane, masa v.b.) üretiminde işçilik giderlerinin 

az, koltuk takımı, kanepe v.b. gibi yumuşak mobilyalar üretiminde ise işçilik 

giderlerinin oldukça yüksek olduğu belirtilmiştir.
69

 Öte yandan Süer (2000) ülkemiz 

mobilya sanayiinin işçilik maliyetleri açısından AB ülkelerine kıyasla avantajlı 

konumda bulunduğunu ancak teknolojik gerilik, hammadde ve aksesuar malzemesi 

sıkıntısı, standartların tam olarak belirlenememesi ve uygulanamamasının üretim 

maliyetlerini artıran önemli faktörler olduğunu vurgulamıştır.
70

   

TÜİK’in yaptığı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre 1980-1992 

döneminde mobilya üretiminin imalat sanayii içindeki payı yüzde bir düzeyinde 

kalmıştır (Tablo 2.5).   

Tablo 2.5. GSİS’ye Göre Türkiye’de Mobilya Üretimi ve Katma Değer 

                                             (Cari Fiyatlarla Milyon Dolar) 

 

1980 1985 1992 

ÜRETİM 

İmalat Sanayii 34.587 38.370 93.357 

Mobilya İmalatı 234 422,3 883,3 

KATMA DEĞER 

İmalat Sanayii 12.395 12.510 38.935 

Mobilya İmalatı 87,6 183,8 399,6 

Kaynak: TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları. TCMB, EVDS. 
 

TÜİK tarafından NACE Rev. 1.1 sınıflamasına göre derlenen yıllık sanayi ve 

hizmet istatistiklerine göre Türkiye’de 2008 yılında yaklaşık 7,6 milyar dolar 

değerinde mobilya üretimi yapılmıştır (Tablo 2.6). Sektörün yarattığı katma değer ise 

1,6 milyar dolar değerindedir (Tablo 2.7). Mobilya sanayiinde yaratılan katma değerin 

üretimdeki payı 2008 yılında yüzde 21 olmuştur. Bu oran ABD’de yüzde 38,2, 

Almanya’da yüzde 29,3, İtalya’da yüzde 22,4 ve Çin’de yüzde 26,7 düzeyindedir. Bu 
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açıdan bakınca ülkemizde mobilya sektöründe yaratılan katma değerin artırılması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Öte yandan mobilya sanayiinin imalat sanayii 

üretimindeki payı 2003 yılında yüzde 1,8’den 2008 yılında yüzde 2’ye, katma 

değerindeki payı da yüzde 2’den yüzde 2,2’ye yükselmiştir.  

Tablo 2.6. Türkiye’de Mobilya Üretimi  

                     (Milyon Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 150.217 200.606 232.613 264.980 318.655 369.041 

361-Mobilya İmalatı 2.751 3.650 4.982 5.118 6.262 7.589 

3611-Sandalye, tabure imalatı 955 1.522 1.994 2.045 2.450 2.931 

3612-Diğer büro ve mağaza mobilyaları 

imalatı 
336 484 704 777 857 1.096 

3613-Diğer mutfak mobilyalarının imalatı 150 200 300 290 391 550 

3614-Diğer mobilyaların imalatı 1.218 1.320 1.611 1.623 2.049 2.479 

3615-Yatak, minder vb. imalatı 91 124 372 382 515 533 

Kaynak: TÜİK (Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri), TCMB (EVDS). 

Not: NACE Rev.1.1’e göre mobilya imalatı verilmiştir. TCMB verileri kullanılarak dolara 

çevrilmiştir. 

 

Tablo 2.7. Mobilya Sanayiinde Katma Değer  

       (Milyon Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat Sanayii 37.746 47.053 44.932 52.265 60.699 72.552 

361-Mobilya İmalatı 747 1.054 1.030 1.065 1.379 1.599 

3611-Sandalye, tabure imalatı 258 351 346 396 534 627 

3612-Diğer büro ve mağaza 

mobilyaları imalatı 
97 130 155 163 211 243 

3613-Diğer mutfak mobilyalarının 

imalatı 
36 58 58 61 74 118 

3614-Diğer mobilyaların imalatı 334 484 399 364 458 495 

3615-Yatak, minder vb. imalatı 22 31 72 82 102 116 

Kaynak: TÜİK (Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri), TCMB (EVDS) 

Üretimin alt kalemlerine bakıldığında, oturmaya özgü mobilyalar ile yatak 

odası, yemek odası ve oturma odası mobilyalarını da içeren diğer mobilyalar 

imalatının en büyük sınıflar olduğu, büro mobilyalarının da üretimdeki payını artırdığı 

görülmektedir. Ayrıca oturmaya özgü mobilyalar imalatının, mobilya üretimi ve katma 

değerindeki payı artmış diğer mobilyaların payı ise azalmıştır. Özellikle mikro ve 

küçük atölyelerde emek yoğun bir biçimde yapılan döşeme işçiliğinde sahip olunan 

uzmanlaşma nedeniyle, ülkemizde döşemeli mobilyaların büyük bir bölümünü 

oluşturduğu oturmaya özgü mobilyalar üretimi gelişmiş durumdadır. 
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Son olarak, mobilya sanayiinde çalışan kişi başına yaratılan katma değer 

rakamları incelendiğinde 2003-2008 döneminde bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 

2.8). Alt sektörler itibarıyla kişi başına en yüksek katma değer yatak imalatı ve büro 

mobilyaları ile sandalye ve tabure imalatlarına aittir. Evlerde kullanılan türde ahşap 

mobilyalar imalatı (diğer mobilyalar imalatı) ve mutfak mobilyaları imalatı ise sektör 

genelinin altında kalmaktadır. Görüldüğü üzere mobilya sektöründe girişim ve 

istihdam bakımından en büyük yere sahip olan yatak odası, yemek odası, oturma odası 

vb. gibi evlerde kullanılan türde ahşap mobilyalar segmenti düşük verimlilikle çalışan 

mikro ölçekli atölyelerden oluşan bir yapıya sahiptir. 

Tablo 2.8. Mobilya Sanayiinde Çalışan Kişi Başına Katma Değer 

     (Dolar) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İmalat sanayii 34.602 34.596 28.532 29.186 31.102 32.290 

361-Mobilya İmalatı 13.759 15.360 12.121 11.563 13.891 14.397 

3611-Sandalye, tabure imalatı 20.558 18.196 15.123 14.892 16.891 17.846 

3612-Diğer büro ve mağaza 

mobilyaları imalatı 
20.116 20.188 18.023 17.267 18.949 21.022 

3613-Diğer mutfak 

mobilyalarının imalatı 
8.507 9.298 7.338 9.231 8.358 9.221 

3614-Diğer mobilyaların imalatı 10.635 13.909 8.839 7.784 10.838 10.721 

3615-Yatak, minder vb. imalatı 17.555 17.169 20.544 18.354 19.424 17.189 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yıllık Verimlilik İstatistikleri. 

Aksu vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada mobilya sektöründeki firmaların 

devletin sağladığı yatırım teşviklerinden ve KOSGEB desteklerinden yararlanma 

oranının çok düşük olduğu, işletmelerin finansal zorluklar içinde bulunduğu ve bu 

nedenle yeni makine alımında güçlük çektiği tespit edilmiştir. Öte yandan üretim 

alanında firmaların en büyük sıkıntı kaynağının nitelikli eleman eksikliği olduğu 

ortaya konmuştur.
71

 

Mobilya sektöründe kapasite kullanım oranı 2000’li yılların başında yaşanan 

ekonomik krizin etkisiyle düşmüş daha sonra ise toparlanmanın etkisiyle 2004-2006 

yılları arasında kriz öncesi dönemin üzerine çıkmıştır. Ancak 2006 yılından sonra 

sektörde kapasite kullanım oranı yeniden gerilemiştir (Tablo 2.9). 
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Tablo 2.9. Mobilya Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı  
        (Yüzde) 

YIL 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

KKO 80,0 75,2 66,1 74,8 67,2 77,8 76,5 87,9 86,5 84,3 71,0 68,5 67,0 70,5 

Kaynak: 2007 yılına kadar olan veriler TÜİK, İktisadi eğilim anketine göre aylık verilerden hesaplanmıştır ve 

ISIC Rev.3 sınıflamasına göredir. 2007 yılı sonrası ise TCMB'den alınmış olup, NACE Rev.2 sınıflamasına 

göredir. 

Mobilya sektöründe işletmeler özellikle talep yetersizliği nedeniyle düşük 

kapasiteyle çalışmaktadırlar. Finansman yetersizliği, yeterli sayı ve nitelikte eleman 

bulamama, gerekli kalite ve miktarda hammadde ve malzeme yokluğu da kapasite 

düşüklüğünün diğer nedenleridir. Öte yandan gelir artışı, hızlı şehirleşme, hipermarket 

zincirlerinin gelişimi ve işletmelerin ihracata yönelmeleri kapasite kullanımını artıran 

faktörlerdir.
72

 Sektör ağırlıklı olarak iç piyasaya yönelik bir yapıda olduğundan iç 

talep daralması kapasite kullanımını olumsuz etkilemektedir. Dış talep yetersizliği ise 

ülkenin ihracat rakamlarını etkilemektedir. Kapasite kullanımının yükseltilebilmesi 

için iç pazardaki canlanmanın yanı sıra, dış pazarlarda markalaşmanın artırılması ve 

ihracatın sürdürülebilirliği önem arz etmektedir.
73

 

2.4. Hammadde 

Mobilya üretimindeki en önemli girdilerden olan kereste ülkemizde ihale 

yoluyla doğrudan, bu ihalelere katılan tüccarlardan ya da ithalat yoluyla tedarik 

edilmektedir. Diğer temel girdiler olan MDF (lif levha) ve sunta (yonga levha) da yerli 

üretici işletmelerden karşılanabilmektedir. Son yıllarda mobilya sektöründe seri imalat 

yapan işletmelerin sayısı arttıkça doğal ahşaba alternatif olarak geliştirilen bu 

malzemelere talep de artmaktadır.  

İstanbul İhracatçı Birlikleri kapsamında yer alan Ağaç Mamulleri ve Orman 

Ürünleri İhracatçı Birliği verilerine göre, 2011 yılında mobilya sektörünün yonga 

levha ve lif levha tüketim kapasitesi yıllık 10 milyon m
3
 civarında gerçekleşmiştir. 

Yurt içinde levha üreticisi işletmelerin üretim kapasitesi ise 9 milyon m
3
 düzeyindedir.  

Dolayısıyla mobilya sektörü için gerekli levha girdisinin tamamı yurt içinden 

karşılanamamaktadır.  
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Yurt içinde yıllık odun tüketimi 13,5 milyon ton olup bunun 8 milyon tonu iç 

piyasadan kalanı ise ithalat ile karşılanmaktadır. Ülkemizde ağaç mamulleri 

sektörünün ihtiyacı olan hammaddenin fiyatı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

belirlenmektedir. Türkiye’de yonga ve lif levha yapımına elverişli odun fiyatları dünya 

fiyatlarının oldukça üzerindedir ve hammadde fiyatları üzerinde ilave vergi yükleri 

mevcuttur. Bu nedenle üreticiler yurt dışından hammadde ithalatına yönelmektedir. 

İthal edilen ürün genellikle odun cipsi (yonga) halinde olup Güney Amerika ülkeleri 

(Şili, Arjantin, Venezüella), Kanada, ABD, Ukrayna ve Bulgaristan’dan 

yapılmaktadır. Tesislerin tam kapasite çalışması durumunda ise odun ihtiyacı yaklaşık 

15 milyon ton olmaktadır.
 74

 

Sunta ve MDF üretimi için gerekli hammaddenin yerli kaynaklardan 

tedarikinde sorun yaşanması bu malzemelerin üretimini etkilemekte, işletmelerin 

kapasite kullanım oranlarını düşürmekte ve bu durum fiyatlandırmalara yansımaktadır. 

Bunun sonucunda ülkemizin MDF ve yonga levha ithalatında da artışlar 

yaşanmaktadır. Nitekim Tablo 2.10’da görüldüğü üzere 2000 yılında cari fiyatlarla 

102 milyon dolar civarında olan ithalat yıllık ortalama yüzde 18 düzeyinde artarak 

2010 yılında 540 milyon dolara yükselmiştir.    

Tablo 2.10. Kontrplak, Yonga Levha vb. İthalatı 
         (Milyon Dolar) 

YIL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

İthalat 101,8 45,7 84,7 144,9 240,9 385,9 393,0 530,6 499,8 305,1 540,4 

 Kaynak: TÜİK.  

 Not: ISIC Rev.3 sınıflamasına göre. 

Mobilya sanayii ile yakından ilişkili olan yonga levha ve lif levha sektöründe 

üretim yapan yerli işletmelerin kaliteli hammadde temininde sorunlar yaşadığı 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) çalışmaları kapsamında hazırlanan Ağaç 

Ürünleri ve Mobilya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporunda da vurgulanmıştır.  

Raporda ayrıca üretimde kullanılan tutkal gibi malzemelerin fiyatlarının yüksek 

olmasının da ağaç ürünleri işletmelerinin maliyetlerini artırdığı ve işletmelerin 

maliyetleri düşürmek için kalitesiz üretime yöneldiği belirtilmiştir. Böyle bir durum 

ise sektörün önemli bir müşterisi olan mobilya firmalarının ürün kalitesinin de 
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düşmesine neden olarak rekabet gücünün azalmasına ve bu yüzden ithal girdilere 

yönelmesine neden olmaktadır. Bu durumda MDF ve sunta üreticisi işletmelerin 

üretim alt yapılarını son teknolojiye göre yenilemesi ve yaşanan hammadde 

sıkıntısının bertarafı için alternatif hammaddelerle üretim tekniklerinin geliştirilmesine 

dönük ar-ge faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca işletmelerin ilişkili 

oldukları mobilyacılar ile bilgi iletişimi sağlamaları, kullanım hataları ve ortak bir 

standardizasyon konusunda çalışma yapmaları da önemlidir.
75

 Zira girdi üreticisi 

işletmeler ile mobilya üreticileri arasında etkin ve sürekli bir iletişimin olması 

kullanıcıların girdilerde aradığı niteliklerin açık ve standart bir bilgi seti halinde 

üreticilere aktarılmasını sağlayan önemli bir unsurdur.  

2.5. Yurt İçi Talep 

Ülkemizde son yıllarda mobilya tüketiminde bir artış olduğu görülmektedir 

(Tablo 2.11). 2003 yılında kişi başına mobilya tüketimi 37 dolar seviyesinde iken, 

2008 yılında bu rakam 98 dolara yükselmiştir. Öte yandan bu rakam aynı yıl için 

Almanya’da 463 dolar, İtalya’da 454 dolar, ABD’de 333 dolar, Polonya’da 114 dolar, 

Çin’de ise  10 dolar olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 2.11. Türkiye’de Mobilya Talebi  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Toplam (Milyon 

Dolar) 2.484 3.341 4.653 4.849 5.892 6.969 

Kişi Başına 

Tüketim  (Dolar) 37,1 49,3 67,9 69,9 83,9 98,0 

Kaynak: TÜİK, (Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Dış Ticaret İstatistikleri, Nüfus  

İstatistikleri), TCMB (EVDS)  

Not: Talep rakamları, üretim, ithalat ve ihracat verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Nüfus  

rakamları için yıl ortası nüfus tahminleri ve projeksiyonları kullanılmıştır.  

Mobilya tüketiminin artışında değişik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. 

Daha önceden tüketiciler mobilya atölyelerinin yoğunlaştığı bölgelere giderek mobilya 

alırken artık günümüzde bayi ve mağazalar semtlere yayılmış durumdadır. Büyük 

markaların pazarda varlık göstermesi bu süreci doğuran bir etkendir. Bu firmaların 

tüketiciye sunduğu satış sonrası hizmet, verdiği garanti ve ayrıca uzun vadelere 

yayılan taksitle ödeme imkanları, tüketicilerin mobilya satın alma alışkanlıklarında 
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değişiklik yapmıştır. Eskiden mobilyalar çoğunlukla, uzun yıllar kullanılacağı 

düşüncesiyle, imalatçılara ya da mağazalara siparişle ürettirilirken, artık yoğun reklam 

kampanyalarının da etkisiyle, pek çok firma ve ürün çeşidi arasından tercih yapılarak 

satın alınmakta ve daha kısa sürede değiştirilebilmektedir.  

Üreticilerin ileri teknoloji kullanımları, rekabetin artması ve daha düşük 

maliyetli mobilyalar üretilmesi gibi nedenlerle mobilya fiyatlarının daha düşük olması 

da bu gelişmede önemli bir faktördür. Böylece tüketicinin daha sade ve modern 

mobilyaya dönüşü sonucu toplumun mobilya kullanım tarzında da değişiklik olmuştur. 

Son yıllarda ev tekstili, aksesuar gibi tamamlayıcı ürünlerin yaygınlaşmasıyla da 

mobilya sektöründe moda akımı oluşmaya başladığı da gözlenmektedir.
 76

  

Mobilya pazarında günümüzde i) zorunlu ihtiyaç nedeniyle mobilya aldığından 

tasarım ve kaliteden çok fiyat odaklı olan; ii) kalite, garanti, satış sonrası hizmetler 

gibi nedenlerle markalı ürünleri tercih eden; iii) üst gelir grubuna dahil olup orijinal 

tasarımlı ithal ürünleri tercih eden üç farklı tüketici kesimi bulunmaktadır. 
77

 

2.6. Dış Ticaret 

Türkiye’de mobilya sanayii ihracatı, 1990’ların ikinci yarısından itibaren hızla 

artmaya başlamıştır. Bu gelişmede Gümrük Birliği anlaşması sonrası Avrupa Birliği 

ülkelerine yapılan ihracatın artmasının önemli etkisi olmuştur. 1994 yılındaki 

ekonomik kriz nedeniyle iç talebin daralması da üreticileri dış pazarlara yöneltmiştir. 

1996 yılında 80,2 milyon dolar olan mobilya ihracatı 2000 yılında 173,3 milyon dolara 

yükselmiştir. 2000’li yıllarda sektörün ihracatındaki artış daha da dikkat çekicidir. 

2007 yılı ile beraber mobilya ihracatı 1 milyar doların üstüne çıkmıştır (Şekil 2.1).  

Mobilya ithalatı da 2000’li yılların başındaki ve 2009 yılındaki krizler dışında artış 

göstermiştir. 2000 yılına kadar dış ticaret açığı veren sektör bu yıldan sonra sürekli dış 

ticaret fazlası vermiştir. İhracat artışında, özellikle 2000’li yıllarda büyük ölçekli 

firmaların sayısının artması ve bunların kendi dağıtım kanallarını oluşturmaya 

başlamasının da etkisi bulunmaktadır.  
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Şekil 2.1. Türkiye’nin Mobilya Dış Ticareti 
(Milyon Dolar) 

 
Kaynak: TÜİK (ISIC Rev.3 sınıflamasına göre) 

2.6.1. İhracat 

2011 yılında 1 milyar 583 milyon dolar değerinde mobilya ihraç edilmiş olup, 

ihracatımızda ilk sıralarda Irak, Almanya, Azerbaycan, İran ve Fransa yer almıştır 

(Tablo 2.12).   

1996-2011 döneminde ülkeler itibarıyla mobilya ihracatı incelendiğinde Rusya 

Federasyonu, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, Orta Doğu 

ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir.  

 Avrupa’da Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Belçika, 

Danimarka, İsveç, İtalya ve İspanya mobilya ihraç edilen başlıca ülkelerdir. Mobilya 

ihracatında Almanya Gümrük Birliği ile birinci sıraya yerleşmiş, 1997-2008 yılları 

arasında en büyük paya sahip ülke olmuştur. 1996, 2010 ve 2011 yıllarında da ikinci 

sırada yer alan Almanya mobilya ihracatımızdaki en önemli ülke konumundadır. 1996 

yılında Almanya’ya mobilya ihracatımız 10,7 milyon dolar iken, 2011 yılında 158,6 

milyon dolarlık mobilya ihraç edilmiştir. Bu değer toplam mobilya ihracatında yüzde 

10 paya karşılık gelmekle birlikte ülkenin mobilya ihracatımızdaki payı söz konusu 

dönem içinde (2001 yılında) yüzde 25’e kadar yükselmiştir. Fransa, Hollanda, 

Avusturya da mobilya ihracatımızda üst sıralarda yer almaktadır. 
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Tablo 2.12. Ülkeler İtibarıyla Türkiye’nin Mobilya İhracatı  

                       (Milyon Dolar ve Yüzde) 

ÜLKELER 

1996 2000 2005 2010 2011 

Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

Irak 0,1 0,1 0,0 0,0 48,0 7,1 205,6 15,3 282,2 17,8 

Almanya 10,7 13,3 40,2 23,2 112,8 16,7 126,3 9,4 158,6 10,0 

Azerbaycan 5,1 6,4 3,1 1,8 13,3 2,0 79,7 5,9 105,2 6,6 

İran 0,1 0,2 0,1 0,0 24,8 3,7 84,3 6,3 102,7 6,5 

Fransa 1,7 2,1 9,5 5,5 40,8 6,0 70,5 5,2 87,3 5,5 

Türkmenistan 3,0 3,7 3,9 2,3 6,7 1,0 46,5 3,5 75,5 4,8 

Hollanda 5,8 7,3 13,5 7,8 38,4 5,7 45,5 3,4 55,2 3,5 

Rusya Fed. 12,0 15,0 2,9 1,7 18,5 2,7 34,9 2,6 46,9 3,0 

Suudi Arabistan 1,7 2,1 5,6 3,3 13,0 1,9 27,8 2,1 40,5 2,6 

İngiltere 0,5 0,6 3,5 2,0 32,8 4,9 38,4 2,9 38,0 2,4 

İtalya 0,7 0,8 7,0 4,0 10,4 1,5 29,6 2,2 32,5 2,1 

Yunanistan 0,6 0,8 2,3 1,3 35,3 5,2 41,2 3,1 31,9 2,0 

Gürcistan 0,6 0,8 0,7 0,4 4,3 0,6 16,0 1,2 26,2 1,7 

A.B.D. 1,6 2,0 6,7 3,9 23,1 3,4 22,1 1,6 25,8 1,6 

Avusturya 7,2 9,0 6,2 3,6 17,4 2,6 19,4 1,4 24,3 1,5 

İsrail 2,6 3,2 13,8 7,9 15,9 2,4 18,9 1,4 22,9 1,4 

Belçika 1,5 1,8 3,8 2,2 12,9 1,9 18,3 1,4 22,2 1,4 

K.K.T.C. 1,6 2,0 4,4 2,6 21,3 3,1 26,0 1,9 21,5 1,4 

Romanya 1,3 1,7 2,8 1,6 22,0 3,3 20,5 1,5 17,7 1,1 

Kazakistan 4,8 6,0 2,5 1,5 8,8 1,3 19,9 1,5 17,5 1,1 

Diğer 17,1 21,3 40,8 23,5 156,3 23,1 353,0 26,3 348,0 22,0 

TOPLAM 80,2 100,0 173,3 100,0 676,9 100,0 1.344,2 100,0 1.582,7 100,0 

Not: İlk 20 ülke sıralaması 2011 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: TÜİK 

 Orta Doğu ülkeleri de Avrupa ülkeleri ile beraber önemli ihraç pazarımız 

konumundadır. Özellikle İsrail 1999 yılından itibaren ön plana çıkmaktadır. Öte 

yandan Irak 2003 yılında özellikle inşaat sektörünün ülkede hızla büyümeye başlaması 

ile mobilya ihracatımızda ilk sıralara yükselmiş ve 2004 yılında en fazla mobilya ihraç 

ettiğimiz ikinci ülke olmuştur. 1996-1999 yılları arasında Irak ile mobilya ticareti 

yapılmazken, 2003 yılından itibaren ihracatımız hızla artarak 21,5 milyon dolardan 

2011 yılında 282 milyon dolara yükselmiştir. 2008 yılından itibaren Irak sıralamada  

Almanya’nın önüne geçmiş ve bu yerini korumuştur. İsrail ve Irak dışında İran’a da 

2003 yılından beri hızla artan bir mobilya ihracatı yapılmaktadır. 2011 yılında İran’a 

102,7 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştır.  
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 Rusya Federasyonu 1996 yılında 12 milyon dolar değer ve yüzde 15 pay ile 

ihracatında ilk sırada yer almış, ancak 1999 yılından itibaren ilk sıralardaki yerini 

kaybetmiş ve 2011 yılında 47 milyon dolar ile yüzde 3 paya sahip olarak 8. sırada yer 

alabilmiştir. 

 Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan mobilya 

ihraç edilen Türki Cumhuriyetlerdir. 1990’ların ikinci yarısında mobilya ihracatında 

ön sıralarda olan bu ülkeler 2000’lerin başında önemini kaybetse de son yıllarda tekrar 

ihracattaki paylarını artırmıştır. 2008 yılında Amerika’da baş gösteren küresel 

ekonomik kriz sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde talebin azalması ihracatı bu 

ülkelere kaydırmıştır. 

 Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sürekli mobilya ihraç edilen 

önemli ülkeler arasında yer almaktadır.  

 2007 yılından itibaren Libya’nın mobilya ihracatında kendini gösterdiği ve 

payını hızla artırdığı da dikkat çeken bir gelişmedir.  

 Balkanlar’daki komşu ve çevre ülkelerden Yunanistan, Romanya, 

Bulgaristan ve Makedonya 2000’li yılların başından beri mobilya ihracatında dikkat 

çekmektedir. Özellikle Yunanistan 2002-2008 yılları arasında sektör ihracatındaki ilk 

beş ülke arasında yer almıştır.   

 Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri de payı yüzde 5’in üzerine 

çıkmamakla birlikte sürekli olarak mobilya ihraç edilen bir pazardır. 2000’li yıllarda 

ülkenin ihracatımızda artan payının son yıllarda azaldığı görülmektedir. 2011 yılında 

25,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın payı yüzde 1,6’dır. 

Bu değerlendirmeler ışığında 1990’lı yılların başında Rusya ve Türki 

Cumhuriyetlerine yoğunlaşan mobilya ihracatının özellikle Gümrük Birliği sonrası 

Avrupa ülkelerine kaydığı, son yıllarda ise sektörün ihracat pazarında bir çeşitlenme 

olduğu ve Balkanlar ile Orta Doğu’daki ülkelerle de ihracatın önemli hale geldiği 

görülmektedir. Nitekim mobilya ihracatımızda Irak, İran ve Libya’nın payı hızla 

artarken Almanya’nın payı azalmaktadır. Bir diğer dikkat çeken nokta ise mobilya 

sanayiinde dünyada ilk sıralarda yer alan İtalya’ya mobilya ihracatımızın artmakta 
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oluşudur. Bu ülkeye 2011 yılında 32,5 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı 

yapılmıştır.  

Görüldüğü üzere mobilya sektöründe pek çok pazara ihracat yapılabilmektedir. 

Bu sektör açısından bir avantaj olarak kabul edilebilir. Ancak Avrupa pazarının 

ihracatımızdaki payının azalmaya devam etmesi, kaliteli, standartlara uygun üretilmiş 

ve özgün tasarımı olan mobilyaların tercih edildiği Avrupa pazarında Türk 

mobilyalarının satılamaması anlamına gelebileceğinden dikkatle izlenmesi gereken bir 

durumdur. 

2011 yılında mobilya ihracatımızda ilk sıralarda yatak odası, yemek odası ve 

oturma odasında kullanılan ahşap mobilyalar, motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya 

mahsus mobilyalar, yatak haline getirilen ve diğer türde oturma mobilyaları, metalden 

mobilyalar ve mobilya aksam ve parçalarının yer aldığı görülmektedir (Tablo 2.13). 

1996-2011 döneminde GTİP sınıflamasına göre mobilya ihracatı değerlendirildiğinde 

şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 

 Yatak odasında kullanılan türden ahşap mobilyaların ihracatı 2001 yılına 

kadar 5-6 milyon dolar seviyesinde olup, bu yıldan sonra hızla artmış ve 2011 yılında 

247,6 milyon dolara ulaşarak ihracattaki en büyük grup halini almıştır. Bu grubun 

toplam mobilya ihracatındaki payı da 1996-2001 yılları arasında azalmasına rağmen, 

2001’den sonra sürekli artarak 2001’de yüzde 5,5 seviyesinden 2011 yılında yüzde 

15,6’ya yükselmiştir. Yatak odasında kullanılan türde ahşap mobilyalar en çok Irak, 

Azerbaycan, Libya, İran, Almanya, Yunanistan ve Hollanda’ya ihraç edilmektedir. 

 Mobilya ihracatında ikinci önemli grubun yemek odaları ve oturma 

odalarında kullanılan türde ahşap mobilyalar olduğu görülmektedir. Bu grup 

mobilyaların ihracatı 2001-2002 yıllarına kadar 6-8 milyon dolar civarında olmuştur. 

Ancak 2002 yılında 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat son 9 yılda hızla 

artarak 2011 yılında 158 milyon dolara ulaşmış ve sektörün toplam ihracatında yüzde 

10’luk pay almıştır. Bu gruptaki mobilyalar en çok Irak, İran, İngiltere, Azerbaycan, 

Suudi Arabistan ve Yunanistan’a ihraç edilmektedir.  
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 Mobilya ihracatımızda önemli bir diğer grup da motorlu taşıtlarda kullanılan 

oturmaya mahsus mobilyalardır. 2011 yılında üçüncü sırada yer alan bu grubun 

ihracatı 1996-2005 yılları arasında sürekli artış göstererek 11,5 milyon dolardan 88,5 

milyon dolara ulaşmıştır. Bu yıldan sonra ise ihracatta dalgalanmalar olduğu 

görülmektedir. Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar grubunun 

toplam mobilya ihracatındaki payı 2001 yılında yüzde 19,8 seviyesinden 2011 yılında 

yüzde 9’a düşmüş, ihracat 143 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Almanya, 

Avusturya, İsrail, Fransa, Rusya, İran motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus 

mobilyaların en fazla ihraç edildiği ülkelerdir. 

 



 

72 

 

Tablo 2.13. Türkiye’nin Ürün Gruplarına Göre Mobilya İhracatı 

GTİP GTİP ADI 
1996 2000 2005 2010 2011 

Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

940350000000 
Yatak odalarında kullanılan türden 

ahşap mobilyalar 
5,6 6,9 6,0 3,5 44,7 6,6 191,2 14,2 247,6 15,6 

940360100000 
Yemek odaları ve oturma odaları 

için ahşap mobilyalar 
6,7 8,4 8,4 4,8 52,4 7,7 143,2 10,7 158,2 10,0 

940120000000 
Motorlu taşıtlarda kullanılan 

oturmaya mahsus mobilyalar 
11,6 14,4 33,2 19,1 88,5 13,1 114,0 8,5 143,1 9,0 

940140000000 

Yatak haline getirilebilen oturma 

mobilyası (kamp ve bahçe için 

hariç) 

1,4 1,8 16,9 9,8 65,4 9,7 125,5 9,3 141,5 8,9 

940360909000 Diğer ahşap mobilyalar 5,2 6,4 9,7 5,6 47,1 7,0 80,2 6,0 103,2 6,5 

940180000000 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 3,0 3,7 4,5 2,6 41,1 6,1 76,3 5,7 88,5 5,6 

940161000000 
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş 

oturmaya mahsus diğer mobilyalar 
1,0 1,2 6,7 3,9 23,6 3,5 75,8 5,6 88,0 5,6 

940320809000 Metalden diğer mobilyalar -  -  -  -  -  -  63,1 4,7 65,0 4,1 

940190800011 

Kara nakil vasıtaları için oturmaya 

mahsus mobilyaların aksam; 

parçaları 

2,6 3,2 10,2 5,9 29,3 4,3 39,4 2,9 61,4 3,9 

940390100000 
Metalden diğer mobilyaların aksam, 

parçaları 
1,1 1,4 4,2 2,4 16,8 2,5 44,4 3,3 54,7 3,5 

 DİĞER GTİP'LER TOPLAMI 38,7 48,3 68,8 39,7 242,5 35,8 391,2 29,1 431,5 27,3 

 TOPLAM 80,2 100,0 173,3 100,0 676,9 100,0 1.344,2 100,0 1.582,7 100,0 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, İhracat İthalat Bilgi Sistemi. 
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 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyaları (kamp ve bahçe için hariç) 

ihracatta dördüncü sırada gelmektedir. Bu grubun ihracatı 1996 yılında 1,5 milyon 

dolar düzeyinde iken, 2011 yılında 142 milyon dolar olmuştur. Yatak haline 

getirilebilen oturma mobilyalarının toplam mobilya ihracatındaki payı da 1996 yılında 

yüzde 1,8’den 2001 yılında 16,6’ya kadar yükselmiş, ancak 2011 yılına gelindiğinde 

yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki mobilyaların ihracatında ilk sıralarda yer 

alan ülkeler Irak, Almanya, İran, A.B.D., Yunanistan ve İtalya’dır. 

 Diğer ahşap mobilyalar 2011 yılında yüzde 6,5’lik pay ile 103 milyon 

dolarlık bir ihracat değerine sahip olmuştur. İhracat özellikle 2001 yılından sonra hızla 

artmıştır. Ancak bu ürünlerin toplam mobilya ihracatındaki payında önemli bir 

değişme olmamıştır. 

1996-2011 döneminde motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus 

mobilyalar hariç tutulduğunda mobilya sanayiinde ev mobilyası sektörünün 2000’li 

yılların başında ihracatta önemli bir varlık göstermeye başladığı görülmektedir. Bu 

durum, Türk mobilya sanayiinde bu yıllarda fabrikasyon üretime geçişin artmasının 

bir sonucu olarak düşünülmektedir. Daha önceden atölyelerin çabalarıyla yapılan ve 

süreklilik göstermeyen ufak miktardaki ev mobilyaları ihracatı seri üretim yapan 

fabrikaların artmasıyla hızla yükselmiştir.     

Öte yandan sektörün önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarda daha etkin 

olması açısından yapılması gerekenler Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 

hazırlanan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi”nde ele alınmıştır. Söz konusu strateji 

belgesinde, sürdürülebilir ihracat geliri artışı sağlamak hedefinden yola çıkılarak 

Türkiye’nin ihracat atılımında başarıyı sağlayacak bütünsel bir stratejinin uygulamaya 

aktarılması ile sektörel bazda 2023 ihracat öngörüleri ve buna ulaştıracak eylem planı 

tanımlanmıştır. Bu çerçevede Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü başlığı altında 

“mobilya sektörünün, bilgi ve sermaye yoğun bir sektör olma yönünde değişimden 

geçtiği ve uluslararası pazarda mobilya satış fiyatımızın düşük olduğu” ve “sektörde 

özgün tasarım ve yüksek kalitenin sağlanması, inovasyonun, ürün gamı ve 

fonksiyonelliğinin geliştirilmesi, fasondan markalaşmaya geçilmesi gerektiği” 
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belirtilmiştir. Mobilya sektörü için Strateji Belgesinde 2023 yılında ihracatın 6 milyar 

dolar olacağı öngörüsü yapılmış olup bunun sağlanması için; 

 Yüksek kalite standartlarının belirlenmesi ve etkin denetim mekanizmalarının 

oluşturulması,  

 KDV iadesi işlemlerinin süresinin kısaltılması, 

 Tasarım Tescil Kanunu’nun çıkarılması, 

 İhracatçı şirketlerde teknik eleman ve mühendis istihdamının artırılması, 

 Sektörün bilgi ve istatistik sisteminin geliştirilmesi, 

 Hedef ülkelere yönelik daha fazla pazar araştırması yapılması ve daha sık 

güncellenmesinin önemi vurgulanmıştır.
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2.6.2. İthalat 

Türkiye 2011 yılında 825 milyon dolar değerinde mobilya ithal etmiştir (Tablo 

2.14). Çin, İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya 2011 yılında ülkemizin mobilya 

ithalatında önde gelen ülkelerdir.  

1996-2011 yılları arasında Ülkemiz yoğun olarak Avrupa, Uzak Doğu ve 

Amerika’dan mobilya ithal etmiştir.  

 Avrupa’da İtalya, Almanya ve Fransa’nın mobilya ithalatımızda ilk üç ülke 

olduğu, İngiltere ve İspanya’nın da onların ardından geldiği görülmektedir. Bunun 

dışında Hollanda, İsviçre, Belçika, İsveç, Danimarka, Avusturya mobilya ithal edilen 

diğer Avrupa ülkeleridir. 

 İtalya 2005 yılına kadar en fazla mobilya ithal edilen ülke konumunda iken, 

2006 yılından itibaren yerini Çin’e kaptırmıştır. İtalya’nın mobilya ithalatımızdaki 

payının sürekli azaldığı, 1996 yılında yüzde 45,2’den 2011 yılında yüzde 10,8’e 

gerilediği ve ithalatın 89,5 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.  
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Tablo 2.14. Ülkeler İtibarıyla Türkiye’nin Mobilya İthalatı 

                                                                                                                (Milyon Dolar ve Yüzde) 

ÜLKELER 
1996 2000 2005 2010 2011 

Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

Çin 0,7 0,5 3,4 1,8 56,2 16,2 236,1 36,0 289,3 35,1 

İtalya 57,2 45,2 59,8 32,4 58,6 16,9 65,7 10,0 89,5 10,8 

Almanya 18,5 14,6 37,5 20,4 42,7 12,3 63,0 9,6 75,2 9,1 

Polonya 0,2 0,1 0,7 0,4 15,7 4,5 38,4 5,9 50,0 6,1 

İspanya 6,4 5,0 5,3 2,9 16,5 4,8 29,2 4,5 39,5 4,8 

Fransa 11,3 9,0 23,3 12,6 45,1 13,0 34,1 5,2 39,1 4,7 

Romanya 0,0 0,0 0,1 0,1 1,5 0,4 14,2 2,2 26,5 3,2 

Endonezya 0,5 0,4 2,2 1,2 12,6 3,6 18,6 2,8 21,3 2,6 

İngiltere 8,8 7,0 7,0 3,8 22,9 6,6 6,7 1,0 21,3 2,6 

Vietnam 0,2 0,1 0,4 0,2 4,5 1,3 18,2 2,8 20,6 2,5 

Japonya 4,6 3,7 0,4 0,2 3,1 0,9 17,7 2,7 16,8 2,0 

A.B.D. 9,9 7,8 15,6 8,5 11,4 3,3 9,5 1,4 10,9 1,3 

Slovakya 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 9,0 1,4 10,4 1,3 

İsveç 0,8 0,7 0,6 0,3 3,5 1,0 6,5 1,0 9,9 1,2 

Hindistan 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9 0,2 7,8 1,2 9,3 1,1 

Güney Kore 0,1 0,1 2,2 1,2 8,9 2,6 9,8 1,5 8,0 1,0 

Avusturya 0,6 0,5 2,2 1,2 6,3 1,8 7,4 1,1 7,7 0,9 

Çek Cumh. 0,0 0,0 0,3 0,2 5,1 1,5 3,3 0,5 7,3 0,9 

Litvanya 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 6,7 1,0 7,1 0,9 

Bulgaristan 0,0 0,0 0,2 0,1 1,8 0,5 5,1 0,8 7,0 0,9 

Diğer 6,5 5,1 23,1 12,5 27,8 8,0 48,2 7,4 58,3 7,1 

TOPLAM 126,4 100,0 184,3 100,0 347,3 100,0 655,2 100,0 825,1 100,0 

Not: İlk 20 ülke sıralaması 2011 yılına göre yapılmıştır. 

Kaynak: TÜİK 

 Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya sektör ithalatındaki payını 2002 

yılından beri artırmış ve 2011 yılında Çin, İtalya ve Almanya’nın ardından yüzde 6,1 

pay ve 50 milyon dolar değer ile dördüncü sırada yer almıştır. Öte yandan Romanya 

da 2005 yılından beri ithalatımızdaki payını artırmış olup, 2011 yılında yüzde 3,2’lik 

pay ve 26,5 milyon dolar değer ile yedinci sırada yer almıştır.  

 Uzak Doğu ülkelerinden Japonya, Endonezya, Güney Kore, Tayvan, 

Tayland, Vietnam, Malezya ve Çin mobilya ithal edilen ülkelerdir. Özellikle Çin’in 

gösterdiği gelişme dikkat çekmektedir. Çin’in, Türkiye’nin mobilya ithalatındaki payı 

2000 yılından itibaren hızla artırmıştır. Ülke 2006 yılından beri de mobilya ithalatında 

ilk sırada yer almaktadır. 2011 yılında 289 milyon dolar değerindeki ithalat toplamda 

yüzde 35 paya sahiptir. Endonezya ve Vietnam da mobilya ithalatımızdaki önemi artan 

ülkelerdir.  
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 Amerika kıtasında ise ABD, Kanada ve Brezilya mobilya ithal ettiğimiz 

ülkeler olup, bunlar arasında ABD daha ön sıralarda yer almaktadır. Ancak 2006 

yılından beri bu ülkenin payının azaldığı görülmektedir. 

Mobilya ithalatımızda İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden yapılan 

pahalı lüks mobilyalar yer almaktadır. Bu nedenle 2001 ve 2008-2009 yıllarındaki 

ekonomik kriz  dönemlerinde mobilya ithalatında azalışlar yaşanmıştır.   

1996-2011 döneminde GTİP sınıflamasına göre mobilya ithalatı 

değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır (Tablo 2.15): 

 2011 yılında mobilya ithalatında ilk sırada kara nakil vasıtaları için 

oturmaya mahsus mobilyalar ilk sırada yer almıştır. Bu grubun ithalatı 1996 yılında 

16,3 milyon dolardan 2011 yılında 133,7 milyon dolara yükselmiştir.  

 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilyalar ithalatı, 1996 

yılında 1 milyon doların altında bir değere sahip olmasına karşılık, 2011 yılında 69 

milyon dolara ulaşarak mobilya ithalatımızda ikinci sırada yer almıştır. Bu grubun 

ithalattaki payı da yüzde 0,6’dan yüzde 8,4’e yükselmiştir. 

 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilyalar ithalatı 1996 

yılında yüzde 2,1 pay ve 2,6 milyon dolar değere sahip iken, 2011 yılında 65 milyon 

dolar değere ve 7,9 paya ulaşarak üçüncü sırada yer almıştır. Bu guptaki mobilyalar 

ithalatı özellikle 2004 yılından sonra hızla artmıştır. 

 1996 yılında 6,2 milyon dolar olan diğer ahşap mobilyalar ithalatı, 2011 

yılında 63,6 milyon dolara ulaşmış ve toplam mobilya ithalatındaki payı  yüzde 7,7 

olmuştur. 2000 ve 2001 yıllarındaki azalma dışında diğer ahşap mobilyalar ithalatı 

1996-2011 döneminde sürekli artış göstermiştir. Öte yandan metalden diğer 

mobilyalar da 2011 yılında yüzde 7’lik pay ile 58 milyon dolar olmuştur. 
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Tablo 2.15. Türkiye’nin Ürün Gruplarına Göre Mobilya İthalatı 

GTİP GTİP ADI 
1996 2000 2005 2010 2011 

Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay Değer Pay 

940190800011 
Kara nakil vasıtaları için oturmaya 

mahsus mobilyaların aksam; parçaları 
16,3 12,9 31,2 16,9 99,2 28,6 129,9 19,8 133,7 16,2 

940171000000 
Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya 

mahsus diğer mobilyalar 
0,8 0,6 1,8 1,0 7,5 2,2 48,5 7,4 69,1 8,4 

940161000000 
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş 

oturmaya mahsus diğer mobilyalar 
2,6 2,1 5,4 2,9 13,1 3,8 45,5 6,9 65,1 7,9 

940360909000 Diğer ahşap mobilyalar 6,2 4,9 15,5 8,4 22,1 6,4 46,8 7,1 63,6 7,7 

940320809000 Metalden diğer mobilyalar             33,6 5,1 58,0 7,0 

940179000000 
Metal iskeletli içi doldurulmamış 

oturmaya mahsus diğer mobilyalar 
1,2 1,0 2,6 1,4 14,0 4,0 38,1 5,8 51,8 6,3 

940360100000 
Yemek odaları ve oturma odaları için 

ahşap mobilyalar 
12,2 9,7 13,4 7,3 20,2 5,8 28,3 4,3 38,0 4,6 

940350000000 
Yatak odalarında kullanılan türden ahşap 

mobilyalar 
5,9 4,7 8,2 4,5 13,9 4,0 18,8 2,9 31,5 3,8 

940190800019 Diğer mobilyaların aksam; parçaları 5,9 4,7 5,7 3,1 15,6 4,5 21,8 3,3 27,2 3,3 

940390100000 
Metalden diğer mobilyaların aksam, 

parçaları 
3,7 2,9 4,7 2,6 9,3 2,7 13,2 2,0 25,1 3,0 

DİĞER GTİP'LER TOPLAMI 71,3 56,5 95,8 52,0 132,5 38,1 230,6 35,2 262,0 31,8 

TOPLAM 126,4 100,0 184,3 100,0 347,3 100,0 655,1 100,0 825,1 100,0 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, İhracat İthalat Bilgi Sistemi. 
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2.7. Eğitim 

Ülkemizde mobilya sektöründe üretim, malzeme ve tasarım alanlarına yönelik 

eğitim faaliyetleri üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinde “Mobilya ve 

Dekorasyon Bölümü” altında 4 yıllık programlarla, 2 yıllık Meslek Yüksek 

Okullarında “Mobilya ve Dekorasyon” bölümlerinde ve meslek liselerinde ise 

“Mobilya ve İç Mekan Tasarımı” adı altında verilmektedir. Önemli bir üretim kolu 

olan mobilya sektörünün kendi adı altında meslek eğitiminin hem meslek liselerinde 

hem de üniversite düzeyinde verilmesi sektör adına önemlidir.  

Ulay (2011) tarafından yapılan çalışmada mobilya sektöründe nitelikli personel 

istihdamı incelenmiştir. Çalışmada meslek liseleri mezunlarının genellikle ağaçişleri-

mobilya işletmelerinde kalite-kontol teknisyeni, makine operatörü, imalat teknisyeni, 

usta vb. olarak çalışabildiği ve aynı zamanda yönetim kademesinin çeşitli 

birimlerindeki görevlere de yükselebildiği belirtilmektedir. Meslek lisesi eğitiminden 

sonra öğrenciler, sınavla veya sınavsız geçiş yoluyla meslek yüksek okullarına 

girebilmektedir ve mezuniyetten sonra, sektörde tekniker unvanıyla yönetici 

yardımcısı olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir. Mezunları ise mobilya 

işletmelerinde imalat sorumlusu, makine operatörü, tekniker, kalite kontrol, tasarım 

vb. görevlerde bulunabilmektedir.  

Meslek liselerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması için Teknik Eğitim 

Fakülteleri bünyesinde 4 yıllık alan eğitimi veren Mobilya Dekorasyon Eğitimi 

Bölümleri oluşturulmuştur. 2009 yılında Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılmasına 

karar verilmiş olup, bunların yerine Ahşap Teknoloji Mühendisi yetiştireceği 

düşünülen bölümler, Teknoloji Fakülteleri adı altında kurulmaktadır. Bunun dışında 

ormancılık ve ağaç hammaddesine dayalı ara ürünlerin üretimi için Orman ve Orman 

Endüstri Mühendisliği bölümleri açılmıştır.
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Sektöre kalifiye iş gücü sağlamak için mobilya eğitimi veren okulların 

oluşturulmasına rağmen söz konusu okulların sektör beklentileri doğrultusunda 

nitelikli ve nicelikli işgücü sağlanmasında yeterince başarılı olamadığı görülmektedir.  
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Bu durum mobilya eğitimi veren okulların teknolojilerinin yetersiz olmasından ve 

eğitim veren personelin güncel bilgilere sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Mobilya konusunda eğitim veren okullarda dersler daha çok üretim teknikleri, 

malzeme bilgisi gibi konularda yoğunlaşmakta, tasarım konusu ise sınırlı kalmaktadır. 

Ayrıca ülkemizde mobilya tasarımı konusunda eğitimin hiçbir düzeyinde özel 

bölümler bulunmamaktadır. Mobilya tasarımı üniversitelerin endüstriyel tasarım 

bölümlerinde ürün başlığı altında ya da iç mimarlık bölümlerinde mimari unsurlar 

doğrultusunda sınırlı bir alanda ele alınmaktadır.  Oysa İngiltere, ABD gibi ülkelerde 

mobilya tasarımı, mobilya mühendisliği adı altında bölümler yer almaktadır. Bu 

durum ülkemizde nitelikli mobilya tasarımcısı yetişmesini engellemektedir. Nitekim 

son yıllarda tanınmış ulusal markalar da tasarım konusunda yurt dışındaki 

tasarımcılardan hizmet almaya başlamıştır ya da kimi firmalar tasarım eğitimi için yurt 

dışındaki okullara personel göndermektedir. 

Öte yandan mobilya sektöründe atölye tipi üretimin ve zanaat geleneğinin 

varlığını devam ettirmesi, bu birimlerde üretime ve ürüne ilişkin bilgilerin çıraklık 

eğitimi yoluyla aktarılmasına imkan vermektedir. Ne var ki kayıt dışı istihdamın 

yoğun olması nedeniyle atölyelerin yoğunlaştığı bölgelerde yeni işçi bulmakta 

zorluklar yaşandığı, atölyelerde yetişen çırakların azaldığı sektör temsilcileri 

tarafından dile getirilen bir husustur.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, esnaf ve sanatkârların ihtiyaç duyduğu 

nitelikte personele sahip olabilmeleri için meslek edindirme eğitimleri ile bu 

eğitimlere ilişkin Kalfalık, Ustalık, Usta Öğretici Belgesi ve Kurs Katılım Belgeleri 

verilmektedir. Ayrıca, iş sahibi esnaf ve sanatkârlara piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda kişisel ve mesleki eğitim desteği sağlanmaktadır. 3308 sayılı Mesleki 

Eğitim Kanunu çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak 

mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektedir. Çıraklık eğitim merkezlerinde de 

bilgisayar destekli tasarım sertifika programları bulunmakla beraber bu eğitim yalnızca 

bilgisayarda mobilya çizebilme yeteneği kazandırmaktadır. Ancak özgün tasarım 

yapabilme becerisinin gelişiminde bu eğitimler yeterli olmamakta ve sektörde 

kopyacılık yaygın bir uygulama haline gelmektedir. 
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2.8.  Kalkınma Planlarında Mobilya Sektörüne İlişkin Politikalar 

Ülkemizde mobilya sanayiine ilişkin politikalara Kalkınma Planlarında yer 

verilmiştir. Bu politikalarda temel belirleyici faktörlerin, sektörün emek yoğun yapısı, 

küçük ölçekli işyerlerinin yoğunluğu, üretime ilişkin hammadde tedarikinde yaşanan 

sorunlar olduğu görülmektedir.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967) mobilya sanayinin ortalama 

2-3 kişi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerden oluştuğu belirtilmiş ve sektör küçük 

sanayiler başlığı altında yer almıştır. Küçük sanayilerin, ülkede geniş bir alana 

dağılmış olması ve el emeğine dayanması bakımından, istihdama etkisi göz önüne 

alınarak büyük sanayinin yardımcısı ve tamamlayıcısı olarak destekleneceği 

vurgulanmıştır. Ayrıca dağınık ve ayrı çalışan küçük sanayinin şehir planlamalarında 

sanayi bölgelerinde toplanmasını sağlayacak tedbirler alınması öngörülmüştür. 

Mobilya üretiminde kullanılan orman ürünleri açısından, o dönemdeki kereste 

fabrikalarının yumuşak odun yerine, özel kesimin yatırım yapmak istemediği kayın 

ağacını daha çok işleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, özellikle fırınlanmış ve 

beyaz kayın kerestesinin ihracı için, iki yeni kereste fabrikasının kurulması 

planlanmıştır. Orman ve fabrika artıklarını değerlendirmek üzere bir yonga ve bir lif 

levha fabrikası kurulması imkanları üzerinde de durulması planlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) mobilya sektörü ayrı bir 

başlık altında incelenmemiştir. Ancak sektöre yansıyan politikalar orman ürünleri 

sanayii, küçük sanayi ve el sanatları başlıkları altında izlenebilmektedir. Planda orman 

ürünleri sanayii için özel sektöre hammadde verilmesinde süreklilik sağlanması, 

standartların artırılması ve fiyatların dünya fiyatlarına yakınsaması gereğine vurgu 

yapılmıştır. Bunun için, mevcut kereste fabrikalarının yenilenmesi ve 

modernizasyonu; fırınlanmış kereste ve diğer mamullerin ihracatının artırılması; 

kalitenin düzeltilmesi, uluslararası standartların uygulanmasını sağlayacak teknik ve 

idari tedbirler alınması; hammadde fiyatlarının, ürünlerin dış pazarlarda rekabet 

edebilmesine göre düzenlenmesi; özel sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyacının 

karşılanması tedbirleri öngörülmüştür. Ormancılık başlığı altında, gelişen orman 

ürünleri sanayiinin teknolojisine uygun kalitede orman ürünleri üretimini teminen bu 

sanayilere hammadde veren bölgelerdeki ormanların idare ve işletme hedeflerinin 
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yeniden tespit edileceği ve bu ormanların amenajman planlarının yeni hedeflere göre 

yapılacağı belirtilmiştir.  

Küçük sanayinin üretim metodunun seri üretimin zorunlu kıldığı şekilde 

geliştirilmesi gerektiği, bunun ise küçük sanayide çalışanların mesleki ve teknik 

eğitiminin sağlanmasına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Küçük sanayinin, büyük sanayi 

ile işbirliği halinde ve büyük sanayinin konusu dışında kalan sahalarda geliştirilmesi 

öngörülmüştür. Mevcut küçük sanayi girişimlerinin, değişen ekonomik ve sınai ortama 

uydurulmasına, yaşama ve gelişme şansı olanların mevcut imkânlardan geniş ölçüde 

faydalandırılmasına ve gelişmelerinin hızlandırılmasına çalışılacağı belirtilmiştir. 

Gelişme imkanı olmayan işletmelerin ise yapay tedbirlerle desteklenmesi yerine başka 

sahalara yöneltilmesine gayret edileceği belirtilmiştir.  

Mobilya üretimi yapanların da yer aldığı el sanatları alanında genel bir sorunun 

üreticinin pazar durumu hakkında bilgi sahibi olmadığından üretimini 

planlayamaması, çok iyi pazar şansı bulunan üretimle uğraşanların bile yeterli 

hammaddeyi temin için gereken finansmanı sağlayamaması olduğu belirtilmiştir. Bu 

alanda temel ilke olarak el sanatlarının gelişmesinin teşvik edilmesi ancak seri üretime 

konu olabilecek el sanatları ürünlerinin, kademeli bir şekilde küçük ve büyük sanayiye 

geçmesi sağlanırken, sanatkârların bu geçiş devrini mümkün olduğu kadar sarsıntısız 

atlatmaları için gerekli tedbirlerin alınması benimsenmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977), sektör orman ürünleri 

işleme sanayi altında ele alınmıştır. Ormancılık ile ilgili olarak ise Planlı dönemde 

hammadde-sanayi ilişkileri iyi kurulmadığından, belirli yörelerde yerleşmiş 

sanayilerin hammadde ihtiyaçlarının güçlükle karşılanabildiği belirtilmiştir. Uzun 

dönem gelişme hedefleri saptanırken ormana dayalı sanayilerin ihtiyaçlarının öz 

kaynaklarımızdan karşılanması esas alınmıştır.  

1987’den sonra mobilya sanayiinin ağırlık kazanması ve levha üretiminin de 

hızlı gelişmesinin beklendiği belirtilerek, mobilya sanayii üretiminin ve sert ağaç 

üretiminin gelecekteki yüksek talebi karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983), sektör orman sanayii 

altında ele alınmıştır. Üçüncü Plan döneminde yonga levha ve mobilya üretiminde 

hızlı bir artış olduğu belirtilmiş, özellikle mobilya ihracatı yapan işletmeler açısından 

hammadde temininde güçlükler yaşandığı ve bu sorunun çözüme kavuşturulması 

zorunluluğunun arttığı vurgulanmıştır. Sektörün ana girdisini oluşturan odun 

hammaddesinde görülen fiyat artışları yanı sıra, tesislerin gerçekleşmesinde 

karşılaşılan güçlüklerin arz yetersizliği ve yüksek fiyat sorunu doğurduğu, bu nedenle 

üretimin iç ve dış pazar talebini karşılayamadığı belirtilmiştir. 

Mobilya üretiminde kurulu kapasitenin ileri teknolojiye uygun niteliğe 

kavuşturulması ve sektörün başta yonga levha olmak üzere diğer darboğazlarının da 

giderilmesiyle dış mobilya pazarlarına yerleşme gerçekleşeceği öngörüsü yapılmıştır. 

Plan döneminde mobilya ihracatının özendirilmesi, bu ürünlere girdi veren temel 

malzeme üretimine ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989), mobilya sanayii orman 

ürünleri sanayii altında ele alınmıştır. Plan döneminde orman sanayii sektörünün daha 

ziyade yapı bozukluklarını giderici bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, üretimin 

rasyonel çalışan optimum kapasiteli entegre tesislerde toplanması, kaliteli, standart, 

düşük maliyetli üretimi hedef alan bir politika takip edilmesinin zorunlu olduğu; 

sektörde yapı bozukluğunun giderilmesinde sanayii-hammadde ilişkilerinin 

düzenlenmesinin önem taşıdığı vurgulanmıştır. Plan döneminde hammadde-sanayi 

ilişkisinin düzenlenmesi, mevcut tesislerin kapasite, entegrasyon, teknoloji 

eksiklerinin tamamlanması ile sektörün maliyet, kalite ve standart problemlerinin 

çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. Mevcut ürünlerde kalitenin iyileştirilmesi ile 

beraber, kullanıldığı sahalarda önemli üstünlük sağlayacak yeni mallar üretimine de 

geçileceği belirtilmiştir.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994) da sektör orman sanayii 

altında ele alınmıştır. Mobilya-dekorasyon ürünlerinin sektörde, mevcut yetişmiş 

eleman, makine parkı, tesis kurup işletme tecrübesine ilaveten, Plan döneminde 

geliştirilecek olan tasarım, üretim ve pazarlama imkanlarıyla başlıca ihraç malları 

olması hedeflenmiştir. 
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Sektörün girdi maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak için ithalatın, üreticilerin 

oluşturacakları birliklerce de yapılmasının özendirilmesi; ucuz, pratik, sade ve kaliteli 

mobilyanın yanı sıra oyma ve masif mobilya tasarımı, üretimi ve pazarlamasının 

özendirilmesi; sektördeki faaliyetlerin her safhasını ilgilendiren ve olumsuz etkileyen 

standardizasyon ve standart uygulama eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) sektörlerin ayrı ayrı ele 

alınmayıp, imalat sanayinin geneline ilişkin politikalar benimsendiği görülmektedir. 

Bu kapsamda dünya piyasalarına entegre olma ve AB’ye uyum çerçevesinde, dışa 

açık, rekabet gücü yüksek ve ihracata dönük, hammadde ve insan kaynakları gibi 

avantajların değerlendirildiği bir sanayi yapısının, özel kesim ağırlıklı olarak 

oluşturulması; sanayide, verimliliğin, kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi, esnek 

üretim sistemlerinin ve modern teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, küçük-

büyük sanayi bütünleşmesinin sağlanması ve katma değeri yüksek üretim yapısına 

ulaşılması amaçlanmıştır. Etkin bir gelişme ortamının sağlanacağı, koruma politikaları 

yerine firmaların rekabete açılması ve uluslararası piyasalarda söz sahibi olacak güçlü 

işletmelerin oluşmasının destekleneceği belirtilmiştir.  

Öte yandan Planda, istihdamın ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılması 

projesi kapsamında, yerel ekonomik potansiyellerin harekete geçirilmesi için 

mobilyacılık gibi sektörlerde rekabet gücüne sahip girişimlerin desteklenmesi 

öngörülmüştür. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005), sanayinin; yerel 

kaynakları harekete geçiren, çevre normlarına uygun üretim yapan, tüketici sağlığını 

ve tercihlerini gözeten, yüksek nitelikli işgücü kullanan, çağdaş işletmecilik anlayışını 

uygulayan, Ar-Ge’ye önem veren, teknoloji üreten, özgün tasarım ve marka yaratarak 

uluslararası pazarlarda yerini alan bir yapıya kavuşturulması amacı benimsenmiştir. 

Ayrıca KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası 

rekabet güçlerinin artırılmasının esas olduğu vurgulanmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) ise mobilya sektörünün de içinde 

bulunduğu geleneksel sektörlerde katma değeri yüksek ürün ve faaliyetlere ağırlık 

verilerek uluslararası rekabete uyum sağlayacak yapıya dönüşümün destekleneceği, 
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piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin güçlendirileceği, belgelendirme ve kalite 

altyapısının iyileştirileceği belirtilmiştir.  

2.9. Bölüm Sonu Değerlendirmesi 

Mobilya sanayii gerek dünyada gerek Ülkemizde üretim ve istihdama katkısı 

nedeniyle önemli bir imalat sektörüdür. Üretim süreci, ürün, nakliye ve satış kanalları 

konusundaki gelişmeler neticesinde mobilya giderek daha fazla küresel ticareti yapılan 

bir ürün halini almaktadır. Bu süreçte üretimde öteden beri söz sahibi olan ülkelerin 

dikkatlerini gelişmekte olan bölgelerdeki üretici ve tüketicilere kaydırdığı 

görülmektedir. Nitekim Almanya ile Polonya, ABD ile Çin arasındaki dış ticaret 

akımları da bu gerçeği ortaya koymaktadır.  

Dünyadaki eğilime uygun biçimde ülkemizde de mobilya sanayii geleneksel 

üretim biçiminin hakim olduğu bir iş kolu niteliğinden çıkarak yeni teknolojilerin 

kullanıldığı ve makineleşmenin arttığı bir endüstri halini almaktadır. Üretimdeki 

artışlar sayesinde firmaların 2000’li yıllarda ihracata daha fazla yöneldiği 

görülmektedir. Önümüzdeki dönem sektörün ihracatını daha da artırması 

beklenmektedir. Nitekim “2023 Türkiye İhracat Stratejisi”nde de mobilya sektörü için 

2023 yılında 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlenmiştir.  

Öte yandan dış pazarlarda daha fazla yer edinmek ve ihracattan daha fazla 

kazanç elde edebilmek, yerli firmalarımızın küresel mobilya üretim ve ticaretinde nasıl 

konumlandıklarıyla doğrudan ilgilidir. Bu doğrultuda, bir sektörde ortaya konan 

değerin yaratıldığı süreci bütüncül biçimde ele alan değer zinciri yaklaşımının 

firmaların ve ülkelerin konumunu değerlendirmekte etkili bir yöntem olduğu 

düşünülmektedir. Zira söz konusu yaklaşım, sektörleri firmalar düzeyinde kalmayıp 

firmaların içinde bulunduğu ilişkileri de dikkate alarak incelemekte ve bu şekilde 

küresel üretim ve ticareti hangi ülkedeki firmaların yönlendirdiğinin tespit edilmesini 

sağlamaktadır. Bunun yanında değer zincirinde daha etkili bir konumda olmak ve daha 

fazla kazanç elde edebilmek için firmaların nasıl bir gelişim gösterdiğini incelemeyi de 

kolaylaştırmaktadır. Bir sonraki bölümde bu konu, literatürdeki çalışmalara 

dayanılarak kavramsal boyutu ve vaka çözümlemeleriyle daha detaylı bir biçimde 

anlatılmaktadır. 
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3. DEĞER ZİNCİRİ YAKLAŞIMI 

3.1. Değer Zinciri Nedir? 

Değer zinciri, bir mal ya da hizmeti fikir aşamasından nihai tüketim 

aşamasına kadar getiren faaliyetler dizisi şeklinde tanımlanmaktadır. Zincirin her bir 

halkası farklı faaliyetleri içerir ve bunlar birbirini karşılıklı olarak etkiler. Bu 

faaliyetler tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve nihai tüketiciye ulaştırmayı içerir. 

Burada üretim sürecinin kendisi de katma değer halkalarından yalnızca birini 

oluşturur.
80

 Bu faaliyetler pek çok firma tarafından farklı coğrafyalarda 

gerçekleştiriliyorsa küresel değer zincirleri olarak adlandırılır. Örneğin giyim sektörü 

için küresel değer zinciri düşünüldüğünde İtalya’da tasarlanan ve Çin’de ürettirilen 

ürün Hong Kong menşeili aracı firmalarca Avrupa pazarındaki büyük perakende 

zincirlerine ulaştırılır. Bunlar da pek çok ülkede ürünü tüketicilere sunar.  

Şekil 3.1. Değer Zincirinin Basit Bir Gösterimi  
 

 

  

 

 

 

  

Kaynak: Kaplinsky, Morris, 2002: 4 

Değer zinciri kavramı işletme literatüründe ilk olarak Michael Porter 

tarafından kullanılmıştır.
81

 Porter, tedarik süreci (lojistik, pazarlama ve satış, satış 

sonrası hizmetler), girdilerin çıktılara dönüştürülmesi (üretim, kalite ve sürekli 

iyileştirme süreçleri) ve destek hizmetlerini (stratejik planlama, insan kaynakları 

yönetimi, teknoloji geliştirme) birbirinden ayırmış böylece fiziki dönüşüm süreci 

dışındaki faaliyetlere de dikkat çekmiştir. Fikir aşamasındaki bir ürünün fiziki ürün 

haline gelmesi süreci bir zincir gibi düşünüldüğünde bu sayılan aşamalar zincirin ayrı 

halkalarını oluşturmaktadır. Porter belirli bir halka içinde yer alan faaliyetleri değer 

                                                 
80

 Kaplinsky, Morris, 2002: 4. 
81

 Akçaoğlu, Aktaş, 2006: 55 

Tasarım ve 

ürün 

geliştirme 

Üretim 

 İçerideki lojistik 

 Girdilerin 

dönüştürülmesi 

 Paketleme 

 vs. 

 

 

 

Pazarlama 

Tüketim ve 

Geri Dönüşüm 



 

86 

 

zinciri; bu farklı halkaların bir araya gelerek oluşturduğu yapıyı da değer sistemi 

olarak tanımlar. Dolayısıyla değer sistemi günümüzde kullanılan anlamıyla değer 

zincirine karşılık gelmektedir. Bir başka deyişle Porter’ın kullandığı bu iki faktör 

günümüzdeki değer zinciri tartışmalarında bir araya getirilmiştir.
82

 

Değer zincirini tanımlamakta kullanılan bir başka kavram ise Gereffi 

tarafından geliştirilen küresel meta zincirleri kavramıdır. Gereffi küresel alana 

yayılmış, birbiriyle bağlantılı üretim sistemlerinin koordinasyonunu incelemiştir. 

Çoğu değer zincirinde zincirin karakterini belirleyen baskın bir tarafın bulunduğunu 

ve bu lider firmaların belirli bir halkadaki yükselme (upgrading) faaliyetlerinden ve 

halkalar arasındaki koordinasyondan sorumlu olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada 

yönetişim (governance) konusunu gündeme getirerek, alıcıların güdümündeki meta 

zincirleri (buyer-driven commodity chains) ve üreticilerin güdümündeki meta 

zincirleri (producer-driven commodity chains) şeklinde iki tanım yapmıştır. 

Gereffi’nin bu katkısı değer zinciri kavramının analitik ve normatif kullanımında 

önemli ilerlemeler sağlamıştır.
83

  

Üretim ve dağıtım faaliyetlerinin küresel alana yayıldığı günümüzde firmalar 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması önemli bir 

husustur. Becerileri gelişmiş tedarikçilerin açık bir biçimde küresel alıcılar tarafından 

koordine edildiği yapılar alıcıların güdümündeki küresel meta zincirleri olarak 

adlandırılmaktadır.84 Bu tür meta zincirleri nispeten daha basit ürünlerin üretildiği 

giyim, ev eşyaları, oyuncaklar gibi sektörlerde görülmektedir. Wal-Mart gibi büyük 

perakendeciler ya da Nike gibi büyük markalar bu tür zincirlerin gelişmesinde 

öncülük etmiştir. Burada lider firmaya ait olan üretim tesisi sayısı sınırlı olup, ürün 

çok sayıdaki bağımsız tedarikçi firmadan sağlanmaktadır. Üreticilerin güdümündeki 

meta zincirlerinde ise tasarım gibi becerileri de içeren teknoloji ve üretimde 

uzmanlık temel yetkinliklerdir (core competences) ve bu yetkinlikler firmanın 

kendisinde ya da rakiplerle bu teknolojiyi paylaşmaları sıkı bir biçimde engellenen 

firmaya bağımlı haldeki tedarikçilerde bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı ülkelerde 

bağlı şirketleri bulunan çok uluslu şirketler bu tür yapılarda önemli rol oynarlar. 
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General Motors, Sony, Apple gibi büyük üretici firmaların küresel değer zincirinin 

tepesinde yer aldığı elektronik ve otomotiv değer zincirleri böyle bir niteliğe 

sahiptir.
85

  

Küreselleşmenin getirdiği rekabet baskısı firmaları üretim faaliyetlerini 

maliyetlerin düşük olduğu ülkelere kaydırmaya sevk etmiştir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler de değer zincirinin farklı aşamalarının farklı yerlerde 

gerçekleştirilmesini ve bu faaliyetlerin tek bir merkezden koordine edilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Bir ülkede yerleşik bir firma, değer zincirinde tasarım, 

pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütürken, imalâtı bir başka ülkede yerleşik bir 

firmaya yaptırabilir. Bu iki firma arasında sermaye ortaklığı gibi organik bir bağ da 

olmayabilir. Böyle bir durumda, ilk ülkede yerleşik olan firma ürünü geliştirmekte, 

marka yaratmakta, daha sonra bu ürünü diğer ülkede yerleşik firmaya fason olarak 

imâl ettirip kendi ülkesinde kurduğu satış-dağıtım kanalı aracılığıyla tüketiciye 

sunabilmektedir. Bu şekilde firmalar dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla 

başka firmalarla işbirliği içine girerek, özellikle rekabetçi oldukları alanlarda 

uzmanlaşabilmektedirler.86 Bu alanlar daha fazla değerin yaratıldığı, karın daha 

yüksek olduğu faaliyetler haline gelmektedir.  

3.2. Değer Zinciri Yaklaşımını Kullanmanın Faydaları 

Küresel ekonomide imalat ve hizmet faaliyetlerinin ücretlerin yüksek olduğu 

yerlerden düşük olduğu yerlere doğru kaydırılması ile üretim uluslararası alana 

yayılan bir nitelik kazanmış ve farklı yerlerdeki faaliyetlerin bir araya getirilmesinde 

koordinasyon önemli hale gelmiştir. Bu koordinasyonu yürüten lider şirketler 

uluslararası alanda geniş bir tedarik ağı geliştirmekte ve üretimin hangi aşamalarının 

dünyanın hangi bölgesinde, kimler tarafından yapılacağını belirleyebilmektedirler. 

Böyle bir sisteme dahil olmaya çalışan firmalar nihai ürün yerine, lider şirketlerin 

belirleyeceği parça ürünler veya hizmetlerin üretiminde uzmanlaşmaktadır. Böyle bir 

uzmanlaşma gelişmekte olan ülkelerin üreticileri için tehditleri de fırsatları da 

beraberinde getirebilmektedir. Zira üretimde etkinlik, firmaların başarısında yeterli 

olmamakta, değer zincirinde etkileşimde oldukları diğer aktörlerin davranışı da etkili 
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olmaktadır. Bu nedenle ülkede yer alan bir sanayi kolunun küresel ticarete nasıl 

bağlandığını tespit etmek önemlidir.  

Bazan ve Navas-Aleman’ın (2003) Brezilya’nın Sinos Vadisi bölgesindeki 

ayakkabı üreticileri üzerindeki araştırmalarının sonuçları bu duruma örnek teşkil 

etmektedir. Söz konusu üreticiler 20 yıldan uzun süre bayan ayakkabılarında 

özellikle ABD’nin ana tedarikçisi olmuştur. 1970’ler boyunca satışlar ve ihracat 

önemli ölçüde artmış, buna karşılık reel ücretlerde kayda değer bir artış 

görülmemiştir. Amerikan pazarı ile bağlantı, büyük Amerikan mağaza zincirlerinin 

tedarikçisi olan sınırlı sayıdaki büyük ölçekli alıcılar sayesinde sağlanmıştır. Ancak 

bu alıcılar Brezilya’da güvenilir ve kaliteli üreticilerin oluşumundan sonra tedarik 

zincirindeki yönetim kapasitelerini Çin’e taşıyarak rekabetçi yetenekler kazanmışlar 

ve 1970’lerde gelişmelerine yardımcı oldukları Brezilyalı üreticilerin fiyatlarını 

kırmışlardır. Bunun sonucunda, kendi iç pazarlarına hiç üretim yapmadıkları için o 

pazarla ilgili fazla bilgileri de olmayan Brezilya’daki üreticilerin ücretlerinde 

1980’lerde büyük düşüşler olmuştur. Bu örnekte üreticiler değer zincirinin yoğun 

rekabetin yaşandığı bir halkasında (deri ve ayakkabı üretimi) uzmanlaşmışlardır. 

Tasarım, markalaşma, tüketici tercihleri ve pazarlama bilgi / becerileri ise ABD’li 

büyük alıcı/toptancılarda kalmıştır. 

Sinos Vadisi örneği dünya imalat sanayii değer zincirindeki ayrışmanın ve 

buna bağlı olarak üretimin belirli aşamalarının maliyetlerin düşük olduğu ülkelere 

doğru kaymasının tipik bir örneğidir. Genellikle de üretim sürecinin emek yoğun 

kısımlarının iş gücü maliyetlerinin düşük olduğu gelişme yolundaki ülkelere 

kaydırıldığı gözlenmektedir. Bu durumun bir sonucu, gelişme yolundaki ülkelerin 

büyük firmaların üreticisi olmak için daha ucuza üretme yarışına girmekte 

oluşlarıdır. Böyle bir yarış ise bu ülkelerde “yoksullaştıran büyüme” olarak 

adlandırılan bir olgunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Yoksullaştıran büyüme, özellikle fakir ülkelerde ihracata dayalı büyümenin 

ülkenin dış ticaret hadlerinde düşüşe sebep olarak ülkenin gelirinin azalması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 1990’larda Güney Afrika’da mobilya sektörünün 

ihracatı, miktar ve yerli para birimi cinsinden değer olarak artmasına rağmen, 

uluslararası pazarda dolar cinsinden birim fiyatların düşmesi sebebiyle ihracatın satın 
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alma gücünün azaldığı görülmüştür.
87

 Dolayısıyla emek yoğun imalatta uzmanlaşan 

ülkeler küresel piyasalara yanlış eklemlenmeden dolayı kırılgan halde 

olabilmektedir.  

Öte yandan imalat sanayiinde yaşanan sınır ötesi tedarikte genişleme eğilimi 

gelişmekte olan ülkeler için aynı zamanda tedarik zincirine katılarak ara malı ve 

sermaye malı üretiminde yoğunlaşma ve uzmanlaşma imkânını da sunmaktadır. 

Böylece gelişmekte olan ülkeler sanayileşmelerini ana üretici ülkeler için tedarikçi 

ülke olma şeklinde konumlandırmaktadır. Bunlara örnek olarak Tayvan’lı takım 

tezgahı üreticileri (Amsden, 1977) ve Hong Kong’lu tekstil makinası üreticileri 

(Fransman, 1982) gösterilebilir. 

Bu bağlamda bilhassa gelişmekte olan ülkeler açısından küresel piyasalara 

katılıp katılmamanın ötesinde sürdürülebilir gelir artışı sağlayacak şekilde katılımın 

nasıl sağlanacağı daha önemli bir meseledir. Değer zinciri yaklaşımı bu amaçla 

kullanılabilecek bir araçtır. Çünkü değer zinciri yaklaşımı bir ürün ya da hizmet 

üretimini bütün yönleriyle kapsamlı bir biçimde inceler. Bir sektördeki değer zinciri 

incelendiğinde ürün/hizmet ortaya konuncaya dek hangi aşamalardan geçtiği, her bir 

aşamada ne kadar değer kazandığı, hangi alanların artan hangilerinin azalan getiriye 

sahip olduğu, hangi aktörlerin bu aşamalarda yer aldığı ve ne kadar etkili oldukları, 

dünyadaki hangi bölgelerin sektörün gelişiminde önemli olduğu ortaya konabilir. 

Böylece ilgili sektörün zayıf, gelişmeye açık ya da güçlü alanları tespit edilerek 

rekabet gücü kazanmasında ve rekabetçiliğini sürdürmesinde bu bilgiler 

kullanılabilir. Firma ya da ülkenin sadece üretimde ilgili olduğu alanı değil, bir bütün 

olarak sektörün değer zincirini dikkate alması, kendini sektörde ne şekilde 

konumlandıracağına dair stratejiler geliştirmesinde geniş bir bakış açısı sağlar. 

Sektörel stratejiler belirlenirken, o sektörde yerli firmaların kendi markalarını 

ve tasarımlarını geliştirip yabancı pazarlara doğrudan girmeleri yönünde mi, yoksa 

büyük uluslararası firmaların küresel üretim zincirlerine dahil olmaları yönünde mi 

destekleneceğinin ortaya konması önemlidir. Sürdürülebilir gelir artışı açısından 

hangi seçeneğin ülkedeki üreticiler için daha avantajlı olabileceğini ve gereken 
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politika araçlarını belirlemek için o sanayinin değer zinciri yaklaşımı ile incelenip 

anlaşılması gerekir.
88 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan kimi ülkeler şirketlerini küresel tedarik zincirine 

bağlayacak destek programları yürütmektedir. Böylece, ülkelerin tedarikçi işletmeleri 

öncelikle nihai üreticilerin tercih ettiği standartta sözleşmeli üretim yapan, daha 

sonra ise Ar-Ge ve endüstriyel tasarım kapasitelerini de kullanarak stratejik 

işbirlikleri içinde üretim yapabilen işletmeler haline gelmektedirler.
89

 

Günümüzde küresel ekonomide rekabet edebilmek için firmaların kendilerine 

has temel yetkinlikler geliştirmesi gereklidir. Bu yetkinlikler firmanın sahip olduğu 

nispeten nadir, tüketicilerin yüksek değer biçtiği hizmetler/vasıflar sağlayan ve taklit 

edilmeleri zor becerilerdir. Bunlar ürün/hizmet ya da süreçte yenilikler yapılmasını, 

ürünün rakiplerce taklit edilemeyecek biçimde ve müşterinin istekleri doğrultusunda 

üretilmesini sağlar. Temel yetkinliklerin belirlenmesi, firmayı rakiplerinden ayırt 

edici bir yeteneğe sahip olmadığı faaliyetleri bırakarak, bunları firma dışı 

kaynaklardan tedarik etmeye sevk eder. Firmanın hangi faaliyetlerde yer alacağı, 

hangisinden çıkacağı, faaliyet göstermek istediği alandaki giriş engellerinin neler 

olduğu, potansiyel kazanç yollarının tespiti ve kendisine niş alanlar bulmasında değer 

zinciri yaklaşımı yol gösterici olabilir.
90

  

Ekonomik gelişme için rekabet gücü yüksek, kendini geliştirmiş firmaların 

sayısını artırmak önemlidir. Bununla birlikte söz konusu firmaların başarısında yerel 

bağlantıların kalitesi ve yerel destek sistemleri çok önemli rol oynar. Dolayısıyla 

uluslararası alanda rekabetçi olmak yurt içinde de etkili bir değer zincirinin olmasını 

gerektirir. Bu da yüksek kalitedeki girdileri zamanında arz eden tedarikçiler yanında 

bu girdilerin kalitesini test eden ve uluslararası standartlara uygunluğunu 

belgelendiren destek kuruluşlarının var olması anlamına gelir. Değer zinciri analizi 

bu ilişkiler ağında hangi noktalarda tıkanmaların olduğunu, bu tıkanmalardan 

hangilerinin kamunun öncelikleri arasında yer alması gerektiğini, hangilerinin özel 

sektörce, hangilerinin de kamu özel işbirliği ile ele alınabileceğini, zincirin hangi 
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parçalarının gelişmeyi desteklediğini ve hangilerinin zayıf kaldığını tespit etmeyi de 

sağlar. Dolayısıyla değer zinciri analizi sektöre özel tedbirler için bir çerçeve sunar.
91

  

Öte yandan firmaların hangi alanlarda zayıflıklarının olduğunu belirlemek 

için alıcıların istekleri ile üreticilerin yetkinlikleri arasındaki farkı görebilmek 

önemlidir. Bu nedenle müşterilerin ve piyasanın incelenmesi gerekir. Değer zinciri 

analizi üreticiler ile alıcıların, üreticilerin rekabetçiliği konusundaki algılarını 

kıyaslayacak araçları da sağlar. Böylece değişim konusunda isteksiz olan firmalar da 

harekete geçirilebilir. Çünkü üreticiler, destek kuruluşlarının yönlendirmelerinden 

ziyade müşterilerin tercihlerini daha çok dikkate alırlar.
92

 Değer zinciri analizi ile 

üretici, aracı, alıcı gibi farklı aktörler ve paydaşlar arasındaki etkileşim ve ilişkiler 

niteliksel olarak incelenmiş olmaktadır. 

3.3. Değer Zincirinde Yönetişim 

Günümüzde küresel ticaretin önemli bir bölümü ulusötesi şirketlerin şubeleri 

arasında gerçekleşen işlemler şeklindedir. Ayrıca daha az olmakla beraber 

uluslararası ticaret, yasal olarak bağımsız firmaların işlemler ağı ile de 

yürütülmektedir. Küresel değer zinciri araştırması söz konusu ilişkilerin doğasını ve 

gelişme için sunduğu politika araçlarını anlamayı amaçlar. Yönetişim kavramı ise bu 

yaklaşımın merkezinde yer alır. Değer zincirlerinde kimi firmalar diğerlerinin 

çalışacağı parametreleri belirler ve o firmaları bunlara uymaya zorlar. Yönetişimin 

olmadığı bir değer zinciri sadece bir dizi piyasa ilişkilerinin gerçekleştiği bir yapı 

niteliğinde olacaktır.
93

 

Değer zincirinde yönetişim ürün, süreç ve lojistik ile ilgili parametrelerin 

belirlenmesiyle ortaya çıkar. Yönetişim kavramı kuralların konması, kurallara 

uyulmasını kolaylaştırmak için değer zincirindeki diğer aktörlerin desteklenmesi, 

kurallara riayetin izlenmesi ve kural ihlallerinin cezalandırılması aşamalarını içerir. 

Güç asimetrisi değer zinciri yönetişiminin esasını oluşturur. İlişkilerdeki güçlü taraf 

değer zincirinde rolleri olan çeşitli aktörlerin faaliyetlerinin idaresi ve birbiri ile 

bağlantısının kurulması, sonuçların izlenmesi, zincirin halkalarındaki çeşitli aktörler 
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arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve idaresi ile ulusal, bölgesel, küresel nitelikte 

şebekeleri sürdürmek için lojistik faaliyetlerin organize edilmesini koordine eder. Bu 

koordinasyonun yanında onu tamamlayan nitelikte dinamik rant fırsatlarını belirleme 

ve önemli aktörlere görevleri paylaştırma rolü yönetişim faaliyetinin önemli bir 

bölümünü ifade eder.
94

 

Neyin nasıl üretileceğini ortaya koyan ürün ve sürece ilişkin parametrelerin 

belirlenmesi ve uygulatılmasını içeren yönetişim, alıcıların çalıştıkları tedarikçilerle 

ilişkilerinde belirli yatırımlar yapmalarını gerektirdiğinden hem tedarikçilerin kolay 

değiştirilememesine neden olur hem de fazladan maliyetler yükler. Dolayısıyla 

küresel alıcıların piyasaya güvenmeyip değer zincirleri oluşturma ve bunları kontrol 

etmelerinin iki nedeni vardır: birincisi ürünün tanımından kaynaklanır. İkinci olarak 

da, tedarikçinin hata yapma riski lider firmayı bu türden ilişkiler kurmaya iter.
95

  

Piyasadaki talep konusunda tedarikçilerden daha iyi bir algıya sahip olduğu 

ve piyasa bilgisine daha kolay erişebildiği için ürünün niteliklerini alıcılar 

belirleyecektir. Özellikle yenilikçiliğin ve ürün farklılaştırmasının yoğun olduğu 

hızla değişen pazarlarda tedarikçinin pazardaki talebe ilişkin bilgisi sınırlı kalabilir. 

Dolayısıyla alıcı piyasanın talebini yorumlayarak bunu tedarikçinin kullanabileceği 

bilgiye dönüştürür. Yani ürünün niteliklerini, tasarımını ve ürüne ilişkin en ince 

detayları açık bir biçimde tedarikçilerine sunar. Ayrıca bu niteliklerin oluşup 

oluşmadığını izler. Ürünün karmaşıklığı ve tedarikçinin beceri düzeyine göre bu 

bilginin niteliği de değişebilir. 
96

 

Alıcılar, tedarikçilerinin hatası yüzünden piyasadaki itibarlarını kaybetme 

riskine karşı, üretim süreçlerine ve uygulanacak standartlara ilişkin parametreleri 

onlara dikte ederler. Böylece kalite, talebin karşılanma süresi, teslimatta güvenilirlik, 

standartlara uyum gibi fiyat dışı unsurlarda tedarikçilerin rekabette başarısız olma 

riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Çünkü tedarikçiler henüz bu tür standartların 

yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerden gelmekte ve bu konuda gerekli becerileri 

bulunmamaktadır.
97

 

                                                 
94

 Kaplinsky and Morris, 2002:29. 
95

 Schmitz, 2005:5. 
96

 Humphrey and Schmitz, 2001: 7 
97

 Humphrey and Schmitz, 2001: 8. 



 

93 

 

Humprey ve Schmitz (2001) pazarlara erişim ve üretim becerilerinin hızla 

kazanılması, değer zincirinde elde edilen kazançların ne şekilde dağıldığının 

anlaşılması ile politika yapıcılar, uygulayıcılar ve teknik destek sağlayan kuruluşlar 

için yeni etki alanları yaratılması bakımından değer zincirlerinde yönetişim 

konusunun önemini vurgulamaktadır. 

Değer zincirlerindeki yönetişim biçimi ve güç ilişkileri ulusal firmaların 

küresel pazarlara erişiminde etkilidir. Çünkü ticaretin önündeki engellerin 

kaldırılması gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülke pazarlarına girmeleri için yeterli 

değildir. Bu pazarlarda etkili ve lider konumda olan sınırlı sayıda alıcı varsa, bunlara 

erişebilmek ve onlarla iş yapabilecek niteliği taşımak gereklidir.  

Öte yandan lider firmalarla çalışabilen üreticiler bu yolla hızlı bir öğrenme 

süreci yaşabilirler. Lider firmanın maliyet düşürme, kalite artırma ve daha hızlı olma 

konusundaki talepleri tedarikçi firmaları becerilerini artırmak için çalışmaya sevk 

eder. Bunun yanında lider firmalar da üretim akışının iyileştirilmesi ve becerilerin 

artırılması konusunda iyi uygulamaları tedarikçilere aktarabilirler. Ancak lider 

firmalar tasarım ve pazarlama gibi daha yüksek değerler içeren becerileri kendilerine 

saklayarak tedarikçilerin bunları kazanması önünde engeller de oluşturacaktır.
98  

Ürün ve üretim süreci konusunda tedarikçilerin yetkinliklerinin artması için alıcılar, 

ürün ve süreçleri net bir biçimde tanımladıktan sonra tedarikçilerinin 

performanslarını kontrol etmek, performanslarını artırmaları için onlarla doğrudan 

çalışmak, onlara eğitim vermek, finansman sağlamak, kendi tedarik zincirlerini 

oluşturmalarında yardımcı olmak gibi destekler sunmaktadır. 

Değer zincirinde yönetişim yapısını anlamanın zincirdeki gelirlerin ne şekilde 

dağıldığını anlamaya yardımcı olacağı belirtilmektedir. Yönetebilme becerisi ar-ge, 

tasarım, markalaşma, pazarlama gibi taklit edilmesi zor  gayrimaddi (intangible) 

kabiliyetlere dayandığından yüksek giriş engelleri yaratır. Bu durumda gelişmiş 

ülkeler genelde yüksek getiriler elde eder. Aksine gelişmekte olan ülkeler üretimin 

kendisini içeren maddi faaliyetlere odaklandığından lider firmalarca konan kurallara 

tabidirler ve yoğun rekabetin yaşandığı bu alan düşük getirilere sahiptir. 
99
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3.4. Değer Zincirinde Yönetişim Biçimleri 

Değer zincirindeki kimi aktörler diğerleri üzerinde güç sahibidir ve zinciri 

yönetmeye çalışırlar. Bu lider firmalar diğer aktörlerin uyacakları kuralları koyup, 

uygulanmasını sağlar. Öte yandan bütün değer zincirleri güçlü lider firmalarca 

yönetilmez. Bazıları da piyasa temelli ilişkiler ağı şeklindedir. Yani piyasa işlemleri 

vardır, ama bilgi değişimi ve öğrenme çok az gerçekleşir.
100

  

Humphrey ve Schmitz (2002) değer zincirinde faaliyet gösteren aktörler 

arasındaki ilişkinin ne yönde gelişeceğinde tedarikçilerin beceri düzeyi ve ürünün 

niteliğinin etkili olduğunu savunmuş ve buna göre değer zincirinde dört tür ilişki 

tanımlamıştır
101

: 

1) Mesafeli piyasa ilişkileri: Alıcı ve tedarikçilerin yakın ilişkiler 

geliştirmediği, tedarikçinin alıcının istediğini üretebilme kapasitesinin olduğu ve 

alıcının talebinin pek çok firma tarafından karşılanabildiği durumda bu tür ilişkiler 

söz konusudur. Ürün standart nitelikte olduğundan tedarikçi değiştirmenin maliyeti 

düşüktür.  

2) Ağlar: Değer zincirindeki yetkinliklerin firmalar arasında dağıldığı, 

firmaların daha bilgi yoğun ilişkiler içinde işbirliği yaptığı durumda ortaya çıkar. 

Burada ilişki karşılıklı bağımlılık özelliği gösterir. Alıcı üründe uyulması gereken 

belirli performans standartları ya da süreç standartları tanımlayabilir, ancak 

tedarikçisi de bunları karşılayacak becerilere sahiptir. Bu anlamda ilişkinin her iki 

tarafı da belirli bir güce sahiptir. 

3) Hiyerarşi benzeri: Bu ilişkide bir firmanın, zincirdeki diğer firmalar 

üzerinde sıkı bir denetimi söz konusudur ve bu firma genellikle üretilecek ürünün 

niteliklerini ortaya koyar, bazen izlenecek süreçleri ve uygulanacak kontrol 

mekanizmalarını da belirler. Bu düzeyde bir kontrol hem lider firmanın ürünü 

tanımlamadaki rolünden hem de tedarikçinin işi yerine getirememesi sonucu doğacak 

kayıplara ilişkin alıcının öngördüğü riskten kaynaklanabilir. Diğer bir ifadeyle  lider 

firmanın tedarik zincirinin beceri düzeyi ile ilgili bazı şüpheleri bulunmaktadır. Bu 
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nedenle lider firma hem doğrudan tedarikçileri hem de zincirin daha ileri kısımları 

üzerinde kontrol uygulayabilir.  

İtalya’nın güneyinde Bari Matera mobilya sanayi kümesinde faaliyet gösteren 

dünyaca ünlü büyük ölçekli az sayıdaki firma ile üretimin belirli aşamalarında 

uzmanlaşmış tedarikçi konumdaki mikro ölçekli işletmelerin arasındaki ilişkiler bu 

tür yönetişime örnek gösterilebilir. Taraflar arasındaki sözleşmelerin çoğunlukla kısa 

süreli ve kayıtdışı bir nitelikte olması üretimlerinde ani bir azalma riski taşıyan 

küçük ölçekli tedarikçileri büyük firmaların taleplerine son derece bağımlı hale 

getirdiğinden bu iki grup arasında hiyerarşi benzeri bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

İhracata dönük üretim yaparak büyüyen bölgede pazara erişim, tasarım ve kalite ile 

ilgili beceriler büyük firmalarda toplanmış ve küçük firmalar sadece tedarik işinde 

uzmanlaşmıştır. Öte yandan bazı lider firmalar maliyet avantajı nedeniyle 

üretimlerinin bir kısmını zamanla Çin, Brezilya ve Bulgaristan gibi ülkelere 

kaydırmıştır. Bu durum, küçük ölçekli, beşeri sermayesi az, yönetim ve 

organizasyonla ilgili becerileri gelişmemiş ve bu firmalarla hiyerarşik ilişkiler 

içindeki tedarikçi firmaların iş ve istihdam kaybı yaşamasına neden olmuştur. 
102

 

4) Hiyerarşik: Lider firma değer zincirindeki bazı faaliyetlerin doğrudan 

sahibi haline gelir. Bu duruma örnek olarak ulusötesi firma ile onun iştirakleri 

arasındaki firma içi ticaret verilebilir.  

Gereffi, Humprey ve Sturgeon (2005) ise konuyu biraz daha geliştirip 

kavramsallaştırmak için değer zincirinde nasıl bir yönetişim yapısının ortaya 

çıkacağını belirleyen üç önemli faktör olduğunu ortaya koymuştur: i) Değer 

zincirinde ilişki içindeki taraflar arasında aktarılan bilginin karmaşıklığı; ii) Buna 

bağlı olarak söz konusu bilginin taraflar arasında aktarılabilir olabilmesi açısından ne 

ölçüde kodlanabilir hale getirilebildiği; iii) Mevcut ve potansiyel tedarikçilerin 

işlemin gerekliliklerini karşılamaktaki becerileri.  

Değer zincirindeki lider firmalar tedarikçilerinden yeni ve farklı taleplerde 

bulununca işlemlerin karmaşıklığının artmasına sebep olurlar. Bu sorunu bertaraf 

etmek için süreçlere ilişkin teknik standartlar geliştirebilirler. Bunlar vasıtasıyla bilgi 
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kodlanmış olur ve ortaklar arasında daha açık bir biçimde iletilir. Dolayısıyla işlemin 

tarafları arasında aktarılan bilgilerin karmaşıklığı bu tür teknik standartların 

belirlenmesi yoluyla azaltılabilir. Özgü varlık
103,104

 (asset specificity) sorununu ve 

zincirdeki faaliyetlerin koordinasyonundan doğan maliyetleri de göz önünde 

bulunduran bu yaklaşımda değer zincirlerinde ortaya çıkabilecek ilişkiler şu şekilde 

sınıflandırılmıştır:  

1) Piyasalar:  İşlemler kolayca kodlanabilir, ürün nispeten basit nitelikte ve 

tedarikçiler alıcılardan az bir girdi sağlayarak ürünü yapabilme becerisine sahip 

olduğu durumda özgü varlık oluşmayacak ve piyasa tipi ilişkiler söz konusu 

olacaktır. Burada esas nokta her iki taraf için de ortakları değiştirme maliyetinin 

düşük olmasıdır. Bu durumda değişimi yapılan bilginin karmaşıklığı da az 

olacağından işlemler açık bir koordinasyon olmadan yürütülebilecektir. 

2) Modüler değer zincirleri: Ürünün modüler bir yapıda olduğu, teknik 

standartların işlemleri basitleştirdiği ve tedarikçilerin ürünü bir bütün halde 

tamamlanmış olarak sunabildiği durumlarda bu tür ilişkiler söz konusudur. 

Kodlanmış yani yazıya dökülebilir nitelikte olan bilgiye dayanan bağlantılar mesafeli 

piyasa ilişkilerinde olduğu gibi hız, esneklik ve düşük maliyetli girdilere erişimi 

sağlar, ancak bu işlemler sadece fiyata dayanan klasik piyasa değişimi şeklinde 

olmaz. Örneğin bilgisayar ortamında yer alan bir tasarım dosyası lider firma 

tarafından tedarikçisine sunulduğunda bununla aslında fiyatlar hakkındaki bilgiden 

daha fazlası aktarılmış olur.  Kodlanabilirlik sayesinde karmaşık bilgilerin değişimi 

değer zincirinde çok fazla koordinasyona gerek olmadan gerçekleştirilebilir ve 

böylece basit piyasa ilişkilerinde olduğu gibi tedarikçi değiştirmenin maliyeti düşük 

kalır. 

3) İlişkisel değer zincirleri: Bu tür ilişkilerde alıcı ve satıcılar arasında 

genellikle karşılıklı bağımlılık ve yüksek düzeyde özgü varlık yaratan karmaşık 

etkileşimler söz konusudur. Ürün özelliklerinin kodlanabilirliğinin düşük, işlemlerin 
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karmaşık, buna karşın tedarikçinin becerilerinin gelişmiş olduğu durumlarda bu tür 

ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Alıcı ve satıcı arasında yazılı olmayan nitelikteki 

bilginin alışverişi yapılmak zorundadır, ama becerileri gelişmiş tedarikçilerin varlığı 

lider firmayı dış kaynak kullanımı konusunda rahatlatır. Burada ortaya çıkan 

karşılıklı bağımlılık saygınlık, itibar, sosyal ve mekansal yakınlık, ailevi ve etnik 

bağlar ile benzeri unsurlara göre düzenlenebilir. Bunun yanında söz konusu 

anlaşmayı ihlal etmenin de taraflara maliyet getirecek olması bu ilişkiyi düzenleyen 

bir unsurdur. Yazılı olmayan karmaşık bilginin taraflar arasındaki aktarımı genellikle 

sıkça gerçekleştirilen yüz yüze etkileşimler ve açık bir koordinasyonla gerçekleştirilir 

bu da paydaşları değiştirmenin maliyetini yükseltir.  

4) Tutsak eden değer zincirleri: Bilginin kodlanabilirliği yani detaylı 

talimatlar biçiminde sunulabilmesi kolay ancak ürünün niteliği karmaşık, 

tedarikçilerin beceri düzeyi ise düşük olduğu durumlarda bu tür ilişkiler ortaya çıkar. 

Çünkü bu durumda lider firmanın sürece yakın biçimde dahil olması ve süreci 

kontrol etmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle lider firma başkalarının bu 

durumdan faydalanmasını ve fırsatçı davranışları önlemek için tedarikçisini yakın 

gözetimi altında bulundurur.  Bu da tedarikçiler açısından birlikte çalıştıkları tarafı 

değiştirmenin maliyetini artırıp onları bir anlamda bu ilişkide tutsak hale getirir. 

“Tutsak” tedarikçiler genelde basit montaj işleri gibi sınırlı bir görev alanında 

çalışırlar ve tasarım, lojistik, parça alımı ve süreç teknolojilerindeki ilerleme gibi 

tamamlayıcı faaliyetler açısından lider firmaya bağımlıdırlar. Tutsak eden değer 

zincirlerinde lider firmalar, kendileriyle çalışan firmalara yeterli miktarda kaynak ve 

pazara erişim de sağladığından tedarikçilere bu ilişkiden çıkmak cazip gelmez. Bu 

şekilde lider firma değer zincirindeki fırsatçı yaklaşımları da kontrol altında tutmuş 

olur. 

5) Hiyerarşik değer zincirleri: Ürün niteliklerinin kodlanabilir olmadığı, 

ürünün yapısının karmaşık olduğu ve becerileri son derece gelişmiş tedarikçilerin de 

bulunamadığı durumlarda, lider firmalar ürünleri kendi bünyeleri içinde geliştirip 

üretmek zorunda kalır. Bu tür bir yapı değer zincirinin halkaları arasında yazılı 

olmayan nitelikteki bilgiyi aktarmak, karmaşık girdi çıktı ağlarını etkin bir biçimde 
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yönetmek ve fikri mülkiyet gibi kaynakları kontrol altında tutmak gerektiğinde 

ortaya çıkar ve esasında dikey entegrasyon ile tanımlanır. 

Küresel ticarette yer almak isteyen firmalar ile onları destekleyecek ve 

yönlendirecek kurumlar açısından değer zincirlerindeki bu tür farklılıkların ortaya 

konması önemlidir. Zira farklı nitelikteki değer zincirleri farklı yaklaşımlar 

gerektirir. Örneğin ürünlerini küresel pazarda kendileri satmak isteyen ulusal 

firmalar, büyük küresel alıcıların koordinasyonu altında çalışan firmalardan farklı 

türde desteğe ihtiyaç duyarlar.  

Değer zincirlerindeki bazı faaliyetler daha çok değer yaratır, dolayısıyla daha  

kazançlıdır. Bu durumda firmaların bu kazançlı faaliyet alanlarına geçişini 

kolaylaştıracak türde politikalar izlemek gerekir. Öte yandan küresel ekonomide 

ilişkiler önemli hale gelmiştir. Karar alıcılar ülkedeki firmaların küresel ticaretin 

parçası olmaktan fayda sağlamalarını hedefliyorsa, bu firmaların yalnızca alım satım 

işlemleri mi gerçekleştirdiğini, yoksa yoğun bilgi alışverişini içeren bir etkileşimde 

mi olduklarını tespit etmeli, ayrıca değer zincirlerindeki eşitsizliğin ve gücün 

farkında olmalıdırlar. Çünkü güçlü oyuncularla çalışmaktan fayda sağlanabileceği 

gibi, bu firmaların yerel firmaları kendilerine bağımlı hale getirerek küresel ticaretten 

elde edebilecekleri kazanımları ciddi biçimde sınırlamaları da söz konusudur.
105

  

3.5. Değer Zincirlerinde Yükselme 

Küresel ticarette artan rekabetin fiyatlarda baskı yaratması karşısında 

üreticilerin gelirlerini korumaları ya da artırabilmeleri için beceri düzeyini artırmaları 

ya da giriş engelleri taşıdığı için bu tür baskılardan uzak kalabilen piyasa 

bölümlerine geçebilmeleri gereklidir. Değer zincirinde daha fazla gelir sağlayan 

faaliyetlere geçiş için yükselme (upgrading) ifadesi kullanılmaktadır.
106

  

Literatürde firmaların değer zincirinde dört farklı yükselme gösterebilecekleri 

tespit edilmiştir:
 107
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Süreçte Yükselme: Firmalar, üretim sistemlerini yeniden düzenleyerek ya da 

daha ileri teknolojiler kullanarak rakiplerinden daha etkin bir biçimde girdileri 

çıktılara dönüştürebilir ve böylelikle üretim süreçlerinde ilerleme 

gerçekleştirebilirler.  

Üründe Yükselme: Böyle bir yükselme gösteren firmalar, rakiplerinden daha 

hızlı biçimde, karmaşık yeni ürün grupları geliştirebilir ya da eski ürünlerde ilerleme 

sağlayabilirler. Bu ürünler birim fiyatlarda artış ve çalışan başına daha fazla katma 

değer yaratan niteliktedir. 

İşlevsel Yükselme: Firmalar yeni işlevler edinerek ya da var olan kimi 

işlevlerini terk ederek toplamda faaliyetlerinin içerdiği beceri düzeyini ve böylece 

yaratılan katma değeri artırabilirler. Örneğin üretimi tasarım ya da pazarlama ile 

birlikte yürütebilir ya da düşük değer yaratan üretim faaliyetlerinden tümüyle 

çıkabilirler. Bu yükselme değer zincirinde firmalar arası iş bölümünün değişmesini 

ya da başka bir üretim zincirine geçilmesini içerir.  

Firmanın işlevsel yükselme göstererek değer zincirinin daha yüksek katma 

değer yaratan alanlarında faaliyet gösterebilmek için rakiplerince taklit edilmesi zor 

temel yetkinlikler yaratabilmesi gerekir. Bu da firmanın kendi iç süreçlerinde ve 

parçası olduğu değer zincirindeki öğrenme düzeyi ve edindiği becerilerle ilişkilidir. 

Sektörler Arası Yükselme: Firmalar değer zincirinde belirli bir işlevi yerine 

getirirken edindiği yetkinlikleri uygulayarak yeni bir sektöre, farklı bir değer 

zincirine geçiş yapabilir. Örneğin, televizyon üretmekte edinilen beceriler sayesinde 

bir firma ekran üretimine başlayarak bilgisayar sektörüne giriş yapabilir.  

İşletmelerin kendilerine daha fazla kazanç sağlayan alanlara yükselmesinde, 

faaliyet gösterdikleri değer zincirinin niteliği etkilidir. Değer zincirinin niteliğini 

belirleyen de yukarıda açıklandığı gibi ilişki içindeki aktörler arasındaki güç 

dengesidir. Bu nedenle değer zincirinin yönetişim yapısı ile yükselme imkanı birbiri 

ile yakından ilgilidir. 

Hiyerarşi benzeri  yönetişim yapısı olan değer zincirleri genelde üreticilerin 

ürün ve süreçlerde hızla yükselebilmesine imkan sağlamakla beraber işlevsel 

yükselmeyi kolaylaştırmayan hatta zorlaştıran bir biçimde yapılanmaktadır. 
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Tedarikçinin üretim kapasitesinin hemen hepsini kendine adamasını bekleyen büyük 

alıcılar bu şekilde üretici firmaları kendilerine bağımlı hale getirmekte, üretimin 

devamlılığı ve satış garantisi sunma yanında yeni teknolojilerin öğrenilmesini 

sağlaması nedeniyle üreticiler de alıcıları ile olan bu ilişkilerini bozmak 

istememektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük firmalar açısından uluslararası büyük alıcı 

şirketlerle çalışmak kısa dönemde ihracat yapmayı kolaylaştırabilir. Alıcılarla 

çalışmak uygulama ile iş başında öğrenilebilen bilgi transferini içerdiğinden 

önemlidir. Ancak bu bilgi niteliği gereği daha çok ürün ve üretime yönelik olup 

piyasa hakkındaki bilgiyi içermeyecektir. Bu tür bilgiler alıcıların kendisinde 

kalacaktır. Dolayısıyla uzun vadede bu durum firmaların söz konusu pazar taleplerini 

izlemesini zorlaştırıp alıcılara bağımlı hale gelmelerine neden olabilir. Çünkü küresel 

alıcılar tedarikçilerinin başka alıcılarla çalışmalarını önlemek için sözleşmelere 

madde koyarlar ve ayrıca pratikte de bunu önleyecek uygulamalara girerler. Örneğin 

tedarikçilerine daha yüksek fiyat verebilirler ya da tedarikçilerin üretimde 

kullanılacak girdileri almasını kolaylaştıracak finansal destekler sağlayabilirler.
108

   

Buna karşılık hiyerarşi benzeri  yönetişim yapısını kırabilmenin çeşitli yolları 

bulunabilir. Mesela, güçlü küresel alıcılar için yapılan üretimden edinilen bilgiler, 

daha eşit koşullarda çalışılabilecek alıcıların bulunabileceği başka pazarlara girmekte 

kullanılabilir. Ancak bunu başarabilmek ilave bilgi ve becerilere sahip olmayı da 

gerektirir. Örneğin elektronik sektöründe faaliyet gösteren Tayvanlı fason üreticiler 

müşterilerinin sağladığı tasarım üzerinde ufak değişiklikler yaparak ürettikleri ürünü 

başka pazarlardaki farklı müşterilere sunmaya başlamıştır. Lider firmanın başkasına 

bırakmaya gönüllü olacağı faaliyetleri yerine getirmeye başlamak da hiyerarşi 

benzeri yapıyı kırabilmeyi sağlayabilir. Lider firma tedarikçinin başarısızlık riski 

nedeniyle bu tür bir ilişki geliştirdiğinden, tedarikçinin becerileri arttıkça lider firma 

lojistik gibi belirli alanları da tedarikçilere bırakmaya razı olarak pazarlama ve 

markalaşma gibi esas beceri alanlarında çalışmaya devam edecektir. Bu olasıklıklara 

karşın tedarikçilerin işlevsel yükselme gösterebilmesi açısından lider firmaların 
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kararlarından ve sınırlı alanlarda sağlayacağı desteklerden öte yeni beceriler edinmek 

için gerekli yatırımları kendilerinin yapması daha önemlidir. 
109

  

Tarafların eşit statüde görüldüğü piyasa ilişkilerinin hakim olduğu bir değer 

zincirinde ise yukarıda bahsedildiği biçimde büyük alıcıların desteği olmadığından 

üründe ve süreçte yükselme üreticilerin kendi çabasına dayanmaktadır ve bu yüzden 

daha geç gerçekleşebilmektedir. Buna karşın üretici kendine hedef olarak belirlediği 

piyasa segmentindeki talebi izleyebilme, üreteceği ürünü, çalışacağı partnerleri ve 

dağıtım kanallarını belirleme konusunda inisiyatif alabildiğinden yaratıcı becerilerini 

geliştirme fırsatı bulabilir. Bu nedenle işlevsel yükselme gerçekleştirmesini 

sağlayacak becerileri kendisine katabilir.  

Alışverişe konu olan ürün/yarı ürünün özellikleri ve tarafların sahip olduğu 

farklı beceriler nedeniyle karşılıklı bağımlılığın ortaya çıktığı dolayısıyla ağ 

ilişkilerinin hakim olduğu ilişkisel değer zincirlerinde faaliyet göstermek, tedarikçi 

açısından daha çeşitli yükselme biçimlerine olanak sağlasa da böyle bir ilişkiye 

girebilmek üretici/tedarikçinin, alıcıyı kendisiyle çalışmaya sevk eden ve başka 

tedarikçilerde bulunmayan becerilerinin olmasını gerektirir. Dolayısıyla genellikle 

beceri düzeyi düşük kalan gelişmekte olan ülke üreticileri açısından ilk etapta böyle 

bir yönetişim yapısı olan değer zincirlerinde çalışmak olası görünmemektedir.  

Gelişmekte olan ülke üreticilerin durumu açısından bu üç yönetişim biçimi 

kıyaslandığında, hiyerarşi benzeri yönetişim yapısında bir değer zincirine katılmak 

her ne kadar hızlı bir ihracat artışı ile beraber süreç ve ürün açısından yükselmeye 

imkan sağlasa da, daha önce belirtildiği üzere alıcılara aşırı bağımlılık yaratması 

yüzünden ihracatta fiyat rekabetine girme ve birim ihracat fiyatlarının azalması 

riskini taşımaktadır. Tarafların görev tanımının açıkça belirlendiği böyle bir 

durumda, işlevsel yükselme göstererek değer zincirindeki konumunu değiştirmek ve 

üretimin ötesindeki faaliyetleri de yerine getirmek isteyen tedarikçilerin, alıcılara 

olan bağımlılığı kıracak şekilde becerilerini geliştirmek ve farklı beceriler kazanmak 

yönünde, fiziki ve beşeri sermayenin, teknolojiyi kullanma düzeyinin ve örgütsel 

yapının iyileştirilmesi gibi yeni stratejiler izlemesi gerekecektir.  Değer zincirinin 
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yönetişimi dinamik bir süreç olduğundan bu şekilde becerilerini geliştiren ve kendini 

ayrıştıran firmalar değer zincirindeki etkisini artırabilme olanağı bulabilir.  

3.6. Yeni Pazarlara Açılarak Beceriler Kazanma  

Bir önceki bölümde açıklandığı üzere işletmelerin kendilerine daha fazla 

kazanç sağlayan alanlara yükselmesinde, parçası oldukları değer zincirindeki 

yönetişim yapısı yani ilişki içindeki aktörler arasındaki güç dengesi etkilidir. 

Firmalara söz konusu gücü sağlayan husus rakiplerinden ya da zincirde ilişki içinde 

olduğu ortaklardan kendini farklılaştıracak becerilerinin olmasıdır.  

Rekabetin yoğun olması fiyatlar üzerinde baskı yaratacağından kar marjları 

da düşük olacaktır. Bu durumda gelir artışını sürdürebilmenin yolu, rakiplere karşı 

geliştirilen giriş engellerini sürdürmek ya da engellerin geçici olması durumunda 

yüksek giriş engelleri yaratacak faaliyetlere sistematik bir biçimde geçiş sağlayacak 

dinamik becerilerin geliştirilmesidir.
110

 Bu beceriler sayesinde firma rekabetin daha 

az olduğu bir alanda faaliyette bulunabilecektir. 

Güney Afrika’daki mobilya sektörünü inceleyen bir çalışmada değer 

zincirinin altyapısının üreticilerin yükselme kapasitelerini nasıl etkilediği ortaya 

konmaktadır. Buna göre, ithal ikameci politikaların koruması altında geniş bir ürün 

aralığında, standart nitelikte, büyük ölçekli üretim yapan yerli firmalar, piyasada 

taksitle satış yapma konusunda rekabete yönelmiş ve yeni ürün geliştirme, farklı 

becerilerin gelişimini sağlayan alanlara yoğunlaşma, tasarım yapabilme ve ürün 

portföyünü değiştirme konusunda yetersiz kalmışlardır. Küreselleşmenin etkilerinin 

ülke ekonomisinde yoğun biçimde hissedildiği 1990’lı yıllarda ülkenin mobilya 

ihracatı artmasına rağmen birim fiyatlar önemli ölçüde düşmüştür. Çünkü Güney 

Afrikalı üreticiler kalite ve teslimat güvenilirliği konusunda yetersiz kaldıklarından, 

piyasanın fiyat rekabetinin yoğun olduğu segmentinde yer alabilmiş ve nihai 

pazarlara ulaşma gibi becerilerini geliştirememiştir.
111

  

Küreselleşme sonucu artan rekabet baskısı üreticileri hızla değişen piyasa 

taleplerine cevap verebilmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla rekabet gücünü artırmak 
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için hem firma içindeki hem de firma dışındaki bağlantıların yeniden 

yapılandırılması gerekir. Bu da araştırmanın odağını firma merkezli faaliyetlerden 

firmaların parçası olduğu değer zinciri ve kümelenmelere kaydırmaktadır. Bu 

yaklaşıma iki uç örnek olarak Japon ve İtalyan firmaları gösterilebilir. Toyota gibi 

büyük Japon firmaları montajcılar ve parça tedarikçileri ile piyasa türü akdi ilişkiler 

yerine, işbirliği ve uzun dönemli tedarike dayanan mecburi akdi ilişkiler geliştirip 

ilişkilerini yeniden yapılandırmışlar ve dikey işbirliğine gitmişlerdir. Daha farklı 

biçimde İtalya’daki küçük firmalar ise kaynaklarını bir havuzda toplayıp farklı 

konular üzerinde işbirliğine giderek küresel pazarlara girebilmeyi başarmışlardır. 

Böyle bir yatay işbirliğinde kilit mesele nispeten küçük firmalar arasında güveni 

oluşturmak ve bu meyanda ortak imalat ve pazarlama stratejileri geliştirmek ve 

yönetmektir. Her iki durumda da öne çıkan nokta, hem tedarik zincirinde tedarikçiler 

ve müşterilerle hem de rakiplerle ilişkiler geliştirmenin firmalara fayda 

sağlayacağıdır.
112

 

Gelişmekte olan ülke firmaları açısından gelişmiş uluslararası pazarlara satış 

yapmak, kendi ülkelerinde satış yapmaktan daha fazla ve karmaşık becerilere sahip 

olmayı gerektirir. Yeni pazarlara girmek firmaların ilgili ülkedeki bürokratik 

işlemler, aranan standartlar, pazarlama kanalları ve tüketici zevkleri gibi yeni bilgi ve 

becerilere sahip olmasını da gerektirir. 
113

  

Firmalar yeni beceriler kazandıkça yeni pazarlar bulabilirler. Ayrıca bunun 

tersi de geçerli bir durumdur. Yeni pazarlara girerek tüketicilerle etkileşim içinde 

olmak, hem karşılanması gereken yeni gereklilikler yaratarak hem de bilgi transferi 

sağlayarak firmanın öğrenme sürecini hızlandırabilir ve beceri düzeyini 

geliştirebilir.
114

  

Öte yandan geleneksel ürün gruplarında farklı nitelikte pazarlara üretim 

yapılması firmaların öğrenme sürecine katkı sağlayabilmekte, onlara değişen 

koşullara hızlı uyum sağlama konusunda esneklik ve farklı beceriler 

kazandırmaktadır.
115

 Hindistan’ın Ludhiana bölgesinde kümelenen ve dağılma öncesi 
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Sovyet pazarına büyük miktarda ihracat gerçekleştiren yünlü triko üreticilerinin 

yaşadıkları bu konuya güzel bir örnektir.
116

 Söz konusu üreticiler Sovyet pazarına 

düşük kalitede ucuz ürünler, kendi iç pazarlarında ise yüksek kalitede, tasarıma 

sahip, pahalı ürünler sunmuştur. Dolayısıyla farklı pazarda yer almak riski 

dağıtmakta kullanılan bir unsur olarak görülmüştür. Sovyetler Birliğinin 1990’ların 

başında dağılması ile söz konusu büyük pazarını kaybeden firmalardan iç pazarda 

sağlam bir varlık gösterenler, bu kriz karşısında daha hızlı bir biçimde toparlanmıştır. 

Ayrıca makine teçhizat yatırımları yanında ve hatta onlardan önce üretimde içsel 

süreçlerini iyileştirerek, organizasyonel değişime giden ve tasarımcı, nitelikli iş gücü 

istihdamına önem veren firmaların krize karşı dayanma gücünün daha fazla olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bunun dışında üreticilere pazara erişim kanalı sunarak, bilgi transfer 

ederek ve çalışmalarını izleyerek ihracat yapmayı onlar için kolaylaştıran aracılarla 

çalışılması da önemli katkılar sağlamıştır. Böylece edindikleri yeni becerilerin 

yanında ürün sundukları farklı piyasalardan edindikleri bilgiler ve bu aracılarla 

çalışmak bu üreticilere, ABD ve AB pazarına giriş imkanı sunmuştur.  

Önceki bölümde küresel değer zincirinde yanlış konumlanmaları nedeniyle 

nasıl zarara uğradıkları bahsedilen Brezilya’nın Sinos Vadisi bölgesindeki ayakkabı 

üreticileri ile aynı bölgede faaliyet gösteren daha küçük ölçekli üreticiler ise farklı bir 

gelişim örneği göstermiştir. Yurt içi ve Latin Amerika pazarına yönelik üretim 

yapmaya odaklanan bu üreticiler, bir yandan daha küçük ölçekteki alıcılarla çalışarak 

ihracat yaparken diğer yandan kendi markalarını geliştirmiş, değer zincirinde tasarım 

ve pazarlamaya ilişkin faaliyetlerde de yer almıştır. Böylece ileride büyük alıcılara 

ihracat yapmakta kullanabilecekleri bilgileri öğrenmeleri ve becerilerini 

geliştirmeleri konusunda daha fazla fırsatları olmuştur.
117

  

Öte yandan kendilerine tedarikçi arayan küresel alıcılar da gelişmekte olan 

ülkelerden ihracat yapan firmaların yeni beceriler kazanmasında önemli bir konumda 

bulunmaktadır. Uluslararası büyük firmalarla lisans anlaşmaları, fason üretim ve 

ortak girişimler gerçekleştirilerek teknolojik becerilerin elde edilmesi mümkün 

olabilmektedir. 1960’lar ve 1970’lerde Güney Koreli firmalar Japon firmalar ile bu 
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şekilde çalışarak elektronik sanayinde önemli bir ihracatçı konumuna gelmiştir. Bu 

dönemde küresel Japon firmalarca özellikle Kuzey Amerika pazarına ihraç edilen 

ürünlerin önemli bir kısmı Samsung gibi Koreli fason üreticilerce üretilmiştir.
 118 

Doğu Asya ülkelerinin deneyimlerine dayanılarak değer zincirinde ilerleme 

yolu şu şekilde tanımlanmıştır
119

: 

 Montaj: Bu aşamada firma yalnızca alıcının belirlediği niteliklerdeki 

ürünün yine alıcı tarafından sunulan malzemeleri kullanarak üretilmesine 

odaklanmıştır. 

 Orijinal ekipman imalatı: Burada tedarikçi girdilerin temini ve lojistik 

faaliyetlerin yürütülmesini de içerecek şekilde imalatın daha geniş bir alanında 

sorumluluk alır. Ancak tasarım ve markalaşma hala alıcının sorumluluğundadır. 

 Orijinal tasarım imalatı: Tedarikçinin imalata ek olarak alıcı ile işbirliği 

halinde tasarım sürecinde de rol almaya başladığı aşamadır. Daha ileriki durumlarda 

alıcının yaptığı yalnızca, tedarikçi tarafından tasarlanan ve yapılan ürüne kendi 

markasını iliştirmektir. 

 Orijinal marka imalatı: Tedarikçi kendi markası altında kendi ürünlerini 

tasarlar, üretir ve pazarlar. Bu işlevler için artık herhangi bir alıcıya bağlılığı yoktur.       

Küresel değer zincirlerinin bir parçası olmak firmaların beceri kazanmalarını 

ve öğrenme süreçlerini değişik biçimlerde etkileyebilir. Sınai rekabet gücünü 

artıracak beceriler kazanmada firmaların kendi çabaları ve devletin destekleyici 

politikaları yanında büyük alıcı firmaların küresel üretim ağlarına dahil olmak da 

etkilidir. Ne var ki küresel değer zincirlerinde yer almak öğrenme ve beceriler 

kazanmak için tek başına yeterli değildir. Özellikle teknolojik becerilerin 

geliştirilmesi ve pazara erişimin artırılması, firmaların kendi çabaları yanında yerel 

ve ulusal çalışmaların da yapılmasını gerektirir. Bu yüzden küresel değer zincirlerine 

dahil olmanın öğrenmeyi artırıcı etkisi firmaların, kamu kurumlarının ve ilgili 

kuruluşların beraber çalışıp gereken yatırımları yapmasıyla ortaya çıkacaktır.
120
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Sonuç olarak küresel pazar ile bağlantı büyük alıcıların tedarikçisi olarak 

sağlanıyorsa bu alıcılara “tutsak” olmamak ve alternatif gelişim alanları 

yakalayabilmek için yerli firmaların kendilerini diğer ülkelerdeki rakiplerinden ayırt 

edecek beceriler geliştirmeleri çok önemli bir husustur. 

3.7. Küresel Mobilya Değer Zinciri 

Mobilya sanayiinde değer zinciri (Şekil 3.2)  ormancılık sektöründen 

başlatılabilir. Ormanlardan elde edilen tomruklar, girdi olarak çeşitli makineler ve 

kimyasalların da kullanıldığı kereste fabrikalarınca doğranıp işlenerek mobilya ve 

levha üreticisi çeşitli işletmelerin kullanımına sunulur. Kereste, lif ve yonga levhalar, 

kumaş, sünger, yapıştırıcı ve boya gibi girdiler kullanılarak makineler yardımıyla 

mobilyalar üretilir. Burada tasarım ve markalaşma hizmetleri de değer zincirinin 

parçalarını oluşturmaktadır. Bu şekilde üretilen mobilyalar toptan ve perakende 

satıştan oluşan çeşitli kanallar vasıtasıyla iç ve dış pazarlardaki tüketicilere sunulur. 

Tüketim süresi dolan mobilyalar mümkünse geri dönüşüme tabi tutulur, değilse atık 

halini alır.
121

  Mobilya değer zincirinde girdiler, ağaç ürünleri, kumaş, boya, cila, 

tutkal ve makine üreticisi işletmelerden doğrudan ya da tedarikçiler vasıtasıyla 

dolaylı olarak alınır. Orman ürünlerine girdi oluşturan odun hammaddesi gelişmiş 

ülkelerde sertifikalandırılmış endüstriyel ormancılık ile sağlanmaktadır.  
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Şekil 3.2. Ahşap Mobilya Sanayiinde Değer Zinciri  

  

Dünya genelinde mobilya sektöründe hem el işçiliğine dayalı emek yoğun 

üretim yapan işletmeler hem de seri imalata dayalı üretim yapan büyük ölçekli 

işletmeler faaliyet göstermektedir. Üründe yapılan yeniliklerle parçalar halinde 

taşınıp sonradan birleştirilebilen demonte mobilyaların ortaya çıkışı, sektörde birim 

ulaşım maliyetlerinin yüksekliği sorununu azaltmış, firmalarca büyük miktarlardaki 

ürünün tasarım, imalat ve sevkiyatının yapılmasını mümkün kılmış ve böylece seri 

imalat sektörde geçerli bir üretim biçimi haline gelmiştir. Bu gelişme pazara yakın 

olmayı da ihracatta bir avantaj olmaktan çıkarmış, ürünler ücretlerin düşük olduğu 

ülkelerdeki büyük ölçekli tesislerde üretilmeye başlamıştır. Nitekim, Çin ve 
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Polonya’nın dünya ihracatındaki payının artışı bu gelişmeye dayanmaktadır. 

Sektörde giriş engellerinin bu şekilde azalması ve maliyet düşüşü yaratan tekniklerin 

yaygınlaşması sonucu rekabet giderek artmaktadır. Böylece daha fazla üretici pazara 

giriş yapabilmekte ve fiyatlar düşmektedir.  

Öte yandan seri üretim mobilyalar genellikle fiyatların düşük ve orta düzeyde 

olduğu pazar bölümlerinde tüketiciye sunulurken, tasarıma dönük ve masif ahşap 

kullanarak el işçiliği ile üretilen mobilyalar ise pazarın fiyatların yüksek olduğu 

bölümlerinde sunulmaya devam etmektedir. Böyle bir ortamda mobilya ihraç eden 

ülkeler açısından, fiyatlar üzerinde rekabet baskısının daha az olduğu alanlarda 

faaliyet göstermek daha kazançlı bir yol olacaktır. Ancak bunu yapabilmek 

rakiplerden daha farklı alanlarda uzmanlaşmayı ve yeni beceriler edinmeyi öne 

çıkarmaktadır.
122

 

 Mobilya değer zincirinde faaliyetler arasında bütünleşmeden öte bir 

ayrışmanın olduğu görülmektedir. Zira yüksek katma değer yaratmak açısından 

firmalar tasarım gibi ayırt edici nitelikteki beceriler kazanmaya çalışmakta, uzmanlık 

gerektirmeyen alanlarda ise dış kaynak kullanımını tercih etmektedir. Örneğin 

küresel mobilya pazarındaki önemli firmalardan IKEA’da küresel satın alma, ürün 

geliştirme ve satış faaliyetleri üç ana şirket eliyle yürütülmektedir. Küresel satın alma 

grubu tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi ve satın alma işlerini yerine getirir. 

Tedarikçiler çoğunlukla Avrupa ülkelerinden olmakla beraber Çin de son yıllarda 

önemli bir tedarikçi olmaya başlamıştır. Ürün geliştirme bölümü fiyat, tasarım, 

işlevsellik, çevresel sorumluluklar, kalite ve dağıtıma uygunluk gibi çeşitli faktörler 

açısından ürünlerin değerlendirilip geliştirilmesinden sorumludur. Müşterilere 

odaklanan satış şirketi ise pazarlama kanallarına ilişkin stratejilerden ürünlerin 

mağazalarda sergilenmesine kadar satışla ilgili bütün faaliyetleri yürütür. 
123

 

Sektörde ürünlerin daha etkin biçimde nakliyesi ve dağıtımı için yöntemler 

gelişmekle beraber mobilya niteliği gereği nakliye sırasında fazla aktarma yapmaya 

uygun bir ürün değildir. Bu nedenle büyük perakendeciler, doğrudan imalatçı ile 
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çalışarak dağıtım zincirinin büyük bir kısmını devre dışı bırakma yoluna 

gitmektedir.
124

  

Küresel rekabetin artması karşısında sektördeki yeniden yapılanma, 

sektördeki perakendeciler ya da üreticiler öncülüğünde gerçekleşmektedir. Perakende 

sektörünün güçlü olduğu ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde, sektörün 

rekabet gücü artışı perakendecilerin üreticilerden talebi doğrultusunda olurken,  

perakendeciliğin daha zayıf olduğu ülkelerde ise sektörde yenilikçilik ve yeniden 

yapılanma üreticilerden kaynaklanmaktadır.
125

  

Birinci bölümde rakamlarla ortaya konduğu üzere mobilya sektöründe 

dünyada en fazla ithalat AB ve ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarınca 

gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelere doğrudan ihracat yapmak isteyen firmaların 

pazardaki talebi ve tercihleri yakından izleyip değerlendirerek ürünlerini 

biçimlendirmesi gerekir. Firma ürünlerinin tercihlerle örtüşmemesi riski nedeniyle 

gelişmiş ülke pazarlarına giriş çoğunlukla,  piyasanın tercihleri ve yapısı konusunda 

bilgileri gelişmiş ve hatta talebi yönlendirebilen aracılar yoluyla yapılmaktadır.   

AB pazarındaki ticaret yapısı ve dağıtım kanalları (bkz. Şekil 3.3) ile ilgili 

başlıca aktörler genellikle uzmanlar (specialists) ve uzman olmayanlar (non-

specialists) şeklinde ayrışmaktadır.
126

 Uzman dağıtım kanalında ürün aracılar 

(intermediaries) ve mobilya perakendecileri (retailers) tarafından sunulur. AB 

pazarında mobilya satışlarının yaklaşık yüzde 80’i bu kanaldan yapılmaktadır. 

Uzmanlar ya bağımsız çalışır ya da büyük zincir mağazalar ve alıcı gruplar 

biçiminde organize olmuştur. Organize olanlar Avrupa’nın kuzeyinde (Fransa, 

Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi) daha yaygın olarak görülürken İtalya, 

İspanya, Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde ise bağımsız nitelikteki küçük 

mobilya mağazaları daha çok görülmektedir. 2008 yılında AB’de 125 bin adet 

mobilya perakende satış mağazasında 450 bin civarında kişi istihdam edilmiştir. Son 

yıllarda, büyük ölçekli perakende zincirlerinin dağıtım sistemindeki ağırlığı, bayilik 

ağının çok gelişmediği Doğu Avrupa ülkelerinde de önemli ölçüde artmaktadır.
127
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Uzman olmayan dağıtım kanalı alışveriş merkezleri, posta ile sipariş usulü 

çalışanlar, kendin yap (do-it-yourself) mağazaları veya hipermarketleri içerir ve 

mobilya, söz konusu şirketlerin sağladığı pek çok üründen yalnızca birini oluşturur. 

Bu gruptakiler, kendi temsilcileri vasıtasıyla uzmanlaşmış aracılardan ya da 

doğrudan imalatçıdan alım yaparlar. AB’deki perakende mobilya satışlarının 

yaklaşık yüzde 20’si de bu kanal üzerinden yapılmaktadır. Bunun dışında İnternet de 

günümüzde etkin bir satın alma kanalı halini almaktadır. 

Batı Avrupa’daki kimi üreticiler üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu 

Doğu Avrupa ülkelerinde kendi fabrikalarını açmakta veya yerli şirketlerle ortaklık 

kurmaktadır.     

Şekil 3.3. AB Pazarındaki Tipik Dağıtım Kanalları 

 
Kaynak: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, (CBI). 

Öte yandan Buehlmann ve Schuler (2009) tarafından yapılan çalışmada 

ABD’deki mobilya değer zincinin değişimi ortaya konmuştur. Buna göre ABD’de 

mobilya satışı 1990’lardan önce, dikey olarak bütünleşik yapıdaki imalatçılara ait 
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geleneksel mağazalarda yapılırken, günümüzde değer zincirinde iş bölümüne 

gidildiği böylece sektördeki aktörlerin tasarım, tedarik zinciri yönetimi, parçaların 

montajı, mobilyanın cilalanması ve perakendecilik gibi daha sınırlı alanlarda 

uzmanlaştıkları görülmektedir (bkz. Şekil 3.4). Uzmanlaşma sonucu kimi faaliyetler 

dış kaynak kullanımı yoluyla temin edilebilmekte, bu da üreticilerin değer zincirinde 

daha etkin ilişkiler geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu süreçte üreticilerin başarısı 

müşteri tercihlerini izleyebilme, iyi kalitede hizmet sunma ve tüketiciye dönük 

üretim yapmaya bağlıdır.
128

   

Şekil 3.4. 1950-1990 döneminde ABD’de mobilya değer zinciri  

 

Kaynak: Buehlmann, Schuler, 2009: 26. 

Üretim alanındaki değişimin dışında ülkede mobilya sektöründe satış ve 

dağıtım kanallarında da çeşitliliğin arttığı görülmektedir (bkz. Şekil  3.5 ve Şekil 

3.6). Satışlar butik şeklindeki geleneksel mobilya mağazaları yanında çoğunlukla 

şehir merkezinin dışındaki alanlara kurulan büyük perakende mağazaları ve ev eşyası 

satışında uzmanlaşmış mağazalarda satılmaktadır. Avrupa pazarından farklı olarak 

Amerikan dağıtım sistemi son derece organize olmuş bir biçimdedir ve çok büyük 

miktarlarda satış yapabilmek için tek bir alıcı ile çalışmak yeterli olabilmektedir. 

                                                 
128

 Buehlmann, Schuler, 2009: 26.  



 

112 

 

Şekil 3.5. 1991-2010 döneminde ABD’de mobilya değer zinciri   

 

 
 

 Kaynak: Buehlmann, Schuler, 2009: 26. 

 

Şekil 3.6. 2010’dan sonra ABD’de mobilya değer zinciri 

Kaynak: Buehlmann, Schuler, 2009: 26. 

Ülkeden ülkeye farklılık gösteren, tasarım, fiyat ya da markaya duyarlı farklı 

alanlara ve parçalı bir yapıya sahip olan küresel mobilya pazarında üreticiden 
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tüketiciye uzanan yol karmaşık ve çeşitlidir. Gereffi tarafından yapılan tanıma göre 

mobilya değer zinciri alıcıların güdümünde olan bir niteliğe sahiptir, yani küresel 

mobilya üretim ağlarını alıcılar yönetmektedir. Dolayısıyla küresel pazarda yer 

edinmek isteyen gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler için mobilya sektöründe ne tür 

alıcıların faaliyet gösterdiğini tespit etmek ve onlarla ilişki kurmak önemlidir.  

Kaplinsky vd. tarafından bu amaçla yapılan çalışmada küresel mobilya değer 

zincirinde üreticilerin nihai pazara erişimini sağlayan temel alıcılar ve değer 

zincirinde daha etkili oldukları alanlar tespit edilmiştir.
129

  Buna göre: 

i. Küresel mobilya değer zincirinde önemli rol oynayan alıcı gruplarından 

biri pek çok ülkeden tedarikçilerle çalışan, pek çok ülkede satış noktaları ve çok 

sayıda büyük mağazası olan perakendecilerdir. Bu tür alıcıların en bilinen örneği 41 

ülkede satın alma ve perakende faaliyeti yürüten, 55 ülkede 1074 tedarikçisi,  26 

ülkede 280 adet mağazası bulunan IKEA’dır.
130

 Bunlar esasında satış sonrası 

hizmetler, perakende, dağıtım, pazarlama, tasarım, satın alma, uluslararası 

taşımacılık gibi yüksek değer yaratan faaliyetleri yürütseler de üretim yapmayı da 

sürdürürler ve dış kaynak kullanımına diğer gruplara kıyasla daha az başvururlar. 

Tedarikçileri zorlayıcı talepleri (çocuk işçi çalıştırmama, kalite ve çevreye ilişkin 

standartlara uyma gibi) olduğundan, belirli standartları yakalayan ve becerileri 

gelişmiş tedarikçileri tercih ederler. Bu nedenle dış kaynak kullanımını genellikle 

gelişmekte olan ülkeler yerine daha çok orta ve yüksek gelir grubundaki ülkelerdeki 

üreticilerden yaparlar. Tedarikçilerle uzun süreli işbirliği geliştirdiklerinden gerektiği 

zaman onların fabrikalarına yatırım da yapabilirler. Tedarikçiye bu şekilde çok uzun 

dönem iş garantisi sunulması maliyetleri düşüren bir unsur olmaktadır. Alıcı 

tarafından ürünün nitelikleri ve tasarımı konusunda üreticiye kesin ve açık bilgiler 

sunulur. Büyük miktarda alım yapıldığı için tedarikçilerin de dış kaynak kullanımına 

yönelmesi söz konusu olabilir.  

Görüldüğü üzere bu ilişkide tarafların görev alanı net bir biçimde 

tanımlanmıştır. Tasarım kendi sorumluluk alanına girdiğinden bu küresel 

perakendeciler tasarıma büyük kaynak ayırmaktadır. Tasarım sürecinde doğrudan 

                                                 
129

 Kaplinsky et al. 2003: 7. 
130

 Rakamlar 2010 yılına aittir. 



 

114 

 

kontrole sahip olmak kaydıyla bu konuda uzmanlaşmış şirketlerle de çalışabilirler. 

Dolayısıyla bu perakendeciler tasarım alıcı değil tasarım yapıcı konumdadır. O 

nedenle tedarikçilerinin bu alana karışmasına kesinlikle izin vermezler. 

Küresel alıcılarla çalışmak, yerli firmaların yeni teknolojilere uyum 

sağlamasına, büyük ölçekli üretim yaparak dış pazarlara açılmasına ve uluslararası 

standartların firmalarda yerleşmesine katkı yapan bir etkiye sahiptir. Ne var ki değer 

zincirindeki tasarım yapma, markalaşma ve alım faaliyeleri yukarıda da belirtildiği 

üzere tedarikçilere bırakılmayan alanlardır. Hatta kimi örneklerde tedarikçilerin bu 

konularda beceri kazanmasının engellendiği görülmektedir. Ayrıca bu tür bir ilişki 

kar marjlarının daralması ve yükselen kalite standartları nedeniyle üretimdeki ithalat 

payının artmasına da neden olabilmektedir.
131

  

ii. Diğer grup, sınırlı sayıda ülkedeki sınırlı sayıda tedarikçiden doğrudan 

alım yapan küçük ölçekli ve genellikle tek mağazası olan perakendecilerdir. Bunlar 

lojistik ve dağıtım faaliyetini yürütseler de bazı örneklerde bu faaliyetler de mobilya 

tedarikçilerince yerine getirilir. Hatta fiyat esnekliği yüksek, düşük kar marjına sahip   

ürünlerin tasarımını da gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçilerine bırakabilirler. 

Çünkü bu tür perakendecilerin kendi tasarım kapasitesi bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla tedarikçilerin ürün tasarımında etkin olabilmesi, ancak dış kaynak 

kullanımına daha çok başvuran bu tür alıcılarla çalıştıklarında mümkün 

olabilmektedir.  

iii.  Pek çok ülkeden ürün tedarik eden buna karşılık genellikle tek bir ülke ya 

da bölgedeki perakende mağazalarda satış yapan ihtisaslaşmış orta ölçekli alıcılar da 

küresel mobilya değer zincirindeki diğer önemli grubu oluşturmaktadır. Bu alıcıların 

pek çok ülkede konumlanmış sayıları bine ulaşan tedarikçisi olabilir. Daha küçük 

ihtisaslaşmış alıcıların bile genellikle 100’den fazla tedarikçisi vardır. Uzmanlık 

alanları satın alma ve pazarlama olan ihtisaslaşmış alıcılar en fazla dış kaynak 

kullanımı yapan gruptur. Bununla birlikte ürünlerin sunulduğu pazar konusunda 

tedarikçilerin yeterli bilgisi olmadığından yeni tasarım bulma faaliyetini de kendileri 

yürütür. Bu nedenle bu tür alıcılarla çalışmak tedarikçilerin tasarım becerisinin 

gelişmesinde açık bir etkiye sahip olmayacaktır.  
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Mobilya sektöründe değer zincirindeki faaliyetlerin ayrışması sonucu küresel 

alıcılar ile tedarikçiler arasında gelişen ilişkiler uzun dönemli olup karşılıklı 

sorumluluklar içerir. Çok uluslu şirketler tedarikçilerine teknoloji gelişimi, üretim 

yönetimi ve personelin eğitimi gibi destekler sağlar. Bu durum tedarikçilerin, üretim 

sürecinde montaj yapmanın ötesine geçerek özel parçalar ya da daha yüksek katma 

değerli mobilyalar üretebilecek yeni beceriler edinmesine imkan verir. Bu nedenle 

mobilya sektöründe üretim ağı iş gücü maliyetindeki artışlara niteliksiz iş gücü 

gerektiren sektörlere göre daha az duyarlıdır ve bilgi transferi ve verimlilik artışları 

için daha fazla fırsat yaratır.
132 

     

Yabancı ülke pazarlarına ürün satmak işletmeler açısından uygun alıcı bulma, 

lojistik, dağıtım gibi meseleleri gündeme getirir. Bu nedenle KOBİ’ler aracılar 

vasıtasıyla ürünlerini dış pazarlarda satabilmektedir. Ancak bu durumda aracılar 

değer zincirindeki karın çoğunu ele geçirebilir ve KOBİ’lerin değer zincirinde 

yükselme kapasitelerini etkileyebilirler. Buna karşılık büyük firmalar doğrudan 

kendileri perakendecilere ya da ulusötesi şirketlerin şubelerine satış yapabilirler.
133

 

Güney Afrika mobilya sanayii üzerine yapılan bir çalışmada farklı ihracat 

bağlantılarının firmaların değer zincirinde yükselmeleri üzerinde nasıl bir etkisinin 

olduğu incelenmiştir. Buna göre ihracat yapmanın bir yolu IKEA (İsveç), B&Q 

(İngiltere) gibi büyük perakendecilerle çalışmaktır. Böylece firmalar daha gelişmiş 

üretim tekniklerini öğrenmekte ve ürünlerinin kalitesi de yükselmektedir. Bununla 

beraber büyük miktarda alım yapan bu perakendecilerle çalışmak üreticilerin tek 

alıcıya bağımlı hale gelmesi gibi riskli bir durum yaratmaktadır. Nitekim söz konusu 

çalışmadaki örneklerden birinde üretici firma tek müşterisi olan büyük 

perakendecinin, fiyatlarını düşürmesi yönündeki baskısına dayanamamış ve sonunda 

iflas etmiştir. Çalışmada firmaların dış pazarlara açılmasında diğer bir yolun, hisse 

satışı yoluyla yabancı büyük şirketlerin iştiraki haline gelmek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu ortaklık sayesinde işletmeler makine ve tesislere daha fazla yatırım 

yapma, ana şirketin pazarlama ve dağıtım kanalları sayesinde fiyat marjının yüksek 

olduğu piyasa bölümlerine girme imkanı elde etmiştir. Ayrıca insan kaynaklarının 
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geliştirilmesi konusunda sağlanan destekler de firmanın becerilerinin artmasına katkı 

sağlamıştır. Ülkedeki bazı mobilya üreticilerinin ise, tek başlarına ulaşamayacakları 

ihraç pazarlarına ya da büyük alıcılara, bir araya gelip oluşturdukları pazarlama ve 

tanıtımla uğraşan bir örgüt vasıtasıyla erişim sağladıkları görülmüştür. Bağımsız 

biçimde ihracat yapmaya çalışan üreticiler ise belli alıcılar karşısında birbirleriyle 

rekabet etmekte, bu durum birbirlerinin tasarımlarını kopyalamaya ve ürün 

fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır.
134

  

Sektörün büyük ölçekli alıcıların etkisiyle küresel bir boyut kazanmasına 

rağmen pek çok ülkede, genellikle mikro ve küçük ölçekli olan mobilya işletmeleri 

nihai mamul üretiminden ziyade üretimin sınırlı alanlarında uzmanlaşmış ve iş 

bölümü yaparak çalıştıkları bölgelerde kümelenmiş durumdadır. Mobilya üretiminde 

dikey bütünleşmenin düşük olduğu kümeler, iş gücü ve teknolojinin bir arada 

bulunduğu bir kaynak havuzu niteliğindedir. Gerek üretim gerekse pazara erişim 

konusundaki yetersizlikleri nedeniyle bu tür işletmelerin dış pazarlara açılması ancak 

ihracata yönelmiş toptancı ve perakendecilerin siparişlerine göre üretim yapmakla 

mümkün olabilmektedir. Perakendecilik büyük şirketlerce üretim ise KOBİ’ler 

tarafından yapıldığı için genellikle perakendecilerin imalatçılar karşısında büyük bir 

gücü vardır. Bununla birlikte kümelerde yer alan kimi işletmelerin gerekli altyapı ve 

becerileri kazanıp bütüyerek yarattıkları markalarla önemli pazarlarda kendilerine 

yer bulabilmeleri de söz konusudur.  

1970’li yılların başında küçük bir atölyede faaliyet göstermesine rağmen 

günümüzde döşemeli mobilya grubunda (özellikle deri ve kumaş koltuk) dünyadaki 

lider firmalardan biri olan İtalyan Natuzzi firması bu duruma örnektir. Firmanın, 

üretimin bazı aşamalarını standartlaştıracak şekilde ürün ve süreçte iyileştirmeler 

yapması, kalitesine göre ürünlerinin fiyatını düşük tutabilmesini sağlamıştır. Bu 

sırada kendi dağıtım kanallarını geliştirip yurt içi ve yurt dışındaki satış ağını 

genişletmiş, dağıtımı kendi bünyesinde yöneterek aracılar kullanmayarak marka 

bilincini artırmaya önem vermiştir. İhracat için, deri koltukların lüks mal olarak 

kabul edildiği ABD pazarına yönelmiştir. Avrupa’daki çok parçalı ve çeşitlilik 

gösteren yapının tersine, ABD pazarındaki organize dağıtım kanallarının varlığı, 
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standart nitelikli ürünleri, büyük miktarda üreten şirket açısından ihracatı 

kolaylaştıran bir etken olmuştur. Üretimde dikey bütünleşik bir yapıyı tercih etse de 

şirket, tasarım ve kullanılacak malzemeleri kendisi belirlemek kaydıyla, zaman 

zaman bölgedeki küçük işletmelere fason üretim de yaptırmaktadır. Önceden 

belirlenmiş kalite ve verimlilik standartlarına uyulmasını talep ettiğinden bu durum 

Natuzzi ile çalışan tedarikçilerin üretim sürecindeki etkinliklerinin artmasına yol 

açmıştır. Öte yandan rakip ülkelerde bulunmayan yerel zanaat becerilerini kullanmak 

da şirkete rekabet gücü kazandıran bir unsur olmuştur. Dolayısıyla bölgedeki küçük 

işletmelerle firma arasında kurulan ilişki her iki taraf açısından da fayda 

sağlamıştır.
135

 

Mobilya ticaretinde alıcılar rekabet fiyatları düşürdüğü için değer zincirinin 

üretim alanına daha fazla tedarikçinin girmesini desteklemekte buna karşılık yüksek 

getiri sağlayan kendi faaliyet alanlarında giriş engellerini artırmaya çalışmaktadır.  
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4. TÜRKİYE’DE EV MOBİLYASI DEĞER ZİNCİRİNİN İNCELENMESİ 

Türkiye’de mobilya sektörünün önündeki gelişim alternatiflerini görmek ve 

geleceğe dönük stratejiler belirlemek açısından sektörün bugünkü yapısını, geçmişten 

günümüze sektörde meydana gelen değişimi ve bu değişimin dinamiklerini tespit 

etmek faydalı olacaktır. Bir önceki bölümde anlatılan değer zinciri literatüründen 

yola çıkılarak bu bölümde, ülkemizde sektörün bugünkü yapısını ortaya koyan 

işletmelerin nasıl bir gelişim izledikleri anlatılmaya çalışılacaktır.   

Bu amaçla ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ne tür 

bir değer zincirinin parçası oldukları; hammadde, üretim, dağıtım, satış ve talep 

bağlamında sektörde nasıl bir değişimin olduğu ve işletmelerin değer zincirinde daha 

kazançlı alanlara nasıl geçebildiklerinin ortaya konabilmesi için çalışma kapsamında 

sektörü temsil ettiği düşünülen nitelikte firmalarla yüzyüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde söz konusu saha çalışmasının bulguları 

açıklanacaktır. Türkiye’de sektörün gelişimi için öneriler ise bir sonraki bölümde 

sunulacaktır. 

İkinci bölümde belirtildiği üzere mobilya sektöründe girişim ve istihdam 

bakımından en büyük paya yatak odası, yemek odası, oturma odası vb. gibi evlerde 

kullanılan türde ahşap mobilyalar segmenti sahiptir. Söz konusu segment düşük 

verimlilikle çalışan mikro ölçekli atölyelerin yoğunlukta olduğu buna rağmen üretim, 

ürün ve sürece ilişkin becerilerini geliştiren, özgün tasarım yaparak markalaşan, 

başarılı firmaların sayısının arttığı, çeşitlilik gösteren yapısı nedeniyle saha 

çalışmasının kapsamını oluşturmaktadır. 

Ülkemizde ev mobilyaları sektörü atölye tipi küçük işletmeler şeklinde 

gelişmeye başlamış, ancak orta ve büyük ölçekli, fabrikasyon tipi üretim yapan 

işletmeler de 1990’lı yıllarda sektöre hakim olmaya başlamıştır. Atölye tipi üretim 

yapan işletmeler ile seri imalat yapan büyük firmalar sektörde iki ayrı yapıyı 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak bir atölye, bir mağaza ve ülkenin önde 

gelen markalarından biri konumundaki bir firma ile pilot görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Sektörde uzman bu kişilerden alınan görüşler doğrultusunda 

atölye yapısından sıyrılıp büyüyen ve gelişen firmaları da kapsayacak şekilde 
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toplamda 11 firma ile 13 kere mülakat gerçekleştirilmiş ayrıca Siteler Mobilyacılar 

ve Döşemeciler Odası Başkanı, TOBB Mobilya Sektör Meclisi ve Orman Ürünleri 

Meclisi üyeleri ile de görüşülmüştür. 

İstihdam rakamlarına göre, görüşülen firmaların 4 tanesi mikro, 1 tanesi 

küçük, 3 tanesi orta, 3 tanesi de büyük ölçekli işletme niteliğindedir. Yüzyüze 

gerçekleştirilen görüşmeler 1,5-2 saat sürmüş olup sorular Ek 2’de ve firmaların 

kuruluşundan günümüze kadar olan gelişmeleri Ek 3’te verilmektedir.  

Görüşülen firmalar harflerle isimlendirilmiş olup Tablo 4.1’de gösterildiği 

gibi bir tanesi Bursa İnegöl’de bir tanesi Çanakkale Biga’da geri kalanı ise 

Ankara’da yer almaktadır. Ankara’da mobilya sanayii temel olarak Siteler 

bölgesinde gelişmeye başlamış ve yayılmış olmakla beraber 2000’li yılların başında 

Akyurt başta olmak üzere çevre ilçelerde orta ve büyük ölçekte yeni fabrikalar 

kurulmaya başlamıştır. Bu yeni işletmelerin büyük bir çoğunluğunun ortak özelliği 

sektörde faaliyete Siteler’deki atölyelerde başlamış olmaları ve zaman içinde 

büyüyüp gelişerek daha modern tesislerde yeni teknolojilerle üretime geçiş 

yapmalarıdır. 

Tablo 4.1. Görüşülen Firmaların Kuruluş Tarihleri ve İstihdamı  

Firma Sektöre Giriş İstihdam Görüşülen Kişi 

A 1970'ler 2 Sahibi 

B 1978 4 Sahibi 

C 1960'lar 20 Sahibi 

D 1968 3 Sahibi 

E 1975 4 Ortak 

F 1970'ler 60 Ortak 

G 1960'lar 150 Sahibi 

H 1991 350 YKÜ 

I 1983 181 YKB 

J 1950'ler 320 Genel Müdür 

K 1972 800 YKB 
YKB: Yönetim Kurulu Başkanı, YKÜ: Yönetim Kurulu Üyesi 

Yapılan mülakatlarda ilk olarak mobilya değer zinciri, değer zincirinde yer 

alan aktörler, aktörler arası ilişkiler ve iş bölümü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla mobilya üretim süreçlerinin neler olduğu, süreçte hangi aktörlerin yer aldığı, 

kendilerinin sektörde çalışmaya nasıl başladığı ve ne tür bir gelişme gösterdiği, 

sektörde kimlerle ve ne tür ilişkiler kurarak çalıştıkları, piyasanın yapısı, dış ticaret 
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kanalları, talebin yapısı ve değişim yönü, fiyat gelişmeleri, benzer konuların yurt 

dışındaki görünümü, hangi ülkelerin sektörde hangi alanda öncü olduğu, son 

dönemde rekabetçi olmaya başlayan ülkeler ve nitelikleri hususunda sorular 

yöneltilmiştir. Bunun yanında sektörün tarihi gelişimi, mevcut durumu, sorunları ve 

fırsatları da tartışılmıştır.  

Bu görüşmelerde firmalara sektörde işe başladıkları tarihten günümüze kadar 

hem kendi firmalarındaki hem de sektördeki değişimi ve bu değişimin nasıl 

gerçekleştirildiğini ortaya koymaya yarayacak sorular da yöneltilmiş böylece 

sektörün değer zincirindeki yükselme biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmanın bulguları değer zincirindeki aktörler, sektörün 

yapısal değişimi ve değer zincirinde yükselme başlıkları altında işlenmiştir. 

4.1. Türkiye’de Mobilya Değer Zincirindeki Aktörler 

Mobilya sektöründe dikey ve yatay boyutta faaliyet alanlarının ayrışmış 

olduğu görülmektedir. Dikeyde tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri, hammadde tedariki, 

üretim, dağıtım, pazarlama, satış yer almaktadır. Bu faaliyetler, tedarikçiler; KOBİ 

niteliğindeki mobilya imalat atölyeleri; kendi üretimlerini ya da fason imalatçıların 

üretimlerini satan ve çoğunlukla belirli kümelerde yerleşik mağazalar; atölye 

niteliğinin ötesine geçip markalaşmakta olan ve bayilerden öte kendi sınırlı sayıdaki 

mağazalarında satış yapan mobilya üreticileri; fabrikalarda seri üretim yapan ve 

bayilik sistemiyle dağıtımı sağlayan büyük marka sahibi firmalar; belirledikleri kalite 

ve standartlarda fason üretim yaptıran perakende zinciri firmalar tarafından yerine 

getirilmektedir. Yatayda ise ev mobilyası, mutfak mobilyası, ofis mobilyası, bahçe 

mobilyası gibi çeşitlilikteki ürünlerde uzmanlaşmaya gidildiği tespit edilmiştir. Ev 

mobilyası da kendi içinde masif, modüler ve demonte mobilya gibi çeşitlilikler 

göstermektedir. 

Sektör kullanılan girdiler açısından ağaç ürünleri, tekstil, makine ve kimya 

sektörleri ile ilişki içindedir. Üretimde kullanılan aksam, parçalar ve aksesuarlar da 

mobilyanın yan sanayiini oluşturmaktadır.  

Saha çalışması kapsamında yapılan görüşmelerden ve incelenen 

çalışmalardan elde edilen bulgular eşliğinde sektörde yer alan aktörler ve değer 
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zincirinin tasarım ve ürün geliştirme, üretim, pazarlama aşamalarındaki faaliyetleri 

şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 

4.1.1. Atölyeler  

Sektörde makineleşme ve sanayileşme sürecinden önce mobilya üretimi çok 

uzun yıllar kol gücüne dayanmıştır. Zanaat geleneğinden gelen bir biçimde emek 

yoğun üretimin yapıldığı aile işletmesi niteliğindeki atölyelerde usta çırak ilişkileri 

ile bilgi ve beceriler aktarılmıştır. Genellikle küme yapıları içinde bulunan 

atölyelerde teknoloji kullanımı ve makineleşme oranı son derece düşüktür. Bu da 

üretilen miktarın sınırlı olmasına ve daha büyük pazar için üretim yapılamamasına 

sebep olmaktadır. Ancak ustalık bilgisi onlara kullandıkları malzeme elverdiğince 

esnek bir çalışma yeteneği sağlamaktadır. Atölyeler toptancılardan, mobilya satış 

mağazalarından ya da doğrudan tüketicinin kendisinden gelen siparişler karşılığında 

üretim yapmaktadırlar. Türkiye’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

çok büyük bir bölümünü bu tür atölyeler oluşturmaktadır.   

Genellikle finansman sıkıntısı içinde bulunduklarından yeni yatırım oranları 

çok düşük düzeyde kalmaktadır. Atölyelerde kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu 

görülmektedir. Fiziki çalışma koşulları konusunda da yetersizlik söz konusudur. 

Günümüzde teknoloji ve sermaye yetersizliği sebebiyle verimlilikleri düşük kalan 

atölyelerde birim maliyetler yükselmekte, bu da faaliyetlerine devam etmelerini 

zorlaştırmaktadır.  

Yapılan mülakatlar sonucu, Siteler gibi atölyelerin yoğun bulunduğu 

kümelerde geleneksel tarzda üretim yapıldığında, değer zincirinin Şekil 4.1’de 

gösterildiği gibi ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Girdilerin ürüne dönüştürülüp 

tüketiciye ulaştırılması sürecinde tedarikçiler, imalatçı atölyeler ve satış mağazaları 

rol almaktadır. Üretilecek mobilyanın gereklerine göre kereste, sunta, MDF, sünger, 

elyaf, lastik, astar, kumaş, aksam ve parçalar, bağlantı elemanları (vida, menteşe, 

kulp), tutkal, zımpara, boya ve cila malzemeleri gibi girdiler, imalatçılarla aynı 

kümede yer alabilen tedarikçilerden alınmaktadır. Üretim doğrama, iskelet 

oluşturma, kalıp çıkarma, oyma, boyama, cilalama, döşeme gibi işlemleri 

içermektedir. Bu işlemlerin her biri o konuda uzmanlaşmış farklı atölyelerde 
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yapılabileceği gibi aynı atölyede de gerçekleştirilebilmektedir. Üretilen mobilyalar 

imalatçılarla sürekli ilişki içinde olan mağazalar ile yurt içi ve yurt dışındaki 

mağazalara mobilya sağlayan toptancılar tarafından alınmakta ya da doğrudan 

müşterilere satılmaktadır.   

Şekil 4.1.  Atölyelerin faaliyet gösterdiği mobilya değer zinciri  

 

 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.  

Atölyelerin yoğunlaştığı bölgelerde pek çok mobilya satış mağazası da 

bulunmaktadır. Atölyeler genellikle üretimin sadece sınırlı bir alanında uzmanlaşmış 

olup, ürünlerini sergileyecekleri bir satış alanları bulunmamaktadır. Satış konusunda 

uzmanlaşmış ayrı yapılar olarak mağazalar ortaya çıkmıştır. Ancak az da olsa 

kendine ait mağazası olan atölyelere de rastlanmaktadır. Nasıl bir modelin üretileceği 

dolayısıyla tasarım, alıcı konumundaki mağazalar tarafından belirlenmektedir. 

Mağaza sahipleri, alım satım işlevinin ötesine geçerek üretim sürecini 

koordine etmektedir. Üretilecek modele karar vererek toptancılara veya atölyelere 

ürün sipariş etmektedirler. Satışını yapmayı düşündükleri modelleri üretebileceğini 

bildikleri atölyelerle çalışmayı tercih etmekte, istediklerini ortaya koyamayan 

atölyelerle çalışmaya son vermektedirler. Ayrıca mağazalar kullanılacak 

malzemelerin seçiminde ve tedarikinde de rol alabilmektedir. Dolayısıyla üretim 

kararlarının verilmesinde mağaza sahipleri etkilidir. 

Üretim zincirinde rol alan girdi tedarikçileri, imalatçı atölyeler ve 

mağazacılar arasındaki alım satım ilişkileri genellikle senet veya çek üzerinden 

yürümektedir. Atölyeler açısından kayıtlı iş yapmak maliyetleri artırdığından kayıt 

dışı çalışma oranı çok yüksektir. Öte yandan atölyeler, mağazalardan alacaklarının 
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zamanında temin edilememesi nedeniyle tedarikçilerine ödeme yapmakta sıkıntı 

yaşamaktadır. Bu nedenle üreticilere girdi sağlayanlar ancak güvendikleri ve 

bildikleri atölyelerle iş yapmayı tercih etmekte ve imalatçılar ancak sınırlı sayıda 

girdi tedarikçisiyle çalışabilmektedir. Dolayısıyla atölyeler üretim yapabilmek için 

girdi tedarikçilerine de bu şekilde bağlı kaldığından onlar karşısında da zayıf bir 

konumda bulunmaktadır.
136

 

Kümelerde bu şekilde çalışan pek çok mağaza ve atölyenin olması sektörde 

ölçeğin küçük kalmasına, verimsiz yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

birimler tarafından yapılan üretim iç piyasadaki talebin küçük bir kısmını 

karşılamaya dönük olmaktadır. Atölyelerin dış ticaret yapma kapasitesinin de düşük 

olduğu görülmektedir.  

Atölyeler tüm işlemleri kendi bünyelerinde yapamayacak nitelikteki mikro 

işletmeler olduğundan firma dışındaki ilişki ağlarına daha bağımlıdırlar, bu 

ilişkilerde de karşılıklı güven, birbirini tanıma ve itibar öne çıkmaktadır.  

4.1.2. Markalaşma sürecindeki işletmeler 

 Genellikle orta büyüklükte, atölye tipi üretimden otomasyona geçiş yapmış, 

kurumsallaşma ve markalaşma faaliyetlerine önem veren işletmelerdir. Değer 

zincirinin sadece üretim halkasında değil, tasarım, pazarlama ve satış halkalarında da 

faaliyet göstermektedirler (bkz. Şekil 4.2). 2000’li yılların başında bu tür işletmelerin 

sayısında artış olmuştur. Bu gelişmede yeni kurulan firmalar yanında önceden daha 

küçük tesislerde üretim yapan ya da mobilya alım satımı ile uğraşan firmaların 

makine yatırımları yapıp büyük üretim tesisleri kurması da etkilidir.  
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 Benzer tespitler Şükrü Özen ve ekibi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “İş 

Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel Performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi 

Örneği” başlıklı projede de yer almaktadır. Temel amacı, bir sanayi bölgesindeki iş kültürünün ve 

örgütler arası ilişki yapısının örgütsel performans üzerindeki etkilerini araştırmak olan çalışmada 

Ankara Mobilyacılar Sitesi’nde faaliyet gösteren birimlerin davranışlarını şekillendiren iş kültürü ve 

bu birimler arasındaki ilişkilerin doğası araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan niteliksel çalışmada 

1975-1995 dönemindeki talep artışı nedeniyle satışların bol olması sonucu Siteler’deki atölyelerin 

rekabet kaygısı olmadan gelişigüzel bir biçimde artarak düzensiz bir yapı oluşturduğu; 1980’lerden 

sonra ise sektörde seri imalatın başlamasının da etkisiyle bölgede imalat kültüründen satış kültürüne 

geçişin yaşandığı ve mağazaların öne çıktığı; bu durumda etkin çalışma becerisi geliştirmemiş 

imalatçıların mağazacılarla malzemeciler arasında sıkışmasına sebep olan ve vadeli, sözleşmesiz, 

kayıtdışı çalışmanın kurumsallaştığı bir kültürün ortaya çıktığı tespit edilmiştir. (Özen vd.,2007) 
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Şekil 4.2.  Markalaşma sürecinde mobilya değer zinciri  

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.  

Bu işletmeler yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılarak müşteri talep ve 

tercihlerini izleyip, yeni ürün ve modeller geliştirmeye dönük becerilerini artırmaya 

çalışmaktadır. Girdilerini tedarikçilerden ya da doğrudan üreticilerinden 

sağlamaktadırlar. Bunların önemli bir özelliği ürünlerini satışa sunacakları 

kendilerine ait birden fazla mağazalarının olmasıdır. Mağazalar yanında bayileşme 

sürecine başlayan firmalar da bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışında mağaza açarak ya 

da acenteler aracılığıyla ihracat yapmaktadırlar. Üretim ve satış yaptıkları bölgelerle 

sınırlı kalsa da çoğunlukla afiş ve ilanlar üzerinden reklam faaliyetleri yürütüldüğü 

görülmektedir. 

Piyasada özellikle niş alanlara hitap eden ve tasarıma önem veren firmalar da 

bu grupta yer almaktadır. Bazıları da yüksek fiyat segmentine yönelik butik tarzı 

üretim yapmaktadır.  

4.1.3.  Ulusal markalar 

Ülke çapında tanınırlığı yüksek olan, kurumsallaşmasını tamamlamış, 

finansal yapısı gelişmiş bu firmalar, büyük ölçekli üretim tesislerinde modern 

makineler ve nitelikli iş gücü kullanarak, standart ve seri üretim yapmaktadır. 

Tasarım ve ar-ge faaliyetleri gerçekleştirmenin yanında kalite ve satış sonrası 

hizmetlere de önem verilmekte, tanıtım faaliyetleri (reklam) ve satış kampanyaları da 

rekabet aracı olarak kullanılmaktadır. 

Bu firmalarda kurumsallaşma ve yönetim becerilerinin gelişimi ile fiziki 

kapasite artışı, yeni makine ve tesis yatırımı, kalite artışı ve ürün tasarımındaki 
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gelişim birbirine paralel bir seyir izlemektedir. Tüketici tercihlerini dikkate alan 

tarzda ve farklı tasarıma sahip ürünler ortaya koymak için tasarımcı istihdam 

edilmekte ve ayrıca bağımsız tasarımcılarla da sözleşme karşılığı çalışılmaktadır. 

Geliştirdikleri markanın yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla reklam 

faaliyetlerine ağırlık verilmekte ve toplam maliyetler içinde bu giderlerin payı daha 

yüksek olmaktadır.  

Ulusal mobilya markaları ürünlerini ülkenin her tarafına yayılmış çok 

sayıdaki bayiler aracılığıyla tüketiciye ulaştırmaktadır. Genellikle ev mobilyası 

alanında oturma grubu, yemek odası, yatak odası gibi ürün gruplarının üretimi 

yapılmaktadır. Ancak sadece bebek odası ve çocuk odası üretiminde uzmanlaşan 

firmalar da bulunmaktadır. Tüketiciler açısından da markalar kaliteli ürün, garanti ve 

satış sonrası hizmet sunumuyla güven verdiğinden tercih edilmektedir. Ayrıca talebi 

artırmak için çok sayıda taksitle satış gibi kampanyalar da düzenlenmektedir. 

Şekil 4.3. Ulusal markaların faaliyet gösterdiği mobilya değer zinciri  

  

 

 

   

  

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.  

Büyük ulusal marakalar tasarım, üretim ve pazarlama alanlarında edindikleri 

becerileri sayesinde ülke içinde mobilya değer zincirinin pek çok halkasında faaliyet 

göstermektedir (bkz. Şekil 4.3). Yani atölye sistemindeki üretim aşamalarının 

ayrışması fabrikalarda yerini bütünleşmeye bırakmaktadır. Bu bütünleşme tasarım, 

ar-ge, taşımacılık, lojistik faaliyetlerini de içermektedir. Hatta kullanılan girdileri 

üreten tesisleri de bünyesine alan firmalar bulunmaktadır. Büyük firmalar satış 

işlemlerinde de hakim olmakta ve kendi mağazalarını açmaktadır. Ölçek büyüdükçe 
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ve daha fazla sayıda mağaza açmak gerektikçe mağazaların yönetimi 

zorlaşacağından bayilik sistemine geçildiği görülmektedir. Böylece firma satış, 

pazarlama, tanıtım, reklam, satış sonrası hizmetler, garanti ile ilgili daha genel 

kararları almakta, müşteriler ile ilişkilerin yürütülmesinde ise bayilerini aracısı olarak 

kullanmaktadır. Dış piyasalarda da hem kendi mağazalarında hem de büyük zincir 

mağazalarda satış yapmaktadırlar. Zaten Türkiye’de mobilya ihracatının çok büyük 

bir bölümü az sayıdaki bu şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Büyük firmalar girdileri kaynağına gidip daha uygun koşullarda tedarik 

edebilecek pazarlık gücüne sahiptir. Sağlam mali yapıları sayesinde büyük 

tedarikçilerle finansal aracıları vasıtasıyla çalışabilmekte, ayrıca tedarikçi 

değiştirmenin maliyeti yüksek olmamaktadır. 

Sayıları az olan büyük firmalar sektörel dernekler altında örgütlenmiş 

durumdadır. Bunların önde gelenlerinden Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğine 

(MOSDER) üye olan 41 şirket bulunmaktadır (bkz EK 5). Derneğin 2012 yılı 

verilerine göre toplam cironun yüzde 50’den fazlası, ihracatın da yaklaşık yüzde 80’i, 

yaklaşık 15.000 kişinin istihdam edildiği kurumsallaşmış büyük mobilya 

şirketlerince gerçekleştirilmektedir. Ayrıca MOSDER 2005 yılından beri İstanbul 

Mobilya Fuarını düzenlemektedir.
137

 Dolayısıyla sektörde 35 bin civarında girişimin 

bulunduğu dikkate alındığında büyük şirketlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

4.1.4. Perakende zincirleri  

Günümüzde geniş bir yelpazede ürün sunan büyük zincir mağazalarda da 

mobilya satışı yapılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda özellikle büyük şehirlerde bu 

tür marketlerin sayısı artmaktadır. Yerli ve yabancı nitelikteki bu zincirler mobilya 

üretim tesisine sahip olmayıp, birbirinden farklı yerlerde olabilen pek çok işletmeye 

fason üretim yaptırmakta ya da markalaşmakta olan firmalara mağazalarında köşeler 

tahsis etmektedirler. Genellikle tasarımın öne çıkmadığı, daha düşük fiyat aralığında 

ürünler sunulmakta, garanti ve satış sonrası hizmetlere önem verilmektedir.  

                                                 
137

 MOSDER, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği. 



 

128 

 

Yukarıda anlatılan değer zinciri oluşumları birbirinden bağımsız gelişim 

yapıları olarak düşünülmemelidir. Zaman içinde edinilecek yeni beceriler, yapılacak 

yeni yatırımlar yoluyla sektördeki aktörler değer zincirinde yeni faaliyetler 

yürütmekte ve yeni roller edinebilmektedir. Nitekim görüşülen firmalar arasında da 

önceleri mikro ölçekli bir atölyede yarı mamül üretimi yaptığı halde günümüzde 

büyük ölçekli bir tesiste çok çeşitli ürünler üretip, yurt içinde ve yurt dışında 

pazarlayabilen ve tasarım, markalaşma faaliyetlerine de yönelen işletmeler 

mevcuttur. Bu konu değer zincirinde yükselme biçimlerinin anlatıldığı bölümde ele 

alınmaktadır.  

4.2. Türkiye’de Mobilya Sektörünün Yapısal Değişimi 

Türkiye’de mobilya sektöründe büyük ölçekli firmalar 1980’li yıllardan 

itibaren varlık göstermeye başlamıştır. Bu gelişmede masif ahşaba alternatif ahşap 

levhaların üretimde kullanımının yaygınlaşması da etkili olmuştur. 1990’lı yıllarda 

büyüyen firmalarda ulusal pazarda daha fazla yer almak için mağazalaşma ve 

bayileşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin ise 

2000’li yıllarda daha çok ön plana çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla mikro ölçekli 

atölyelerin faaliyet gösterdiği ve uzmanlaşmanın çok yoğun olduğu bir değer zinciri 

yanında orta ve büyük ölçekli firmaların faaliyet gösterdiği ve üretimin daha entegre 

biçimde yapıldığı bir değer zinciri de ortaya çıkmıştır. Bu gelişim sırasında sektörde 

üretim yapan birimlerde, ürünün kendisinde, üretimde kullanılan hammadde ve 

girdilerde, pazarda yani talepte, üretim sürecinde ve satış yollarında değişimlerin 

olduğu görülmektedir.  

4.2.1. Üretim yapan birimlerdeki değişim 

Geçmişte Türkiye’de mobilya üretimi mikro ve küçük ölçekli atölyelerde, az 

sayıdaki mobilya ustaları ve çıraklar yardımı ile yapılmaktaydı. Üretimde esas olan iş 

gücünün bilgisiydi. Bu dönemde mobilya üretimi bir zanaat idi ve atölyelerde 

öğrenilirdi. Atölyeler çoğunlukla kendilerine gelen siparişler üzerine üretim 

yaparlardı ve ürünlerini teşhir edecek mağazaları yoktu. Bu durumda da satış ile 

uğraşan mağazacılık ayrı bir faaliyet olarak ortaya çıktı ve örneğin Ankara Siteler, 

İstanbul İkitelli (MASKO), Ümraniye (MODOKO) gibi belli bölgelerde 
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yoğunlaşmaya başladı. Mağazalar müşteri taleplerini izleyip atölyeleri yönlendirerek 

etkili birimler halini almaya başladı. Ancak ürettiğini kendisi satmaya çalışan 

atölyeler de vardı.  

Dolayısıyla mobilya değer zincirinde dikeyde bir uzmanlaşma ve ayrışmanın 

yoğun olduğu görülmektedir. Zaman içinde güçlü finansman yapısı sayesinde üretim 

ve satışı kendisi yapan ve daha büyük ölçekte çalışan firmaların sayısı artmıştır. Bu 

firmalar büyük miktarda yatırım yaparak makine kullanımına geçtikleri için büyük 

miktarlarda üretim mümkün olmuştur. Mobilya üretimi emek yoğun bir iş 

olduğundan istihdam da fazla olmaktadır. Ancak yeni durumda üretimde kullanılan 

işçilerin mobilya konusunda zanaatkar olmalarından ziyade işin o kısmını halledecek 

nitelikte olmaları ve makine kullanımını bilmeleri gerekmektedir. Bu firmalarda 

üretim bant üzerinde otomasyon ile yapılmakta ve birim maliyetler düşmektedir.  

4.2.2. Üründeki değişim 

Atölye tipi üretimde emek yoğun, masif ahşap içeriği ve el işçiliği fazla, 

tasarımlı modeller üretilebilmektedir. Özellikle döşeme işi de emek yoğun bir 

faaliyettir. Üretim yerlerinde ve biçimlerinde meydana gelen değişme esasında 

üretilen üründeki değişimle ilişkilidir. Ürün de fabrikada makinelerce işlenebilecek 

niteliğe bürünmektedir. Makinelerin kullanıldığı büyük ölçekli firmalarda üretilen 

ürünler modüler mobilya grubunda yer almakta olup, standart bir çizgiye sahip 

olmaktadır. Kullanılan aksam ve parçalar sayesinde fonksiyonelliğin ön plana çıktığı 

mobilyalar üretmek mümkün hale gelmektedir.   

4.2.3. Girdilerdeki değişim 

Mobilya üretiminde vernikleme vb. üst yüzey işlemlerini azaltması, hatta 

tamamen ortadan kaldırması sebebiyle yapay ahşap kaplamaların veya yüzeyi 

kaplanmış hazır levhaların kullanımı artmış ve doğal ahşap kaplamaya olan talep 

azalmıştır.
138

  Mobilya üretiminde kullanılan ahşap ile birlikte artık yeni geliştirilen 

daha hafif ve kolay işlenebilir ama dayanıklı malzemeler de kullanılmaya 

başlamıştır. Kullanılan malzemelerdeki değişim de mobilya üretiminde makine 
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kullanımı ve fabrikasyona geçişi kolaylaştırmıştır. Yonga levha, lif levha gibi ikame 

ürünlerin kullanımı özellikle fabrikasyon üretim yapılan firmalarda yoğundur. Bu 

malzemeler döşeme (koltuk) grubunda yer almayan masa, dolap gibi panel 

mobilyaların üretiminde kullanılmaktadır.  

Uzun yıllar klasik tarzda mobilyaların üretiminde masif ahşap malzeme 

kullanılmış, daha sonra bu tür levhaların yaygınlaşması ile bu malzemeler 

kullanılmaya başlamıştır. Bu doğrultuda girdiler ahşabı işleyen ve kullanıma hazır 

hale getiren küçük ölçekli atölyeler/hızarhaneler yerine daha ileri teknoloji ile MDF 

ve suntalam levhalar üreten fabrikalardan tedarik edilmiştir.  

Yonga levha, vasıfsız, ince çaplı odunların hammadde olarak kullanıldığı, 

birinci sınıf keresteye alternatif olarak üretilen ahşap plakadır. Odunlar, yongalama 

makinelerinde küçük parçalara bölünür. Kurutma fırınında belli bir nem oranına 

indirilir ve eleme işleminden sonra, tutkalla karıştırılır. Alt, orta ve üst olmak üzere, 

tabakalar halinde serilir. Belirli bir sıcaklık ve basınç altında preslenen malzeme, 

tutkalın reaksiyona girmesi ile 'masif' bir malzeme haline gelir. Daha sonra 

zımparalanan levhalar, bekletildikten sonra, tüketime sunulur. Sunta (yonga levha) 

üzerine, emprenye makineleriyle melamin reçinesi ve tutkal emdirilerek yanmaz ve 

su geçirmez hale gelen dekor kağıdının kaplanmasıyla elde edilen malzeme de 

‘suntalam’dır.
139

 

Orta yoğunlukta lif levha anlamına gelen MDF ise odun ve diğer 

lignoselülozik hammaddelerden elde edilen liflerin sentetik tutkallarla (üre 

formaldehit, melamin formaldehit ve fenol formaldehit) işleme tabi tutulup belirli bir 

rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra oluşan taslağın belli sıcaklık ve basınç 

altında preslenmesi sonucu oluşan bir üründür. Masif oduna alternatiftir, kolayca 

işlem görebilir (delik açma, yüzeyinin kolaylıkla motiflendirilebilmesi gibi). Son 

derece düzgün ve homojen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden kolaylıkla boyama, 

cilalama, vernikleme gibi işlemler yapılabilir. Her türlü kaplama elemanıyla 

(laminat, reçine emdirilmiş kağıt vs.) kaplanması söz konusu olabilmektedir. Eğilme 
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direnci ve elastikiyeti, çivi ve vida tutma gücü yüksektir. Bu tür teknik nitelikleri 

nedeniyle mobilya sektöründe özellikle tercih edilmektedir.
140

   

4.2.4. Üretim biçimindeki değişim 

1990’lı yıllara kadar atölyelerde el işçiliği ile ve makine kullanımının düşük 

olduğu bir biçimde üretim yapılırken, artık günümüzde fabrikalarda makineler 

yardımı ile seri imalat şeklinde de mobilyalar üretilebilmektedir. Atölyelerde de 

CNC tezgahları kullanılmakta ancak döşeme, oyma, boyama ve cilalama işlemleri 

emek yoğun biçimde yapılmaktadır. 

4.2.5. Pazar ve talepteki değişim 

Atölyelerde emek yoğun ve düşük verimlilikle sınırlı sayıda üretim 

yapılabilmesi büyük bir pazara mal üretimini imkansız hale getirmektedir. Bu 

durumda atölyeler pazarı ve talebi geriden izleyebilmekte ve daha çok siparişle 

kendilerine gelen talepleri karşılayabilmektedir. Yani üretim müşterinin ya da 

mağazaların talebi ile olmaktadır. Seri imalat ile üretim arttığı için firmalar daha 

büyük pazarların talebini karşılayabilmekte ve sürekli bir ihracat da yapabilmektedir. 

Bunun dışında atölyelerde üretilen ürünler belli nitelikteki talebe yöneliktir. Atölye 

sahiplerinin belirttiğine göre kendi ürettiği ürünler daha uzun ömürlü olabilmektedir. 

Böylece müşteri örneğin bir koltuk takımını döşemesini değiştirerek 20-25 sene 

kadar kullanabilmektedir. Oysa fabrikasyon sistemin gelişmesi hızlı tüketime 

bağlıdır ve seri imalat ürünler daha sıkça değiştirilmeye uygun olarak görülmektedir. 

Büyük firmalara göre müşteriler artık daha sık mobilya değiştirmekte ve bu nedenle 

fiyat açısından daha uygun olan ürünleri tercih etmektedir. Atölyelerde el işçiliği ile 

üretilen ürünler seri imalat ürünlere göre daha pahalı olabilmektedir. Bu nedenle 

mobilya talebinde fiyat esnekliği yüksek olan tüketiciler seri imalat mobilyalara 

yönelmektedir. Ancak mobilyada özgün tasarıma sahip üst segmentteki müşterilere 

hitap eden pahalı ürünler de vardır. Sektörde gerek kendi bünyelerindeki gerek de 

tanınan tasarımcılarla çalışarak bu tarz üretim yapan firmaların sayısı da giderek 

artmaktadır. Geçmişte mobilya daha çok uzun dönemli kullanılan ve kısmen de lüks 
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mal niteliğindeyken artık bir lüks mal olmaktan çıkmakta ve daha kısa sürede 

tüketilmektedir.  

Günümüzde atölyeler yalnızca bulundukları illerde ve civarındaki daha 

küçük, yerel pazarlara üretim yapabilmektedir. Ulusal pazarda ise seri üretim yapan, 

büyük kurumsallaşmış şirketler hakim olmuş durumdadır. Geçmişte ise tüketiciler 

mobilya üretiminin yoğun olduğu bölgelere kendileri giderek ya da yörelerinde bu 

bölgelerdeki atölyelerden ürün temin eden mağazalardan mobilya satın almaktaydı. 

Dolayısıyla atölyeler açısından günümüzde iç pazardaki tüketiciye ulaşma sorunu da 

ortaya çıkmış, pazarları iyice küçülmüştür.  

Son 10-15 yılda tüketici tercihlerinde kullanım kolaylığı, ihtiyacı karşılama, 

kalite gibi unsurlar yanında estetik görünüm, tasarım, kişinin kendi tarzını 

yansıtması, ergonomi gibi unsurlar da öne çıkmıştır. Kayıtdışı çalışan, küçük 

atölyelerin birçoğunda vadedilen ürünlerin üretilememesi ve kalitenin sunulamaması, 

teslimat sürelerine sadık kalınamaması gibi sorunların yaşanması da tüketicilerin 

kurumsallaşmış, garanti ve satış sonrası hizmetleri sunan markalara yönelmesinde 

etkili olmuştur.   

4.2.6. Satış ve pazarlama alanındaki değişim 

Geçmişte mobilya sektöründe bayilik sistemi yaygın olmayıp, mobilya 

mağazaları atölyelerin de yoğun olarak bulunduğu belli bölgelerde kümelenmiş 

durumdaydı. Mobilya almak isteyen tüketici buralara giderek pazarlık usulü ile 

alışverişini yapardı, pazarlama mağazacının yeteneğine bağlıydı. Mağazalar 

satacakları ürünleri sınırlı miktarda üretim yapan atölyelerden temin etmekteydiler. 

Üreticiler ile mağazalar arasındaki ilişkilerin sürekliliğinde karşılıklı güven ve 

tanışıklık ön plana çıkmaktaydı.  

Günümüzde ise büyük markaların Siteler, İnegöl, Karabağlar, MASKO gibi 

mobilya mağazalarının toplandığı bölgeler dışında pek çok yerde yaygın bayi ağına 

sahip olduğu görülmektedir. Bunun dışında bayilik sistemi ile çalışacak kadar büyük 

ölçekte olmayan üreticiler ise kendi markaları ile farklı yerlerde pek çok mağaza 

açmaktadır.  
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Geçmişte tanıtım, reklam gibi faaliyetler çok sınırlı kalmakta iken, 

günümüzde reklam giderleri büyük firmaların giderlerinin önemli bir kalemini 

oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel tarzda üretim yapan atölyelerle çalışan 

mağazalar, müşterilerine satışı da nakit ya da senet ile yapabilirken, büyük firmalar 

bankalar ile anlaşarak kredi kartı ile uzun vadelere yayılan taksitli satış 

yapabilmektedir. 

4.2.7. İhracattaki değişim 

Geçmişte az miktarlarda ve farklı birimlerce, küçük alıcıların mağazalarında 

satılmak üzere, süreklilik göstermeyen nitelikte ihracat yapılırken, günümüzde 

sektörde kendi markaları ile sürekliliği olan nitelikte ve büyük miktarlarda ihracat 

yapan firmalar bulunmaktadır. Bu nitelikte az sayıdaki büyük satıcının varlığı, 

mobilya ihracatında önemli artışlar yaratmıştır. Fuarlara katılım ihracat yapabilmek 

için önemli bir kanaldır. Büyük firmalar kendi mağazalarını açarak ya da büyük 

mobilya satış merkezlerinde kendi markalı ürünlerini satabilmektedir.  

Sonuç olarak ülkemizde zaman içinde mobilya sektöründe girdi tedariki ve 

üretim faaliyetlerinin birbirinden ayrışmış küçük birimlerce gerçekleştirildiği ve 

ürünün daha az kanaldan (mağazalar) tüketicilere ulaştırıldığı, üretim dışındaki 

faaliyetlerin (lojistik, ar-ge, reklam, pazarlama, markalaşma gibi) ikincil nitelikte 

kaldığı bir yapıdan, girdi tedariki ve üretim sürecinin tek bir aktör tarafından 

gerçekleştirilebildiği, daha büyük bir pazara üretim yapıldığı için ürünün pek çok 

kanaldan (mağaza, bayi, zincir marketler gibi) tüketiciye ulaştırıldığı, üretim 

dışındaki faaliyetlerin öneminin arttığı bir yapıya doğru dönüşüm olmaktadır. Bu 

süreçte tedarik ve dağıtımda yeni kanalların ve aktörlerin ortaya çıkmasıyla 

sektördeki değer zincirinin daha karmaşık bir hal aldığı görülmektedir.  

4.3. Mobilya Değer Zincirinde Yükselme 

Bölüm 3.5’te belirtildiği gibi, değer zincirinde yükselme, daha yüksek gelir 

getiren faaliyet alanlarına geçişi ifade eder ve üretim süreci, ürün, değer zincirinde 

üstlenilen görevler ve hatta değer zincirinin kendisinde değişikliği içerir. Ülkemizde 

mobilya sanayii değer zincirinde faaliyet gösteren firmalar açısından söz konusu 

yükselmeyi sağlayan farklı alternatifler olduğu görülmektedir. Bu bölümde, 
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firmalarla yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında mobilya değer 

zincirinde yükselme türleri (süreçte, üründe, fonksiyonel ve sektörler arası yükselme) 

tanımlanacak ve firmaların bunları nasıl gerçekleştirdiği ortaya konulacaktır. 

4.3.1. Mobilya değer zincirinde yükselme tipleri 

Görüşülen firmalardan elde edilen bilgiler çalışmanın üçüncü bölümünde 

verilen tanımlar ışığında değerlendirildiğinde yükselme tipleri şu şekilde ortaya 

çıkmaktadır: 

1. Firmaların üretim süreçlerinde etkinliği artırmak anlamına gelen süreç yükselmesi 

(process upgrading) gösterme biçimleri şunlardır:   

a. Otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak  

Üretimde otomasyon sisteme geçilmesi, girdilerin daha etkin bir biçimde 

çıktılara dönüşmesine yol açtığından makine yatırımları firmaların daha hızlı 

ve verimli biçimde üretim yapmasını ve süreçte yükselme göstermesini 

sağlamaktadır.  

b. Beşeri sermayeyi geliştirmek  

Firmaların üretim biçiminde yaptığı değişikliğe paralel olarak daha nitelikli 

ve farklı uzmanlıkları olan personel istihdam etmesi de üretim sürecinin 

etkinliğini artıran bir unsurdur. Nitekim yeni teknolojiye sahip makinelere 

yatırım yapan firmalar bunları kullanabilen personele sahip olmadıkça istenen 

verimlilikte çalışamayacaktır. Ayrıca aile şirketi niteliğindeki işletmelerde 

dışarıdan yönetici atanması da karar alma süreçlerini hızlandıracağından 

etkinliği artıran bir unsur olmaktadır.  

c. Nitelikli alıcılarla çalışmak   

Firmaların üretim yaptığı kimi alıcılar tedarikçilerinden büyük miktarda, 

belirli kalite ve standarttaki ürünü, belirli bir zaman periyodunda sunmalarını 

talep etmektedir. Söz konusu alıcıların bu tür talepleri üretici firmayı, daha 

hızlı ve etkin biçimde üretim yapmaya zorlayan bir etkendir. Öte yandan bu 

alıcılar ürünün istedikleri özellikleri taşımasını sağlamak için üretici firmayı 

yakından izlemekte ve ona teknik destek de sağlamaktadır. 
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2. Firmaların yeni ürünler ortaya çıkarmak ya da mevcut ürünlerde iyileştirmeler 

yapmak anlamına gelen ürün yükselmesini (product upgrading) gerçekleştirme 

biçimleri şunlardır: 

a. Daha karmaşık ürünler yapmak  

Firmanın ürettiği ürünü diğer firmaların kolayca üretememesi firmaya rekabet 

gücü kazandıran ve ürün fiyatını yükselten bir unsurdur. Dolayısıyla bilgi 

içeriği ve karmaşıklığı fazla ürünleri üretmeye başlaması firmanın değer 

zincirinde yükselmesini sağlamaktadır.  

b. Yeni ürünlerle pazara girmek  

Karmaşık nitelikte olmasa bile yeni ürünler geliştirmek, firmanın ürününü 

rakiplerininkinden farklılaştırarak kendine pazarda yeni bir alan yaratmasını 

ve ürün diğer firmalarca taklit edilinceye kadar rakiplerinin önüne geçmesini 

sağlamaktadır. 

c. Talebe üzerine üründe değişiklik yapmak   

Seri üretim sistemine sahip bir firmanın, rakipleriden farklı olarak, müşteri 

isteklerine göre ürününde bazı uyarlamalar yapabilmesi müşteri açısından 

ürünün değerini artıran bir unsur olmaktadır. 

d. Daha gelişmiş girdiler kullanmak  

Firmanın ürün kalitesini artırmak için rakiplerinden daha gelişmiş, kaliteli 

girdiler kullanması ürünün değerini artırmaktadır.  

e. Ürünün tasarım içeriğini artırmak 

Firmanın ürünün tasarımında iyileştirmeler ve değişiklikler yaparak ürünün 

özgünlüğünü artırması üründe yükselme yaratmaktadır. 

3. işlevsel yükselme: 

a. Değer zincirindeki konumunu değiştirmek  

Firmanın değer zincirindeki konumunun değişmesi, tedarikçilikten nihai ürün 

satıcılığına geçmesini ya da nihai ürün satıcılığı yanında üretim faaliyetini de 
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gerçekleştirmesini içermektedir. Bu yeni konumu ile firma yeni beceriler elde 

ederek yürüttüğü faaliyetlerinin katma değerini artırmaktadır.  

b. Tasarım, markalaşma gibi daha katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlamak 

Tasarım ve markalaşma ürüne ve firmaya daha fazla değer katan faaliyetler 

olduğundan firmanın üretim ve tedarik faaliyetleri dışında bu alanlara 

yönelmesi ve bu konudaki becerilerini artırması onu rakiplerinden 

farklılaştırarak değer zincirinde yükselmesini sağlamaktadır. 

4. Sektörler arası yükselme: 

a. Üretim bilgisini kullanarak farklı bir segmente geçmek  

Firmalar faaliyet gösterdikleri alanda edindikleri bilgi ve becerileri sayesinde, 

üretimde kullandıkları girdilerin benzer nitelikte olduğu farklı bir değer 

zincirine geçebilirler. 

4.3.2. Yükselme yolları 

Yukarıda tespit edilen yükselme tiplerini görüşme yapılan firmalar şu şekilde 

gerçekleştirmiştir: 

1. Süreç yükselmesi 

a. Süreç yükselmesi atölyelerde emek yoğun bir biçimde üretim yapan 

firmaların makine yatırımı yapıp üretim biçimini yeniden düzenlemesinde açık bir 

biçimde görülmektedir. Örneklemde, 2000 yılında kendi atölyesinde koltuk 

üretimine başlayan Firma G 2007 yılında makine yatırımlarının yapıldığı büyük bir 

fabrikaya taşınarak üretim sürecinde böyle bir yükselme yaşamıştır. 1963-2001 

döneminde atölyede mutfak dolapları üretimi yapan Firma J ise 1992 yılında aldığı 

makinelerle üretimde verimliliğini artırmıştır. Benzer biçimde Firma K da kurulduğu 

1972 yılında atölyede emek yoğun üretim yaparken 1988 yılında aldığı makinelerle 

seri üretime geçerek süreç yükselmesi yaşamıştır. Böylece firmalar makine 

kullanımını, üretim sürecini yeni bir biçimde yönetmeyi ve ürünü daha etkin bir 

biçimde ortaya koymayı öğrenmiştir. 
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b.  Üretimde otomasyona geçilmesiyle bağlantılı olarak işletmeler istihdam 

ettikleri personelin niteliğinde de değişime gitmek durumunda kalmıştır. Firmalar 

seri üretime geçerek yeni fabrikaya taşındıklarında mühendis ve teknik eleman 

istihdamına başlamıştır. Bunun dışında işletmeler büyüdükçe süreçlere ilişkin 

kararların daha doğru bir biçimde alınmasını sağlamak için tedarik, pazarlama, 

yönetim alanlarında uzman personel istihdamı artmıştır.   

c. Firmalar, üretim sistemlerinde etkinliği artıracak uygulamaları 

müşterilerinden de öğrenebilirler. Özellikle büyük miktarda, belirli kalite ve 

standarttaki ürünü, belirli bir zaman periyodunda talep eden alıcılarla çalışmaya 

başlamak üretici firmayı bu talepleri karşılayabilmek için daha verimli ve hızlı 

üretim yollarını öğrenmeye zorlayan bir etkiye sahiptir. 

Örneklemde Firma G böyle bir alıcı için üretim yapmaya başlayarak süreç 

yükselmesi yaşamıştır. Firma 2000 yılında koltuk üretimi yaptığı kendi atölyesini 

açtıktan sonra 2001 yılında, 30 kadar mağazası olan Hollandalı bir mobilya 

mağazalar zincirine satış yapmaya başlamıştır. Bu süreçte alıcısından teknik destek 

gören firma yurt dışından dikiş makinesi ithal etmiştir. Daha sonra 2007 yılında 

büyük bir fabrikaya taşınarak üretim kapasitesini artıran firma, 2008-2009 yıllarında 

da Almanya kökenli büyük bir alıcı ile çalışmaya başlamış ve bu süre zarfında 

otomasyon sistemde seri, standart ve kaliteli üretim konusunda uzmanlık 

kazanmıştır. Sahip olduğu teknoloji ve üretim alanında edindiği becerilerin 

avantajından yararlanarak, Firma G 2010 yılında ülkenin en büyük mobilya şirketinin 

tedarikçileri arasına girmiştir. Bu yolla firma, söz konusu büyük şirketin, kalite 

yönetim sistemine geçmeleri konusunda tedarikçilerine sağladığı destekten de 

faydalanmıştır.     

2. Ürün Yükselmesi  

a. Firma G ürün yükselmesini rakiplerinden daha karmaşık ürünler üreterek 

gerçekleştirmiştir. Atölyelere koltuk ürettirip büyük bir oranda Avrupa ülkelerine 

satan firma kendi atölyesini açtıktan sonra üreteceği ürünü belirlemek için Almanya 

ve İtalya’daki fuarları gezmiş ve yüksek fiyattan satılan deri koltuk üretmeye karar 

vermiştir. Bulunduğu bölgede bunu yapan çok az firmanın bulunması da kendini 
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rakiplerinden ayrıştırmak isteyen firmanın kararında etkili olmuştur. Ancak bu 

alanda bir uzmanlığı bulunmayan Firma G ürüne ilişkin bilgileri bu fuarlardan satın 

aldığı ürünleri parçalayarak öğrenmiştir. Dolayısıyla Firma G hem kendisi ve 

bölgesindeki rakipleri için üretimi karmaşık olan nitelikte bir ürünü üreterek hem de 

müşteri kitlesini değiştirip daha üst segmentten pazara girerek ürün yükselmesi 

gerçekleştirmiştir.  

b. Üründe yükselme göstermenin bir diğer yolu piyasaya yeni ürünler 

sunmaktır. Firma H bu şekilde üründe yükselme göstermiştir. 1990’lı yıllarda inşaat 

sektörüne yönelik mutfak ve banyo dolapları üreten firma, 2000 yılında taşındığı 

fabrikasında seri üretime uygun ev ve ofis mobilyaları üretmeye başlamıştır ve bu 

ürünleri “Kendin Yap” olarak adlandırılan bir yöntemle müşteriye sunmuştur. Bu 

yöntemde ürünler monte edilmemiş halde kutular içinde müşteriye sunulmakta ve 

montajını müşterinin kendisi yapmaktadır. Öte yandan firmanın ürünü sunma biçimi 

de o dönemde piyasada çok fazla kullanılmayan bir yöntem olduğundan firma niş bir 

pazar alanına girmiştir.  

c. Firma J ürünlerinin büyük bir bölümünü ölçüsü ve parça sayısı 

belirlenebilen değişken modüllerden oluşacak şekilde tasarlamakta ve müşteri 

tercihlerine göre bu modellerin ölçülerinde değişiklik yapabilmekte böylece kişiye 

özel mobilyalar sunabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için firma esnek bir üretim 

sisteminde çalışmaktadır. 

d.  Firma J ürün kalitesini artırmak amacıyla diğer firmalardan farklı 

kalınlıkta levha kullandığını belirtmiştir. Yani kullandığı girdide bir farklılaşmaya 

gidip ürününü rakiplerinden ayrıştırarak da ürün yükselmesi gerçekleştirmiştir. 

e.  Ürün yükselmesi göstermek için firmaların izledikleri bir yol da ürünlerin 

tasarım içeriğini artırmaktır. Bunun için Firma J üretimde el işçiliğini de yoğun bir 

biçimde kullanmaktadır. Firma K ise, seri üretimin siparişle üretime göre ürün 

çeşitliliği açısından yarattığı katılığı aşmak için ürünleri farklı kombinasyonlarda 

sunmayı sağlayan tasarımlar geliştirmiştir. 
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3. İşlevsel Yükselme 

İncelenen firmaların işlevsel yükselmeyi değer zincirindeki konumlarını 

değiştirmek ve daha önce yürütmedikleri tasarım, markalaşma faaliyetlerine ağırlık 

vermek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.  

a. Mağazaların siparişi üzerine yarı mamül üreten ya da üretimin boyama, 

döşeme gibi bir aşamasını gerçekleştiren bir atölyenin, diğer atölyeleri kendisi için 

çalıştırarak nihai mamül üretip mağazalara ya da doğrudan tüketicilere satması değer 

zincirinde firmanın konum değiştirdiği anlamına gelmektedir. Burada üretici, nihai 

tüketiciye yaklaştıkça değer zincirinde elde edeceği kazancı da artacaktır. 

1990’lı yıllarda ortak olduğu atölyede döşemecilik ve boyacılıkla uğraşan 

Firma C 1995 yılında kendi atölyesini açtıktan sonra diğer atölyelere yaptırdığı yarı 

ürünleri atölyesinde tamamlayıp mağazalara satmaya başlamıştır. Böylece önceleri 

kendisine getirilen tamamlanmamış ürünü işçilik ücreti karşılığında tamamlayıp 

satıcılara sunarken, artık tamamlanmış ürünü mağazalara pazarlamaya başlamıştır. 

Benzer şekilde 1970’li yıllarda Firma D boya ve cila işlemi yapan, Firma E ise 

boyanmamış yemek ve yatak odası mobilyaları imal eden atölyeler iken, her ikisi de 

1980’li yıllarda mağaza açarak ürün satışına başlamıştır.   

Burada her üç firmanın girdi tedariki yapma, üretilecek ürüne karar verme, 

üretimde yer alan diğer atölyeleri kendisi için çalıştırma ve atölyelerde tamamlanan 

ürünü pazarlayıp satışa sunma, teslimat yapma ve satış sonrası hizmetler verme 

becerisi geliştirdiği görülmektedir. Bu beceriler işletmelerin, en uygun tedarikçiler ve 

üreticileri tespit etmesi, onlarla yakın ilişkiler geliştirmesi, piyasadaki talebi doğru 

izleyebilmesi, ürünü pazarlayabilmesi ve tanıtım yapmayı öğrenmesiyle 

gelişmektedir. Öte yandan mağazalar için çalışan dört atölyenin yeni bir tesiste bir 

araya gelerek oluşturduğu Firma F ise hem değer zincirindeki konumunu değiştirmiş, 

hem de ürünü tamamen kendisi oluşturduğu için üretime ilişkin bilgi ve becerilerini 

de artırmıştır.  

Nihai ürün ticareti yaparken üretim faaliyetini içselleştirmek de firmaların 

değer zincirinde konumlarını değiştirmeleri anlamına gelmektedir. Firma G bu 

şekilde bir gelişme göstermiştir. 1990’lı yıllarda mobilya alım satımı ile uğraşan 
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firma 2000 yılında kendi atölyesini açarak üretime başlamıştır. Burada satış aracısı 

konumundaki firma başlangıçta üreticiden ürün alıp yurt içi ve yurt dışındaki 

mağazalara ve nihai tüketiciye satarken artık kendine ait bir tesiste üretim faaliyetine 

başlamakta ve kendi ürettiği malları alıcısına sunmaktadır. Böylece değer zincirinde 

yürüttüğü faaliyetlerinde ve sahip olduğu yeteneklerinde değişme söz konusudur. 

b.  Firmaların tasarım ve markalaşma faaliyetlerini yürütmeye başlamaları da 

işlevsel yükselme sağlamaktadır. Firma J 2006 yılında büyük bir fabrikaya 

taşındıktan sonra hem tasarımcılar istihdam etmiş hem de tasarım eğitimi için kaynak 

ayırmıştır. Rekabetin yoğun olduğu piyasa bölümünde faaliyet gösteren ve ulusal 

marka olan Firma K ise 1996 yılında tasarım ile ilgili bir bölüm oluşturmuş ayrıca 

rakiplerinden ayrışmak ve daha üst segmentteki müşterilere yaklaşmak amacıyla 

2011 yılından itibaren bağımsız tasarımcılarla çalışmaya da başlamıştır.  Tasarıma 

ilişkin bilgilerin tamamı yazıya dökülebilir nitelikte olmayıp bir kısmı tasarımcıda 

kaldığından firmanın kendi tasarım bölümünü oluşturması, bağımsız tasarımcıların 

firma için tasarım yapmasına kıyasla firmanın bilgi düzeyini artıran bir unsur 

olmakta ve firmanın değer zincirindeki konumunu güçlendirmektedir. 

4. Sektörler arası yükselme 

Firmalar değer zincirinde belirli bir işlevi yerine getirirken edindiği 

yetkinlikleri uygulayarak sektörde yeni bir alana, farklı bir değer zincirine geçiş 

yapabilir. Örneğin başlangıçta inşaat sektörüne dönük mutfak ve banyo dolapları 

üretimi yapan Firma H böyle bir geçiş yaşamıştır. 1994 yılında ve 2000’li yılların 

başındaki ekonomik krizler nedeniyle inşaat sektörünün talebi azalınca, firma mutfak 

ve banyo dolabı üretme konusundaki bilgisini kullanarak ev ve ofislerde kullanılan, 

seri imalata uygun panel mobilyalar üretimine başlamıştır. Firma böylece sahip 

olduğu becerileri ve üretim yöntemini yeni tarzda mobilyalar üretmekte kullanmıştır. 

Bu seçiminde söz konusu mobilyaların daha önce ürettiği ürünlere benzer biçimde 

üretilmesi etkili olmuştur. Emek yoğunluğu fazla olan döşemeli mobilyalara (koltuk, 

kanepe, yatak gibi) ise bu alanda bilgisi olmadığından üretimde yer vermemiştir. 

Dolayısıyla belli bir ürün grubunda uzmanlaşmıştır.  
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Firma J ise kapı, pencere doğramacılığından mutfak dolapları üretimine daha 

sonra da ev mobilyaları üretimine geçiş yapmıştır. Her iki firmanın da makine girdisi 

ve ahşap malzeme ile belirli bir şekilde çalışma bilgi ve becerisine sahip olmaları bu 

geçişlerde kolaylaştırıcı unsur olmuştur. Ancak bunun dışında firmaların geçtikleri 

alanda farklı tedarikçiler ve alıcılarla çalışmayı, ürüne ilişkin pazar talebini okumayı 

ve uygun ürün tasarlamayı öğrenmeleri gerekmiştir.     

Tablo 4.2. Yükselme Alt Tiplerine Göre Firmalar 

Firma 

Süreç 

Yükselmesi 

Ürün 

Yükselmesi 

İşlevsel 

Yükselme 

Sektörler Arası 

Yükselme 

A 

    B 

    C 

 

e a 

 D 

  

a 

 E 

  

a 

 F b e a 

 G a,b,c a,d a 

 H a,b b b a 

I a,b d,e a,b 

 J a,b c,d,e b a 

K a,b a,b,d,e b 

  

Firma A:  Yükselme yok 

Firma B:  Yükselme yok 

Firma C:  Üründe yükselme (ürünün tasarım içeriğini artırmak) 

  İşlevsel yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek) 

Firma D: İşlevsel yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek) 

Firma E: İşlevsel yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek) 

Firma F: Süreç yükselmesi (beşeri sermayeyi geliştirmek) 

  Ürün yükselmesi (ürünün tasarım içeriğini artırmak) 

  İşlevsel yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek) 

Firma G: Süreç yükselmesi (otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak, 

beşeri sermayeyi geliştirmek, nitelikli alıcılarla çalışmak) 
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  Ürün yükselmesi (daha karmaşık ürünler yapmak, daha gelişmiş girdiler 

kullanmak) 

  İşlevsel Yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek ) 

Firma H:  Süreç yükselmesi (otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak, 

beşeri sermayeyi geliştirmek) 

  Ürün yükselmesi (yeni ürünlerle pazara girmek) 

  İşlevsel yükselme (daha katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlamak) 

  Sektörler arası yükselme (üretim bilgisini kullanarak farklı bir segmente 

geçmek) 

Firma I:  Süreç yükselmesi (otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak, 

beşeri sermayeyi geliştirmek) 

  Ürün yükselmesi (daha gelişmiş girdiler kullanmak, ürünün tasarım 

içeriğini artırmak) 

  İşlevsel yükselme (değer zincirindeki konumunu değiştirmek, daha 

katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlamak) 

Firma J:  Süreç yükselmesi (otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak, 

beşeri sermayeyi geliştirmek) 

  Ürün yükselmesi (talebe göre üründe değişiklik yapmak, daha gelişmiş 

girdiler kullanmak, ürünün tasarım içeriğini artırmak) 

  İşlevsel yükselme (daha katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlamak) 

  Sektörler arası yükselme (üretim bilgisini kullanarak farklı bir segmente 

geçmek) 

Firma K:  Süreç yükselmesi (otomasyona geçmek ve daha verimli makineler almak, 

beşeri sermayeyi geliştirmek) 

  Ürün yükselmesi (daha karmaşık ürünler yapmak, yeni ürünlerle pazara 

girmek, daha gelişmiş girdiler kullanmak, ürünün tasarım içeriğini artırmak) 

  İşlevsel yükselme (daha katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlamak) 
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Tablo 4.3. Dönemler İtibarıyla Firmaların Gerçekleştirdikleri Yükselmeler 

Firma 1950ler 1960lar 1970ler 1980ler 1990lar 2000ler 2010lar 

A 
                          

B 
                          

C 
                  

İş 
 

Ür 
     

D 
               

İş 
          

E 
              

İş 
           

F 
                    

İş Ür Sü 
   

G 
                    

İş Ür Sü 
   

H 
                    

Se Ür Sü İş 
  

I 
              

Sü Ür 
  

İş 
 

Ür Sü 
 

İş 
  

J 
      

Se 
          

Sü 
  

Se Sü Ür İş 
  

K 
              

İş Sü 
 

Ür İş 
  

Sü Ür İş Ür İş 

Sü: Süreç yükselmesi, Ür: Üründe yükselme, İş: İşlevsel Yükselme, Se: Sektörler arası yükselmeyi temsil 

etmektedir. 

 

Yukarıdaki tabloda firmaların gerçekleştirdikleri yükselmeler dönemlere göre 

verilmektedir. Tablodan yükselmelerin belirli firmalarda ve belirli dönemde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Koyu renkli kısımlar firmaların sektörde henüz o 

tarihlerde var olmadığını göstermektedir. Buna göre 11 firmanın 8’i sektöre 1960-

1970’li yıllarda giriş yapmıştır. Ayrıca firmalar sektörün ülkede büyüdüğü ve 

ihracatının da hızla arttığı 2000-2010 döneminde daha fazla sayıda yükselme 

yapmıştır. 

Firmalardan C, D, E 1980’li ve 1990’lı yıllarda yükselme göstermiş, daha 

sonraki dönemlerde ise bir gelişme gösterememiştir. F, G ve H yükselmelerini 2000 

yılından sonra gerçekleştirmiştir. I, J ve K ise 1980’lerde başlattığı yükselmelerini 

günümüze kadar devam ettirmiştir.  

Firma A ve Firma B günümüze kadar değer zincirinde herhangi bir yükselme 

gösterememiştir. Firmalar atölyelerini büyütememiş, makine alımı 

gerçekleştirememiş ve istihdamını artıramamıştır. Dolayısıyla sınırlı düzeyde ve 

siparişe dayalı üretim yapmaya devam etmektedirler. Her ikisi de belirli bir ürün 

grubunda üretimin sınırlı bir alanında uzmanlığa sahiptir. Tamamlanmamış ürün 

sunduklarından alıcıları nihai tüketiciler değildir ve bu yüzden kazançları sınırlı 

olmaktadır. Üstelik Firma A sürekli aynı ürünü üretmekte, yaratacağı ilave maliyet 
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nedeniyle üründe değişikliğe gitmemektedir. Firma B ise siparişe göre yeni modeller 

ortaya çıkarabilmektedir. Firmaların becerileri el işçiliğine dayanmaktadır. 

Firma A ve Firma B dışında bütün firmaların işlevsel yükselme 

gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ancak Firma C, Firma D, Firma E, Firma F ve 

Firma G işlevsel yükselmeyi değer zincirindeki konumlarını değiştirmek suretiyle 

yaparken, Firma H, Firma I, Firma J ve Firma K ise değer zincirinde daha yüksek 

katma değerli faaliyetleri yürütmeye başlayarak gerçekleştirmiştir.   

Firma C, Firma D ve Firma E faaliyette bulundukları değer zincirinde birlikte 

çalıştıkları atölyeleri organize etme ve pazarlama becerilerini geliştirmiştir. Atölye 

tipi üretimin geçerli olduğu bir değer zincirinde faaliyette bulunduklarından söz 

konusu organizasyon sadece nihai ürünün alıcıya sunulmasını sağlamaktadır. 

Firmalar ürüne ve üretim sürecine ilişkin beceriler edinemediklerinden bu işlevsel 

yükselme onlara sınırlı bir gelişim sağlamıştır. Firma C ürün tasarımı konusunda 

pazardaki diğer üreticilerin modellerinden esinlenmekte ve böylece üründe 

iyileştirmeler yapmaktadır. Ancak, bu alandaki becerileri tam gelişmediğinden değer 

zincirinde tasarım faaliyetini yerine getirememektedir. Bu üç firma süreç yükselmesi 

göstermemiş, üründe yükselmeyi ise sadece Firma C kısmen gerçekleştirmiştir. 

Atölyelerin birleşmesi sonucu oluşan Firma F böylece nihai ürünü kendisi 

üretebilmektedir ancak üretimi hala geleneksel yöntemle yapmaktadır. Bununla 

birlikte firma,  farklı uzmanlıkları olan yeni personel istihdam etmiş, pazarlama ve 

mağazalaşma faaliyetlerine ağırlık vermiştir ve böylece işlevsel yükselmeye 

başlamıştır. Ancak teknolojiye yatırım yapmadığından bir yandan üretime ilişkin 

bilgi ve becerilerindeki artış sınırlı olmuş diğer yandan maliyetleri yüksek kalmıştır. 

Ayrıca firmanın tanıtım ve markalaşma konusundaki faaliyetleri yeterince 

yürütememesi satışlarının sınırlı kalmasına neden olduğundan firmanın kar marjı 

daralmaktadır. Dolayısıyla firma işlevsel yükselmesini devam ettirememektedir.   

Başlangıçta alım satım faaliyeti yürüten ve üretimi içselleştirerek değer 

zincirinde işlevsel yükselme gerçekleştiren Firma G ise teknolojiye yaptığı 

yatırımlarla üretim sürecindeki becerilerini de geliştirmiştir. Buna rağmen firma 

tasarım, mağazalaşma ve markalaşma faaliyetlerini yürütecek beceriler 
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geliştiremediğinden tedarikçi konumuna geçmiştir. Yani ürün ve süreçteki 

yükselmeye rağmen firma işlevsel yükselmeyi tekrarlayamamıştır. 

İşlevsel yükselmeyi esas olarak değer zincirinde markalaşma, tasarım gibi 

daha yüksek katma değerli faaliyetleri yürüterek gerçekleştiren Firma H, Firma I, 

Firma J ve Firma K’nın ayrıca sabit ve beşeri sermayeye sürekli yatırım yaparak 

süreç ve üründe de yükselme yaşadıkları görülmektedir. Bu firmaların en dikkat 

çeken özelliği kuruldukları dönemden günümüze kadar ürün, süreç ve işlevsel 

yükselme konusunda süreklilik göstermeleridir. Firma C, D, E, F ve G’nin ise 

yükselme sürecini devam ettiremedikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu iki grup 

firmanın yaptıkları işlevsel yükselmenin niteliksel olarak birbirinden farklı olduğu, 

Firma H, Firma I, Firma J ve Firma K’nın gerçekleştirdiği işlevsel yükselmenin daha 

karmaşık ve nitelikli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu firmaların söz konusu nitelikte bir yükselme göstermelerinde, yaptıkları 

yatırımların ve yeni beceriler elde etmeyi öğrenmelerinin etkili olduğu 

görülmektedir. Ne var ki firmaların, gelişimini sağlayacak bilgi ve teknoloji 

altyapısına yatırım yapabilmesi finansal açıdan gelişmiş olmasına bağlıdır. Ayrıca 

karar alanların da bu konuda bilinçli olması yani girişimcinin risk alabilmesi de 

önemlidir. Bu durum yine örneklemdeki firmalardan görülmektedir. Nitekim koltuk 

iskeleti yapımında uzman Firma B 1980’lerde nihai ürünü pazara sunmak için 

döşeme işini de kendi atölyesinde yaptırmak istemiş ancak bu şekilde ürünün 

tamamlanıp satılması ilave maliyet getirmenin yanında imalatçının bilmediği bir 

üretim ve idare alanı olduğundan, farklı bilgi ve becerilere sahip olmayı 

gerektirmiştir. Söz konusu imalatçı bu ilave maliyet ve risklere katlanmaktan 

kaçınmış ve 1980’li yıllarda satışlarından ve getirisinden memnun olduğu için 

mevcut işini sürdürmeyi tercih etmiştir. Bu tercih firmanın günümüze kadar yapısının 

değişmemesine ve üstelik yoğun rekabet altında küçülerek kapanma riskiyle 

karşılaşmasına neden olmuştur.  

Öte yandan Firma F örneğinde girişimcilik ve risk almanın firmaların 

gelişimindeki önemi ortaya çıkmaktadır. İtalya’da gittiği fuarda, sektörde dünyadaki 

gelişmeleri gören, kurumsallaşmanın, yatırımlarla büyümenin ve markalaşmanın 

önemini kavrayan bir atölye sahibi, pazara nihai ürün sunmanın getireceği maliyetleri 
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finanse edebilmek için birlikte iş yaptığı atölyelerle ortaklık kurma fikrini ortaya 

atmış ve böylece dört atölye sahibinin sermayelerini bir araya getirmeleri ile Firma F 

kurulmuştur.     

4.4. Görüşmelere İlişkin Değerlendirmeler 

Türkiye’de mobilya sanayinin gelişimini ortaya koyabilmek açısından 

yürütülen saha çalışması sonrası, ev mobilyaları alt segmentindeki firmaların parçası 

oldukları değer zincirinin niteliği, değer zincirinde yükselme yolları ve sektörün 

yapısal değişimi ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak çalışmanın 

sonuçları şu şekilde özetlenebilir:    

 Mobilya üretiminde dikey ve yatay boyutta faaliyet alanlarının ayrışmış 

olduğu görülmektedir. Dikeyde hammadde tedariki, üretim, dağıtım, pazarlama, 

satış, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yer almaktadır. Yatayda ise ev mobilyası, mutfak 

mobilyası, ofis mobilyası, bahçe mobilyası gibi çeşitlilikteki ürünlerde 

uzmanlaşmaya gidildiği tespit edilmiştir. Ev mobilyası da kendi içinde masif, 

modüler ve demonte mobilya gibi çeşitlilikler göstermektedir. 

 Ülkemizde mobilya sektöründe öne çıkan aktörler tedarikçiler, imalat 

atölyeleri, kendi atölyeleri ya da fason imalatçılar tarafından yapılan ürünleri satan 

ve çoğunlukla belirli kümelerde yerleşik mağazalar, atölye niteliğinin ötesine geçip 

markalaşmakta olan ve bayilerden öte kendi mağazalarında satış yapan mobilya 

üreticileri, büyük ölçekli fabrikalarda seri üretim yapan ve bayilik sistemiyle dağıtımı 

sağlayan ulusal marka sahibi firmalar ile belirledikleri kalite ve standartlarda fason 

üretim yaptıran perakende zinciri firmalardır.  

 Atölye tipi üretimin yaygın olduğu kümeler iş gücü, beceri kaynağı olması 

ve üretimde esneklik, çeşitlilik sağlaması açısından olumlu bir özellik olarak ortaya 

çıkarken verimsizlik, teknoloji kullanımının düşük düzeyde kalması nedeniyle süreç 

gelişimini; kayıtdışılık ve fikri mülkiyet haklarının yeterince korunmaması nedeniyle 

de tasarım kabiliyetinin gelişimini olumsuz etkileyen bir durum olmaktadır.   

 Sektörde üretim becerisi olmadan alım satımla uğraşan bir aktör zaman 

içinde üretim sürecini kendi bünyesine katarak büyüyebilmektedir. Ya da küçük bir 
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atölyede az miktarda üretim yapan bir işletme zaman içinde başka atölyelere fason 

üretim yaptırarak satış ve pazarlama konusunda da uzmanlık kazanabilmektedir.  

 Oldukça heterojen bir yapıya ve büyük bir ürün çeşitliliğine sahip olan 

mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından değer zincirinde 

yükselmenin çok farklı yolları olabilmektedir.  

 Değer zincirinin yukarı kısmında da aşağı kısmında da olsa firmanın daha 

fazla değer yaratması ve pazarda avantaj sağlaması yani değer zincirinde yükselmesi, 

rakiplerine kıyasla daha fazla ve farklı becerileri kazanmasına ve yenilikleri daha iyi 

izleyip uygulayabilmesine bağlıdır.  

 Değer zincirinde öne çıkan temel beceriler üretimi planlama, nihai ürün 

üretebilme, piyasadaki talebi izleyebilme ve uygun ürün sunabilme, mağaza ya da 

bayiler gibi kanallarla pazara erişim sağlayabilme, tasarım yapabilme, satış sonrası 

hizmetler sunabilme, markalaşma, kurumsallaşma ve yönetimdir. Bu becerileri 

kazanmak firmaların kendi içsel öğrenme sürecine ve içinde bulunduğu ortama 

bağlıdır. 

 Atölye tipi üretim yapan işletmelerin genellikle belirli bölgelerde 

kümelendiği görülmektedir. Bu kümelerde, üreticiden tüketiciye uzanan süreç 

dikeyde ayrışmış olup farklı aktörlerce gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla  

atölyelerin uzmanlıkları üretimin sadece belirli bir alanıyla sınırlı kalmakta, 

ölçeklerinin de küçüklüğü nedeniyle yaptıkları faaliyetin getirisi az olmaktadır. Buna 

karşılık nihai ürünü tüketiciye ulaştıran mağazalar ise yaratılan katma değerin daha 

büyük bir kısmını elde etmektedir. Dolayısıyla nihai ürünü sunabilmek atölyeler 

açısından değer zincirinde daha yüksek katma değer sağlayan bir faaliyet olmaktadır. 

Bu faaliyeti yapabilmek ise atölyelerin üretime ilişkin becerilerini geliştirmesini 

gerektirmektedir.  

 Zaman içinde söz konusu becerileri edinip üretim biçiminde ve fiziki 

koşullarında iyileştirmeler yapmayan, yeni ve farklı uzmanlık alanı geliştirmeyen 

atölyeler varlıklarını devam ettirebilmek için mağaza siparişlerine bağlı kalmakta, bu 

yüzden kendi aralarında yoğun bir rekabet içine girmektedirler. Kazançlarının iyice 
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düşmesine neden olan böyle bir süreç atölyelerin kendilerini geliştirecek yeni 

alanlara geçişini de zorlaştırmaktadır.  

 Mağazalar tüketicilerle doğrudan ilişki kurabildiği için pazardaki 

gelişmeleri daha iyi izleyebilme fırsatına sahiptir. Bu nedenle piyasa ve talebi izleyip 

ürüne dönüştürecek şekilde yorumlama becerilerini geliştiren alıcı konumundaki 

mağaza sahipleri ve toptancılar zamanla atölyelerin üretimi üzerinde artan bir etkiye 

sahip olmaktadır.  

 Birbirine benzer çok fazla sayıda atölyenin olması mağaza sahiplerine bir 

anlamda fırsatlar sağlarken, kaliteli üretimin yapılıp yapılmayacağı riskini de 

taşımaktadır. Siparişle üretimin geçerli olduğu bu durumda ilişkiler tanıdıklık esasına 

dayanmaktadır. Atölyelerde üretilen ürünün kalite ve satış sonrası hizmetler 

açısından yetersiz olması durumunda ise kimi mağazalar üretim faaliyetine de 

başlamaktadır.    

 Küme boyutları çok büyük olduğundan Siteler’de küçük ve verimsiz 

atölyeler varlığını sürdürebilmektedir. Siteler’de el işçiliği ile üretim yapan atölyeler 

olduğundan mağazalar iş yapmakta, ancak talep büyük markalara kaydığından işler 

sınırlı olmakta, bu da finansal sıkıntıları artırdığından iyileşmeyi engellemektedir. 

Zorlukla ayakta duran atölyelerin bir araya gelerek sermayelerini artırıp 

makineleşmeleri ve ortak birikimlerinden faydalanarak daha büyük miktarlarda ve 

hızlı üretim yapmaları bu sıkıntıyı aşmada uygun bir yol olarak görünmektedir. 

 Daha önce mobilya üretiminin yalnızca bir bölümünde uzmanlığa sahip 

olan mikro ölçekli bir atölyenin, kendi tesisinde nihai ürün üretip pazara 

ulaştırabilmesi değer zincirindeki konumunu değiştirerek işlevsel yükselme 

gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir. Bu süreç üretimin diğer aşamalarına ilişkin 

bilgi edinme, daha büyük bir tesis kurma, farklı alanlarda çalışan yeni elemanlar 

istihdam etme ve yeni makine ekipmanlar temin etmeyi gerektirdiğinden firmalara 

ilave maliyetler yükleyecektir. Finansal yapıları zayıf olan atölyeler açısından bu 

maliyetleri karşılayabilmenin bir yolu birlikte çalıştıkları diğer atölyelerle üretim 

sürecini tamamlayacak biçimde kurumsal bir yapı oluşturarak bir araya gelmek, iş ve 
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güç birliği yapmaktır. Atölyelerin işbirliği yapmasında ise girişimcilik, risk alabilme 

ve taraflar arasında güven olması çok önemli bir unsurdur.  

 Ayrı atölyelerin ortak bir işletme altında faaliyet göstermek için işbirliği 

yapması bir yandan bilgi alışverişinin daha fazla ve kolay olmasını sağladığından  

üretimde etkinlik ve ürünün niteliğinde artış yaratacak bir yandan da işletmelere 

finansal güç kazandıracaktır.     

 Atölyeler açısından piyasaya nihai ürün sunabilmenin diğer bir yolu ise 

kendi uzmanlığı olmadığı alanlarda diğer atölyelerin işçiliğinden yararlanmaktır. 

Ancak bu durum da üretimde rol alan atölyeleri koordine edecek bir organizasyon 

becerisinin kazanılmasını gerektirmektedir.  

 Süreçte yükselme, üretim sürecinde iyileştirmeler sağlayarak rakiplerden 

daha etkin biçimde üretim yapmayı ima ettiğinden, yeni teknolojilerin kullanımını ya 

da üretim sisteminin bu sonucu doğuracak şekilde yeniden düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Mobilya sektöründe üretimde daha fazla makine girdisi kullanarak 

emeğin yoğunluğunu azaltmak, makinelerde daha rahat işlenmeye uygun girdiler 

kullanmak ve insan kaynağını iyileştirmek yoluyla üretimde verimlilik artırılıp 

süreçte iyileşmeler sağlanabilmektedir.   

 Büyük miktarda ve belirli bir standarda sahip ürünün belirli zaman içinde 

kendilerine sunulmasını talep eden alıcılarla çalışmak da üretici firmanın tedarik, 

üretim ve ürüne ilişkin becerilerinin artışını sağlayan bir etki yaratmaktadır. Ancak 

bu durumda üretici ürünü tüketiciye kendisi sunmayıp nitelikli tedarikçi konumunda 

olacağından piyasaya doğrudan erişimi olmayacakve değer zincirindeki getirisi de 

daha sınırlı olacaktır.  

 Kendi mağazaları ve bayileri yoluyla piyasaya ulaşamayan firmalar 

açısından büyük perakende mağazalarında kendilerine ayrılan köşelerde ürünlerini 

sergilemek, tüketiciye ulaşmada geçerli bir yol olmaktadır. Böylece firma bazı 

maliyetlere katlanmadan belirli bir miktardaki ürünün satışını garantilemektedir. 

Ancak satış aracısı kullandığı bu durumda firmanın kazancı sınırlı kalmaktadır.   

 Firmalar rakiplerinin kolayca taklit edemediği karmaşık ürünler üreterek 

ya da yeni ürünler geliştirerek üründe yükselme gerçekleştirebilirler. Bunun için 
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tasarım, malzeme kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi 

gerekmektedir.   

 Sektörde piyasadaki gelişmeler yurt içinde düzenlenen fuarlara katılım ve 

internet üzerinden izlenmekte yurt dışındaki fuarlara katılım ise sınırlı kalmaktadır. 

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ürünlerinin tanıtımında ve tüketiciye ulaşmada 

sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca teknoloji, hammadde, dış pazarlar ve rakiplerin 

gelişimini izlemekte yetersiz kalmaktadırlar. Görüşmelerde firmaların dış pazarlar 

konusundaki bilgi eksiklikleri, finansal yetersizlikler ve satış sonrası hizmetlerdeki 

sorunlar nedeniyle ihracata yönelme oranlarının da düşük olduğu belirtilmiştir.  

 Sahip oldukları modern tesislerde güncel teknoloji ile üretim yapan büyük 

kurumsal şirketler, bayiliğin avantajını kullanarak ülkenin her yerine ürünlerini 

ulaştırabilmekte, ayrıca satış sonrası hizmetler de sunarak tüketicinin talebini 

kendilerine çekmektedirler. Bu durum da el işçiliği ile üretim yapan küçük 

işletmelerin rekabet edebilmek için kalite dışında tanıtım ve tasarım alanlarında da 

beceriler edinmelerini gerekli kılmaktadır. 

 Ürün ve sürece ilişkin becerilerin artırılması firmaların değer zincirinde 

daha kazançlı alanlara geçecekleri işlevsel yükselmeyi de daha rahat 

gerçekleştirmesini sağlamaktadır. 

 Tasarım, firmaların ürünlerini daha değerli kılan ve daha yüksek segmente 

geçmelerini sağlayan önemli bir unsurdur. Öte yandan bu alanda faaliyet 

gösterebilmek firmanın üretim sürecinde de daha yeni teknolojileri ve girdileri 

kullanmasını gerektirmektedir.  
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5. TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN ÖNERİLER 

Bu bölümde sektörün gelişimi için yapılacak öneriler gerek incelenen literatür 

ve istatistiki veriler gerek saha çalışmasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ayrı 

başlıklar altında sunulacaktır. 

5.1. Girdiler 

Günümüzde mobilya üretiminde yoğun olarak kullanılan sunta ve MDF 

üretimi için gerekli odun hammaddesinin yurt içinden yeterince karşılanamaması, 

söz konusu girdilerin yurt dışından tedarik edilmesine neden olmaktadır. Bunun 

dışında mobilya üretiminde kullanılan diğer malzemeler de (hırdavat malzemeleri, 

döşemecilikte kullanılan kumaş, sünger, kuş tüyü gibi malzemeler) yurt içinden 

yeterli kalite ve miktarda temin edilemediğinden ithal ürünlerin kullanımı 

artmaktadır. Üretim maliyetlerini artıran bu durum sektörün rekabet gücünü olumsuz 

etkilemektedir.  

Sektöre girdi veren orman ürünleri işletmelerinin hammadde ihtiyacının yurt 

içinden karşılanabilmesi için, ormanların verimli kullanılması, endüstriyel ağaç 

üretimine izin verilmesi ve özel ormancılığın desteklenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca lif levha ve yonga levha gibi ürünlere alternatif kompozit 

malzemelerin geliştirilmesi için araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi 

gerekmektedir.  

Sektörde makinelerin daha yoğun kullanılması, tasarım ve malzemelerdeki 

gelişmeler aksesuar gibi tamamlayıcı parçaların üretimi için yan sanayiinin 

gelişmesini gerektirmektedir. Mobilya üretiminde kullanılan fonksiyonel ve estetik 

parçalar ile aksesuarlar açısından gelişmiş bir yan sanayinin olması, sektörün ithal 

girdilere yönelimini azaltarak yerli katma değeri artıracaktır.  

Ürünlerde tasarımın yaygınlaşması nedeniyle mobilya değer zincirindeki 

önemi artan parça ve aksesuar üreticilerinin ülkemizde gelişimi sağlanmalıdır. Bunun 

için üreticilerin önce küresel büyük alıcılarla çalışarak üretim sürecindeki becerilerini 

geliştirmeleri düşünülebilir. Ayrıca mobilya parçaları, aksesuarları ve kumaş 

üreticilerinin ilgili fuarlara katılımı da faydalı olacaktır. 
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5.2. Üretim 

Mobilya sektöründe el işçiliğinin yoğun kullanıldığı atölyeler ile makine 

girdisinin yoğun kullanıldığı fabrikalar iki ayrı üretim yapısını oluşturmaktadır. 

Esasında böyle farklı tarzlarda üretim yapan üreticilerin varlığı sektör açısından bir 

avantaj sunmaktadır. Geleneksel tarzda üretim yapan iş gücünün malzeme 

kullanımındaki uzmanlığının yeni teknoloji ürünü makineleri kullanma becerisi ile 

pekiştirilmesi, ürünlerin kalite düzeyini artırdığı gibi tasarım ve yenilikçiliğin 

gelişimini de sağlayacaktır.    

Mobilya sektöründe geleneksel tarzda, düşük düzeyde teknoloji ve yoğun 

emek girdisi kullanarak çalışan, zanaat bilgisinin öne çıktığı atölyeler, oymacılık, 

döşemecilik gibi el işçiliği gerektiren ve klasik tarzdaki ürünlerde uzmanlaşmıştır. 

Üstelik bu tür ürünler yurt içi ve yurt dışında özellikle de Rusya, Orta Doğu ve 

Avrupa’daki daha yüksek gelir grubuna sahip tüketicilerce tercih edebilmekte ve 

daha yüksek fiyatlara satılmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bilgi ve becerisi bulunan 

firmalar tasarım, kaliteli girdi kullanımı, teslimat süresine uyma ve kalite altyapısını 

geliştirme gibi hususlarda da kendilerini geliştirdiklerinde söz konusu pazarlarda 

önemli bir rekabet gücü elde edebilmektedir. 

Buna karşılık sektördeki işletmelerin çok büyük bir kısmını oluşturan mikro 

ölçekli atölyeler, organizasyonel yapılarının ve bilgilerinin zayıf olması nedeniyle bu 

konuda yeterince ilerleme gösterememektedir. Ürettikleri mobilyalar uzun ömürlü ve 

el işçiliğinin sunduğu sanata sahip olsa da, verimsiz ve emek yoğun üretimleri 

nedeniyle atölyeler, 1990’lı yıllarda sayıları artan ve 2000’li yıllarda sektöre 

tamamen hakim olan büyük işletmelerin seri üretimi karşısında direnememektedir. 

Üstelik kayıtdışılığın yaygın olduğu bu atölyelerde çıraklık kültürünün çok azaldığı 

ve yeni ustaların yetişmediği de görülmektedir. Bir yandan pek çok atölyenin 

kapanması bir yandan atölyelerdeki zanaat eğitiminin azalması bu gelenekten gelen 

bilgi ve becerilerin kaybedilmesi tehlikesini de gündeme getirmektedir. Halbuki bu 

birikimler ortaya konan ürünün daha nitelikli olması için kullanılabilir.  

Kurumsallaşmış, iç ve dış pazarlara erişebilen büyük firmaların bu gelenekten 

gelen işgücünü istihdam etmesi, bir yandan sektördeki bilgi ve beceri çeşitliliğinin 
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korunmasını sağlayarak yenilikçiliğin önünü açacak, diğer yandan seri üretimin 

getirdiği katılığın kırılarak daha özgün tasarımlı, nitelikli ve fiyatı yüksek ürünler 

ortaya konmasını sağlayacaktır. Firmaların bu nitelikteki işgücü talebini 

karşılayabilmesi için atölyelerin yoğun olduğu bölgelerdeki Odalar kullanılabilir. 

Kendi işini devam ettiremeyen ve atölyelerde çalışmak istemeyen ustaların bu 

odalara başvurup kayıt yaptırmaları ile bir havuz oluşması sağlanabilir.  Bunun 

dışında çıraklık eğitim merkezleri, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarında 

pratik uygulamalara yönelik verilen eğitimlerde, zanaat bilgisine sahip, mesleği 

bırakmakta olan ustalardan faydalanılabilir.   

Öte yandan belirli bölgelerde yoğunlaşmış, birbirinden bağımsız çalışan ve 

birbirleri ile rekabet eden atölyeler açısından bir araya gelerek ortak iş yapmanın 

geçerli bir strateji olduğu düşünülmektedir. Atölyelerin yoğunlaştığı mobilyacılık 

kümelerinde ortaklık ve işbirliği geliştirilmesi kurumsallaşmayı, üretim süreci ile 

ilgili yeni bilgi ve beceriler edinmeyi ve işletmelerin sermaye yapısının daha sağlam 

olmasını beraberinde getirecektir. Ancak öz kaynakları çok düşük olan bu 

işletmelerin bir araya gelmeleri yine de bazı yatırımları yapabilmelerine yeterli 

olmayabilir. Bu nedenle işbirliği yaparak kapasitesini artırmak isteyen işletmelerin 

makine teçhizat yatırımlarının desteklenmesi, atölyelerin bu konuya ilgisini artıracak 

bir unsur olacaktır. Birleşme ve makineleşme ile kapasite artırımı atölyelerin üretim 

süreçlerinde yenilikleri öğrenerek etkinliklerinin ve becerilerinin artmasını 

sağlayacaktır.   

Çalışma kapsamında görüşülen firmalarca da atölyelerin daha büyük ölçekte 

iş yapabilmesi için işbirliğine yönelerek sermayelerini bir araya getirmesi gerektiği, 

ancak atölyelerin bu konuya genelde çekimser yaklaştığı, bunun arkasında da eğitim, 

bilgi ve güven eksikliğinin olduğu ve başlangıçta böyle bir inisiyatifin güçlü bir 

otoritenin (kamudan ya da sektörden) öncülüğünde alınmasının önemli olduğu 

vurgulanmıştır.  

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunda, Ajansların “içsel dinamiklere dayalı olarak kalkınmayı 

sağlamak, yerel kesimler arasında işbirliği ağlarını güçlendirmek ve kuruldukları 

bölgelerin hem ulusal hem de küresel düzlemde rekabet güçlerini artırarak 
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sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı” amaç edindikleri belirtilmektedir. Kalkınma 

Ajanslarının bir diğer önemli faaliyet alanı bölgenin rekabet gücünü artırmaya 

yönelik olarak verilen mali ve teknik desteklerdir.
141

 Bu kapsamda Kalkınma 

Ajanslarının desteği ile mobilya atölyelerinin yoğun olduğu bölgelerde özellikle 

işbirliği ve güvenin tesisinde ortak çalışmalar yürütülmesini sağlayacak projeler 

geliştirilmesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında sektörün önemli 

girdi tedarikçileri olan ağaç ürünleri işletmeleri ile mobilya üreticilerini bir araya 

getiren platformların oluşturulması değer zincirinin bütünündeki sorun ve fırsatların 

tespit edilmesini sağlayacaktır. 

Küresel alana yayılan bir değer zincirinde faaliyet gösteren ve belirlediği 

standartlardaki ürünleri, kaliteli, hızlı ve daha ucuza üretebilen tedarikçilerle 

çalışmayı tercih eden yabancı büyük mobilya perakendecilerinin, hem büyüyen 

mobilya pazarı hem de var olan üretim tecrübesi nedeniyle son yıllarda Türkiye’ye 

olan ilgisi artmaktadır. Bu sürecin iyi yönetilerek, özellikle atölyelerin teknik ve 

tasarım altyapısı anlamında dönüşümüne katkı sağlayacak nitelikte bu alıcılarla 

ilişkiler kurulması önemlidir. Ancak literatürde örnekleri görüldüğü gibi kurulacak 

ilişkilerin üreticileri, büyük alıcılara tutsak eden bir yola sokmamasına dikkat 

edilmelidir. Bunun için üreticilerin tasarım, pazarlama ve markalaşma gibi alanlarda 

becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.   

Öte yandan sektörde atölyeler dışında yer alan, daha büyük ve markalaşma 

yolundaki firmalar için, üretim alanında daha gelişmiş teknolojilerin kullanımı, kalite 

altyapısının kurulması ve standartlara uyum yanında, pazarda rekabetin yoğun 

olduğu segment yerine tasarım ve kullanılan malzemelerdeki farklılığın öne çıktığı 

alanlara geçmeye çalışmaları önerilebilir. Burada ayrıca ihracat yaparken farklı 

pazarlardaki daha küçük alıcılarla çalışmak, firmaların yeni beceriler kazanmasına ve 

pazardaki boş alanları fark etmesine yardımcı olacaktır. Markalaşma çalışmalarına 

önem vermek de katma değerin artmasını sağlayacaktır.  

İşçilik maliyetinin yüksek olması nedeniyle taşıma, montaj gibi hizmetler 

özellikle gelişmiş ülkelerdeki mobilya satıcıları tarafından üstlenilmek 

istenmediğinden “kendin yap” tarzı mobilyalar bu ülkelerde yaygın biçimde 
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görülmekte ve pazarda önemli bir segmenti oluşturmaktadır. Dünya çapında tanınan 

İsveçli IKEA markası bu tarz mobilyaların ortaya çıkışında öncü rol oynamıştır. 

Böylece montaj ve nakliye aşamaları tüketiciye bırakıldığından ürün fiyatları daha 

düşük düzeyde tutulabilmektedir. Bununla beraber dileyen müşterilere montaj 

konusunda ücret karşılığı hizmet verilmektedir. Ülkemizde de bu tarz mobilyalar 

üreten ve tüketiciye montaj edilmemiş halde satışını gerçekleştiren firmalar 

bulunmaktadır. Geleneksel yaşam biçimini sürdürerek geniş evlerde yaşamayı tercih 

eden tüketicilerin pazardaki ağırlığı nedeniyle bu tarz mobilyaların satışı Türkiye’de 

henüz düşük oranda kalmaktadır. Bununla beraber son yıllarda IKEA markasının 

Türkiye’ye girişi bu mobilyaları tüketiciye tanıtmak bakımından önemli bir gelişme 

olmuş, yerli firmalar açısından da pazarda yeni bir segment açtığı için yeni bir 

rekabet alanı doğmasını sağlamıştır.   

Dünyada mobilya değer zincirinde firma ölçeği büyüdükçe iç-dış pazarlara 

mal ulaştırırken daha az aracı ile çalışma yönünde bir gelişme söz konusudur. Ancak 

IKEA örneğinde olduğu gibi belli bir büyüklükten sonra şirketler bazı faaliyetleri dış 

kaynak kullanımı yolu ile gerçekleştirip kendi faaliyetlerini daha karlı alanlara 

(markalaşma, tasarım, ürün geliştirme, ar-ge gibi) kaydırmaktadır. Ülkemizde henüz 

bu aşamaya ulaşmış şirketlerin bulunmadığı görülmektedir.  

Bununla birlikte sektörün en büyük markalarından birine sahip olan bir 

holdingin izlediği gelişim çok dikkat çekmektedir.
142

 Büyük ölçekli, zamanında ve 

kaliteli mobilya üretimini garanti etmek için üretimde kullanılan yarı mamülleri de 

(çelik iskelet, tekstil ürünleri, sünger gibi) yine kendi grubuna ait olan diğer 

şirketlerde  üretmek yoluna gitmiştir. Holding yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve 

lojistik faaliyetleri için de kendine ait şirketler kurmuştur. Ayrıca mobilya ve lojistik 

konusunda kurduğu yurt dışı iştirakleri yoluyla büyük perakende zincirlerinde de 

(Wal-Mart, Target, JC Penny gibi) ürünlerinin satışını sağlamaktadır. 2011 yılında 

Rusya ve Ukrayna’da mobilya fabrikaları satın alarak yurt dışında üretim yapmaya 

da başlamıştır. Ayrıca yurt içindeki tedarikçilerinin üretimdeki kalitelerinin artması 

için yürüttüğü proje ile Türk Standartları Enstitüsünden Kalite Yönetim Sistemi 
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Belgesi almalarını sağlamıştır. Ülkemizde ulusal markalara sahip ve ihracatın büyük 

bir kısmını gerçekleştiren büyük firmaların küresel pazarda bu şekilde kendi değer 

zincirlerini yönetebilmeleri sektörün uluslararası rekabet gücü açısından önemli bir 

stratejidir.    

Üretime ilişkin ölçüm ve standartların denetleneceği test laboratuvarlarının 

kurulması da, sektörde ürün güvenliği ve kalite seviyesinin ileri taşınmasında etkili 

olacaktır. Bu doğrultuda Bursa İnegöl’de dünyanın dokuzuncu mobilya test 

laboratuvarının kurulması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu tür 

laboratuvarların Ankara, Kayseri, İstanbul, İzmir gibi mobilya üretiminin önemli 

olduğu ve işletmelerin yoğunlaştığı illerde de kurulması gerektiği düşünülmektedir. 

Böylece dış pazarlarda Türk mobilyalarına ilişkin algının olumlu yönde değişmesiyle 

rekabet gücü artmış olacaktır.   

5.3. Tasarım ve Ar-Ge 

Mobilya sektöründe genellikle üretimde kullanılan ahşap levhaların 

geliştirilmesi, incelenmesi, alternatif malzemelerin üretilebilmesi, malzemelerin 

yangın vs karşısındaki dayanıklılığının test edilmesi araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin konusu olmaktadır.  

Ülkemizde sektörde Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapan işletmelerin sayısı 

çok azdır. İşletmelerden kaynaklanan finansal yetersizlikler, ölçeğin küçük olması 

gibi nedenler yanında sektörde taklitçiliğin çok yaygın olması ve fikri mülkiyet 

haklarının korunma oranının düşük kalması da işletmelerin bu alanlara yönelmesine 

engel olmaktadır. Dolayısıyla sektörde gerçekleştirilen yenilikler radikal nitelik 

göstermeyip daha çok marjinal (incremental) adımlar halinde kalmaktadır.  

İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelmesini özendirmek için ilgili 

kuruluşlar tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, desteklerin kapsamı ve 

erişilebilirliği artırılmalıdır. Çalışma kapsamında firmalarla yapılan görüşmelerde, 

firmaların çoğunlukla Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan devlet desteğinden haberdar 

olmadıkları, Ar-Ge desteğinden haberdar olanların bir kısmının ise bunun  kapsamı 

konusunda ve nasıl kullanılacağına yönelik bilgilerinin olmadığı gözlemlenmiştir. 
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Mobilya sektöründe tasarım ürünün tüketicilerce tercih edilebilirliğini ve 

böylece değerini artıran bir unsurdur. Ancak bu alanda faaliyet göstermek firmalar 

açısından ilave maliyetlere katlanmayı ve yeni bilgi ve beceriler edinmeyi 

gerektirmektedir. 

Ülkemizde tasarım konusunda mobilya sektöründe taklitçiliğin çok yaygın bir 

uygulama olduğu görülmektedir. Firmaların özgün tasarım çalışmalarına 

yönlendirilmesi için bilgilendirme çalışmalarının yapılması, ayrıca firmaların 

tasarımcılarla ya da tasarım ofisleri ile çalışmalarının desteklenmesi önemlidir.  

Öte yandan tasarım konusunda fikri mülkiyet haklarının daha etkin bir 

biçimde korunması ve ihlallerin cezalandırılması gerekmektedir. Zira özgün 

tasarımlar yerine piyasadaki ürünlerin taklitlerinin üretilmesi sektörün tasarım 

anlamında gelişmesini ve dış pazarlarda da ülke imajını olumsuz etkilemektedir. 

Ülkemizdeki okullarda mobilya sektörüne yönelik özel tasarımcı yetiştirecek 

bölümler bulunmamaktadır. Ülke genelinde mobilya üretiminin yaygın olduğu 

bölgelerde tasarım okullarının açılması, bu alandaki yetişmiş eleman eksiğinin 

giderilmesini  sağlayacaktır. 

5.4. Pazarlama, Markalaşma ve Tanıtım 

Mobilya pazarında, fiyat esnekliği yüksek olan ve düşük fiyatlı ürünler tercih 

eden; kalite, garanti, satış sonrası hizmetler gibi nedenlerle markalı ürünleri tercih 

eden; orijinal tasarımlı, pahalı, ithal ürünleri tercih eden üç farklı tüketici grubu söz 

konusudur.  

Pazardaki bu farklı segmentlerde faaliyet gösterecek işletmeler için hangi 

tercihlere uygun üretim ve satış yapılacağının belirlenmesi önemlidir. Zira her bir 

grup için üretim yapmak farklı bilgi, beceri ve stratejiler gerektirmektedir.  

Örneğin ilk gruba yönelik üretim yapacak firmalar maliyet düşürme stratejisi 

izleyip, tasarım, mağazalaşma, konsept geliştirme gibi faaliyetleri ikinci planda 

bırakmaktadır. Maliyetleri azaltacağından, mümkün olduğunca az aracı kullanarak 

ürünü tüketiciye ulaştırmak da tercih edilen bir yöntemdir. Kaliteli üretim de müşteri 

tercihini etkilediğinden dikkate alınmaktadır.  
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Orta gelir sınıfındaki tüketicilerin çoğunlukta olduğu ikinci gruba hitap 

edecek firmalar açısından bayilikler yoluyla müşteriye ulaşmak, kalite, standartlar, 

garanti, satış sonrası hizmetler ve tanıtım faaliyetleri, önem verilen hususlar 

olmaktadır.  

Üçüncü gruptaki tüketicilerin tercihlerine hitap etmek içinse kaliteli, yenilikçi 

malzemeler kullanılarak özgün tasarım geliştirmek, tüketicilerin tercihlerini anlamak 

için onlarla beraber çalışmak gibi uygulamalar ve çevresel duyarlılıklar önemlidir.      

İhracatta tek bir pazarda yoğunlaşmak firmalar açısından riskli olabilir. 

Bunun için ihraç pazarlarında çeşitlilik sağlamak ve iç pazarda da satış yapmaya 

devam etmek, riski dağıtmak açısından faydalıdır. Türk firmaları yurt dışına açılırken 

bayilik kanalını kaldırıp doğrudan kendi mağazalarını açarak daha rekabetçi 

koşullarda tüketiciye ulaşmayı istemekte ancak bunun gerektirdiği finansman 

ihtiyacını karşılamakta güçlük çekmektedir.  

Dış pazarlara açılmada küçük firmalar açısından sektörel dış ticaret 

şirketlerinin kurulması geçerli bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 

küçük firmaların bu şirketlerde organize olmasını sağlayacak destekler 

geliştirilmelidir.  

Öte yandan, ürün ve üretim tekniği alanlarında sektördeki uluslararası 

gelişmeleri ve eğilimleri izleyebilmek, yeni bağlantılar kurmak açısından dünyada 

mobilya sektörü için belirleyici olan uluslararası fuarlara katılım sağlamak önemlidir. 

Nitekim saha çalışmasında gösterildiği gibi firmaların kendisini sınırlayan çalışma 

ortamından ve eski alışkanlıklarından kurtulup yeni bir vizyon kazanmasında bu tarz 

fuarlara katılımın etkisi büyüktür. Söz konusu nitelikteki fuarlara ülkemizden ancak 

büyük firmalar katılabilmektedir. Daha küçük ölçekli, gelişmekte olan firma grupları 

ise bilgi ve mali yetersizlik nedeniyle bunları takip edememektedir. Bu nedenle 

farkındalığın artırılması için bilgilendirme faaliyetlerinin ve mali desteklerin daha iyi 

tanıtımının yapılması, kapsamının genişletilmesi ve desteklerin daha erişilebilir 

kılınması önemlidir.  

Fuarlar dışında, mobilya sanayiinde öncü olan ülkelerde farklı nitelikteki 

üretim alanları, kümeler ya da sektörel örgütlere ziyaretler gerçekleştirilerek işbirliği 
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sağlanabilecek alanlar ve tecrübelerin paylaşımı için fırsatlar da araştırılabilir. Bu 

noktada sektörü etkin bir biçimde temsil edecek ve öncü nitelikte olacak birliklerin, 

örgütlerin oluşumu önem arz etmektedir. Günümüzde sektörde bu konuda bir sıkıntı 

olduğu, büyük firmaların dahi benzer amaçla kurulan farklı dernekler altında 

örgütlendiği, mikro ve küçük işletmelerin çıkarlarını gözetip onları temsil eden bir 

örgütün bulunmadığı görülmektedir. Uluslararası nitelikteki sektörel örgütlerde yer 

almak da sektördeki küresel gelişmeleri, ülkelerdeki ve uluslararası anlaşmalardan 

kaynaklanan yasal süreçleri izlemek ve bunlara taraf olarak görüş verebilmek 

açısından önemlidir.  

5.5. Eğitim 

Sektörde iş gücünün farklı becerilerinin gelişmesini desteklemek için, formal 

ve informal eğitim sisteminin etkinliği artırılmalıdır.  

İnformal eğitimin söz konusu olduğu, mobilya imalatçılarının yoğunlaştığı 

bölgeler (Siteler gibi) üretim bilgi ve becerisine sahip istihdam açısından önemli bir 

kaynak niteliğindedir. Nitekim çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde gerek 

büyük gerekse küçük işletme sahiplerinin dile getirdiği ortak bir husus bu bölgelerin 

meslekte bir okul niteliğini taşıdığıdır. Bunun için mobilya atölyelerinin yoğun 

olduğu bölgelerin işletmeler yığını halinden çıkıp etkin çalışan kümeler haline 

gelmesi konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB gibi kamu 

kurumlarının ticaret ve sanayi odaları çatısı altında sektör temsilcileri ile bir araya 

gelerek çalışmalar yürütmesi önem arz etmektedir.  

Öte yandan sektörde nitelikli iş gücü eksikliği de önemli bir sorunudur. 

Günümüz eğitim sisteminde meslek liselerine ilişkin kimi düzenlemeler, bu liselerin 

öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini azaltmaktadır. Meslek yüksek okulları ve 

üniversitelerde, mobilya sektörüne ilişkin tasarım, üretim, pazarlama gibi konuları 

kapsayan bölümlerin sayıca artırılması ve güncel gelişmelerin müfredata hızlı ve 

etkin biçimde yansıtılarak nitelikçe iyileştirilmesi gereklidir. Bu doğrultuda özellikle 

büyük mobilya markalarının da desteğini alarak mobilya sanayii için nitelikli iş 

gücünün yetiştirileceği eğitim kurumlarının sayısı artırılabilir. Ayrıca öğrencilerin 

teknik düzeyi yüksek işletmelerde staj yapabilmesi sağlanmalıdır. Bu kuruluşlarda 
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atölyelerden emekliye ayrılan ustaların öğrencilere tecrübe ve bilgilerini aktarmaları 

için yarı zamanlı çalışmasının yolu açılarak zanaat bilgisinin kaybolması 

engellenebilir.  

5.6. Kayıtdışılık 

Sektörde kayıtdışı çalışan atölyelerin varlığı büyük işletmeler açısından 

haksız bir rekabete yol açmaktadır. Öte yandan atölyeler açısından kayıt altına 

girmenin getirdiği bazı sıkıntılar olabilmektedir. Haksız rekabet ortadan kalktıkça 

sermaye ve teknoloji yetersizliği nedeniyle atölyelerin verimlilikleri düşük kalmakta 

ve birim maliyetleri yükselmektedir. Ancak etkin olmayan ve kaynak israfına yol 

açan birimlerin üretimden çekilmesi sektörün yeniden yapılanmasında önemli bir 

husus olduğundan kayıt altına girmenin artırılması gerekmektedir. Sermaye 

yetersizliği bulunan atölyelerin birleşmesi kayıt altına girmeyi de artıracaktır.  

Büyük firmaların pazara hakim olmalarıyla küçük işletmelerin satışlarının ve 

dolayısıyla üretiminin azalması sonucu ödemelerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

durum zaten sigortasız çalışmak zorunda olan iş gücünün atölyelerde çalışmayı artık 

tercih etmemesine neden olmaktadır. Öte yandan çıraklık sistemiyle çok az yeni 

eleman yetişmesi ve bilgi birikimi olan ustaların da emeklilik nedeniyle sektörden 

ayrılması söz konusu olduğundan, atölyeler üretim için gerekli istihdamı bulmakta 

zaman zaman zorluk çekmektedir. Bu nedenle kayıtdışılığın azalması işgücünün 

tekrar atölyelere yönelmesini artıran bir etki de yaratacaktır. 

Sektördeki kayıtdışılığın bir diğer etkisi, ilgili kamu kuruluşlarında ve 

sektörel kuruluşlarda mobilya sanayii ile ilgili doğru ve kapsayıcı verilerin 

bulunmasını engellemesidir. Bu durum yetkili kamu kuruluşlarının doğru ve etkili 

sektörel politikalar geliştirmesini de zorlaştırmaktadır. 

Kayıtdışılığın azaltılmasında kamunun denetim mekanizmalarının 

etkinliğinin artırılması, işveren ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi önem arz 

etmektedir. 
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SONUÇ  

Etkili bir sanayi politikası ortaya koyabilmek için sektörel gelişimin nasıl 

olduğunu anlamak önemlidir. Bunun için ilk olarak sektörel gelişmeyi doğru bir 

biçimde tanımlayabilmek gerekir. Ne var ki bu kolay bir süreç olarak 

görünmemektedir. Zira sektörlerde geçmişten bugüne olan gelişmeler her zaman 

etkin bir biçimde rakamsallaştırılamayabilir ya da kimi unsurları temsil edecek 

göstergeler bulunmayabilir. Bu durum sektörlerin nicel gözlemi yanında nitel olarak 

da incelenmesi gereğini gündeme getirmektedir. Bu durum özellikle homojen bir 

yapı göstermeyen sektörlerde önemli olmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de mobilya sanayiinin gelişim dinamiklerinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda sektör için firma ölçeğinde ve sektör 

ölçeğinde gelişmenin nitel tanımı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun için değer 

zinciri yaklaşımı yöntem olarak kullanılmıştır. 

Ülkemizde mobilya sanayii, imalat sanayii içinde üretim bakımından yüzde 2, 

istihdam bakımından yüzde 5 paya sahip olan ve 2011 yılı itibariyle 1,5 milyar 

doların üzerinde ihracat gerçekleştiren önemli bir sektördür. Coğrafi olarak ülkenin 

belirli bölgelerinde yoğunlaşan sektörde, geleneksel yöntemlerle üretim yapan 

atölyelerin sayıca yoğun olmasına rağmen, üretim ve ihracatın büyük bir kısmı 

sayıları son on yılda artan, büyük ölçeğe sahip ve yeni teknolojiler kullanan 

işletmeler tarafından yapılmaktadır.  

Dünya genelinde de mobilya sanayii hem emeğe dayalı (el işçiliği) üretim 

yapan atölyelerin hem de büyük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği bir sektördür. 

Dünyada mobilya sanayinde üretimde öteden beri ileri gelen ülkeler özellikle 

Almanya ve İtalya olarak öne çıkmaktadır. Bunun dışında Avrupa’da İngiltere, 

Fransa, İspanya gibi ülkeler de önemlidir. Uzak Doğu’da Japonya, Vietnam, 

Endonezya, Malezya öne çıkmaktadır. ABD ise en büyük ithalatçı ülke 

konumundadır. Polonya ve Çin ise özellikle 2000’li yıllarda üretim ve ihracatta 

gösterdikleri gelişme ile ayrı olarak ele alınması gereken ülkelerdir.   

Ürün ve üretim biçiminde, kullanılan malzemede gerçekleştirilen yenilikler 

sonucu mobilya, makinelerle üretilebilen bir ürün haline gelmiş, bu da seri imalatı 
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mümkün kılmıştır. Böylece daha büyük ölçekli üretimin sağlanması daha büyük bir 

talebi karşılayabilmeyi ve yerelden öte daha büyük pazarlar için üretim yapmayı 

hızlandırmıştır. Böylece dünyada mobilya ticareti de artmıştır. Daha uzak 

mesafelerdeki pazarlara mobilyanın ulaştırılabilmesi, bunların nihai tüketiciye 

sunulmasını sağlayan yeni aracıların da ortaya çıkışını sağlamıştır. Günümüzde 

özellikle ABD ve AB gibi pazarlarda faaliyet gösteren büyük alım aracıları ve satış 

yapan perakendeciler bulunmaktadır. 

Değer zinciri yaklaşımı bir ürün ya da hizmet üretimini bütün yönleriyle, 

kapsamlı bir biçimde inceler. Böylece ürün/hizmet ortaya konuncaya dek hangi 

aşamalardan geçtiği, hangi aktörlerin bu aşamalarda yer aldığı ve ne kadar etkili 

oldukları, her bir aşamada yaratılan değerin nasıl olduğu gibi unsurları görmeyi 

sağlar. Firma ya da ülkenin sadece ilgili olduğu alanı değil bir bütün olarak sektörün 

değer zincirini dikkate alması rekabet gücünün kendi etkinliği yanında başka hangi 

aktörlerin etkinliğine bağlı olduğunu ve sistemde tıkanan noktaların nereden, kimden 

kaynaklandığını daha açık görmeyi sağlar. Ayrıca firmaların sektörde nasıl 

konumlanacağına ilişkin stratejiler geliştirmek açısından da faydalıdır. Yani yerli 

firmalar açısından kendi markaları ve nihai ürünleri ile mi, yoksa büyük firmaların 

ürünlerini üreterek onlar aracılığıyla mı ya da küresel pazarlara mal satan firmalara 

yarı mamül üreterek mi dış pazarlara girmenin daha avantajlı olduğu, sektörün değer 

zinciri incelenerek kavranabilir.  

Dolayısıyla değer zinciri yaklaşımı bir sanayi dalının homojen ya da 

heterojen yapısını ortaya çıkartan sektörler, firmalar arası bağlantıları inceler. Bu 

bağlantılar ve ilişkilerde hangi aktörlerin nasıl etkili olduklarını yönetişim tanımı ile; 

daha karlı, katma değeri yüksek alanlara geçişin nasıl olduğunu da yükselme tanımı 

ile kavramsallaştırarak açıklar. Bunun yanında zaman içinde ilişkilerin nasıl 

geliştiğini, değiştiğini de ortaya koyduğundan dinamik bir yöntem niteliği de vardır. 

Bu değişim, gelişimi zincirdeki aktörlerin becerileri ile ilişkilendirir. 

Mobilya sanayinin heterojen yapısı sektörde farklı gelişme desenleri 

olduğunun bir göstergesi olarak alınabilir. Sektörde bir arada aynı anda varlık 

gösteren bu yapılar birbiri ile ilişkili ve etkileşim içindedirler. Dolayısıyla sektörün 

rekabet gücü, ilerlemesi, gelişmesi gibi konular söz konusu olduğunda bu farklı 
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gelişim yapılarını bir arada düşünmek ve kavramak önemli hale gelmektedir. Değer 

zinciri yaklaşımının bu amaca uygun etkili bir metod olduğu değerlendirilmiştir. 

Sektörün değer zincirinin incelenmesi sektörde ne tür firmaların faaliyet 

gösterdiğini ve bunların nasıl geliştiğini, işletmelerin niteliksel özelliklerini ortaya 

koymayı sağlamıştır.  

Sektörde büyüyen, markalaşan, dışa açılan firmalar yanında büyüyemeyen 

ama varlığını koruyan firmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu heterojen yapıyı oluşturan 

etkinin zaman içinde büyüyen gelişen ve diğerlerinden farklılaşan firmaların 

varlığıyla ortaya çıktığı görülmüştür. Bu gelişmenin hangi yollarla olduğu, firmaların 

bunu gerçekleştiremeyen diğerlerinden farklı olarak neyi başardığı yani neden bazı 

firmalar büyürken diğerlerinin büyüyüp gelişemediği değer zincirindeki yükselmeler 

tanımlanarak gösterilmiştir. Sektörün değer zincirinde ürün, süreç ve faaliyetler 

açısından tanımlanan yükselmelerin firmalarca nasıl gerçekleştirildiği tespit 

edilebilmiştir.  

Ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ne tür bir değer 

zincirinin parçası oldukları ve küresel mobilya değer zincirindeki konumları, değer 

zincirinde daha kazançlı alanlara geçiş yollarının tespit edilmesi için çalışma 

kapsamında sektörü temsil ettiği düşünülen nitelikte firmalarla yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede 11 firma ile 13 kere mülakat gerçekleştirilmiş ayrıca Siteler 

Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı, TOBB Mobilya Sektör Meclisi ve 

Orman Ürünleri Meclisi üyeleri ile de görüşülmüştür. 

Temel olarak, ülkemizde mobilya sektöründe öne çıkan aktörler: tedarikçiler, 

imalat atölyeleri, kendi atölyeleri ya da fason imalatçılar tarafından yapılan ürünleri 

satan ve çoğunlukla belirli kümelerde yerleşik mağazalar, atölye niteliğinin ötesine 

geçip markalaşmakta olan ve bayilerden ziyade kendi mağazalarında satış yapan 

mobilya üreticileri, büyük ölçekli fabrikalarda seri üretim yapan ve bayilik sistemiyle 

dağıtımı sağlayan ulusal marka sahibi firmalar ile belirledikleri kalite ve 

standartlarda fason üretim yaptıran perakende zinciri firmalardır.  
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Çalışma neticesinde değer zincirinde öne çıkan temel beceriler üretim 

planlama, nihai ürün üretebilme, piyasadaki talebi izleyebilme ve uygun ürün 

sunabilme, mağaza ya da bayiler gibi kanallarla pazara erişim sağlayabilme, tasarım 

yapabilme, satış sonrası hizmetler sunabilme, markalaşma, kurumsallaşma ve 

yönetimdir. Bu becerileri kazanmak firmaların kendi içsel öğrenme sürecine ve 

içinde bulunduğu ortama bağlıdır. 

Mobilya sektöründe rekabet gücünü artıran unsurlar tasarım, Ar-Ge (yeni 

malzemelerin geliştirilmesi), markalaşma, pazarlama, etkin dağıtım kanalları, lojistik 

olarak ortaya çıkmaktadır. Tedarikte sürekliliği ve zamanlılığı yakalayabilmek için 

uygun üretim altyapısının kurulması ve standartlara uygun üretim yapılması da diğer 

önemli faktörlerdir. Bu nedenle Türk firmalarının rekabet gücünü artırıp, dünya 

mobilya sanayiindeki konumunu iyileştirmesi için yüksek katma değer yaratan bu 

alanlara yatırım yapması gerekmektedir. 

Ülkemizde mobilya sektöründe son yıllarda ihracat artmaktadır. Yapılan 

görüşmelerden bunun daha çok büyük markaların kendi mağazalarını açması veya 

ürünlerin büyük mobilya zincirlerinde satışa sunulmasıyla gerçekleştirildiği 

anlaşılmıştır. Öte yandan sayıları az olsa da uluslararası büyük alıcıların tedarikçisi 

olarak yalnızca ihracat için üretim yapan firmalar da bulunmaktadır. Büyük alıcılar 

için üretim yapmak talebi, teknik gelişmeleri izleyip yenilikleri öğrenebilmek ve 

standartları benimseyebilmek açısından katkı sağlamaktadır. Ancak saha 

çalışmasında da örneği verildiği gibi bu durumun taşıdığı riskler de bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ürünlerini kendi markası ile yabancı pazarlarda satışa sunan ve kendi 

tedarik zincirini geliştiren firmaların artmasının sektörün geleceği açısından daha 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kaliteli, standartlara uygun üretim, 

büyük fuarlara katılım, Türk mobilyasının imajının güçlendirilmesi ve markalaşma 

çalışmalarına önem verilmelidir.  

Diğer yandan Türk mobilya sanayiinin küresel pazar yerine bölgesel nitelikli 

pazarlarda daha rahat yer edindiği görülmektedir. Bu durumun firmaların küresel 

pazarda rekabet gücü elde etmesinde bir avantaj olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Zira bölgesel pazarlarda çalışarak firmalar beceri birikimlerini 

daha rahat artırabilir ve akabinde kendi bağlantılarını oluşturarak küresel değer 
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zincirine daha üst faaliyetlerden girebilirler. Dolayısıyla sektörde üretim, tasarım, 

markalaşma, dağıtım alanlarında becerilerini artırmış büyük ölçekli firmaların 

küresel marka halini alabilmek için öncelikle bölgesel değer zincirlerinin yönetimini 

üstlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.   

Artan taşımacılık maliyetleri mobilya gibi değer zincirinde navlun 

giderlerinin önemli bir maliyet oluşturduğu sektörlerde pazara yakınlığın bir avantaj 

olmasını sağlamaktadır. Bu durumda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı 

ülkemiz açısından bir avantaj sağlamaktadır. Nitekim son yıllarda Orta Doğu 

ülkelerine mobilya ihracatının artmasında bu önemli bir etken olmuştur. Dolayısıyla 

gelişmekte olan Orta Doğu ve Orta Asya pazarına girmek isteyen küresel mobilya 

perakende zincirleri açısından Türkiye sahip olduğu üretim geleneği ve bilgisi ile 

önemli bir üretim üssü potansiyeli sunmaktadır. Kendi mağazalarını açarak doğrudan 

pazara giren ulusal markalar ve tasarım odaklı olup yüksek fiyat segmentinde yer 

alan firmalar dışında kalan küçük üreticiler için bu perakendecilere üretim 

yapabilmek gelişimleri açısından önemli fırsatlar sunabilir.   

Gelişmiş pazarlar yanında yeni gelişen Orta Doğu, Asya ve Afrika 

pazarlarında Türk firmalarının rekabetçi bir konum elde edebilmesi için, sektörün 

içinden geçtiği dönüşüm sürecinin avantaja çevirecek bir stratejinin ilgili tüm 

aktörlerin katılımı ile ortaya konması gerekmektedir. Dağınık ve heterojen yapıdaki 

sektörde bunun sağlanması taraflar arasında güveni sağlayacak bir diyalog ortamının 

yaratılmasını gerektirmektedir. Bu noktada ilgili kamu kuruluşlarının birleştirici ve 

kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceği düşünülmektedir.  

Türk mobilya sektöründe, üretim yapan birimler, üretim biçimi, ürünün 

kendisi ve satış kanalları açısından bir çeşitlilik olduğu görülmektedir. Bu durum 

sektörün homojen bir yapıda bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Üstelik kamuda ve sektörel kuruluşlarda sektörle ilgili veriler 

konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Tez kapsamında gerçekleştirilen 

mülakatlarda da ilk başta firmalar bilgi paylaşmaya çok yanaşmamış, ancak 

kendilerine çalışmanın amacı ve sektör için beklenen getirilerinin aktarılması sonucu 

mülakatlar gerçekleştirilebilmiştir. Bunun önemli bir nedeni yüksek orandaki kayıt 

dışılıktır. 
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Sektörlere dönük kararlar alınıp stratejiler belirlenirken değer zinciri 

araştırmasından yararlanılmasının belirli alanlara yönelik daha doğru politika 

araçlarının belirlenmesi ve böylece istenen sonuçlara ulaşılmasında fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu husus özellikle heterojen bir yapı sergileyen 

mobilya gibi sektörler için önemlidir. Zira genel nitelikli strateji, politika ve 

uygulamaların sektöre etkisi beklenen düzeyde olmamakta hatta dolaylı yoldan 

olumsuz etkiler de doğurabilmektedir. Örneğin 2008 yılı sonunda başlayan küresel 

krizin etkilerini hafifletmek için sektörde geçici olarak KDV oranının düşürülmesi, 

büyük markaların reklam kampanyaları ve taksit imkanlarını da kullanarak stoklarını 

hızla eritmesini ve iç pazardaki konumlarını daha da güçlendirmesini sağlamış, ancak 

bu durum beraberinde çok büyük bir iş gücünü barındıran küçük işletmelerin göreli 

durumunun kötüleşmesine, sektördeki varlığını sürdürmekte zorlanmasına ve iki 

grup arasındaki açığın büyümesine de yol açmıştır.  

Bu çerçevede özellikle Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yürütülen 

Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) çalışmalarında sektörlerde değer zinciri araştırması 

yapılmasının önemli bir bakış açısı sunacağı ve Plan döneminde izlenecek somut 

politikaların belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ÖİK’ların kamu ve 

özel sektör ile akademisyen temsilcilerin katıldığı platformlar olması da bu bakımdan 

bir avantaj olarak görülmektedir.    
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EKLER 

EK 1. MOBİLYA VE DİĞER İMALAT SEKTÖRÜNÜN GİRDİ ÇIKTI 

ANALİZİ 

Girdi çıktı tablolarından sektörlerin birbirleri ile girdi alışverişlerinin boyutu 

ve böylece birbirleri ile olan bağlantısı izlenebilmektedir.  

2002 yılına ait girdi çıktı tablosu kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 

mobilya ve diğer imalat sektörünün ara girdi kullanımında ilk sıralarda yer alan 

imalat sanayii sektörlerinin payı Ek Tablo1’de verilmektedir. Buna göre sektöre en 

fazla girdi veren sektörlerin başında ana metal sanayii, ağaç ve mantar ürünleri 

imalatı, tekstil, plastik ve kauçuk, metal eşya, kimyasal ürünler imalatı yer 

almaktadır.   

Ek Tablo 1. Mobilya ve Diğer İmalat Sektörünün Ara Girdi Kullanımında 

Sektörlerin Payı 

Ana metal sanayii 37,07 

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 8,04 

Tekstil ürünleri imalatı 7,84 

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 7,21 

Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 4,22 

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 3,36 
Kaynak: TÜİK, Girdi Çıktı Tablosu, 2002, Temel Fiyatlarla.   

Öte yandan mobilya ve diğer imalat sanayii sektörü üretiminin toplam 

kullanımına bakıldığında, üretimin yüzde 52,2’sinin hanehalkı tüketim harcamaları 

içinde yer aldığı, yüzde 19’unun ihracat olarak yurtdışı tüketime gittiği 

görülmektedir. Sektörün daha çok hizmetler sektörüne girdi verdiği ve bunların 

başında kara taşımacılığı, oteller ve lokantaların geldiği görülmektedir (Ek Tablo 2). 

Ek Tablo 2. Mobilya ve Diğer İmalat Sektörü Üretiminin Kullanımı  

Nihai tüketim harcaması 52,2 

İhracat, fob 19,6 

Gayrisafi sermaye oluşumu 14,7 

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu 8,7 

Stoklardaki değişim 6,0 

Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 2,3 

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 1,7 

Oteller ve lokantalar 1,4 
Kaynak: TÜİK, Girdi Çıktı Tablosu, 2002, Temel Fiyatlarla.   



 

168 

 

Ek Tablo 3’den görüldüğü üzere mobilya ve diğer imalat sektörünün 

doğrudan geri bağlantı katsayısı 0,75’tir ve imalat sanayii sektörleri içinde beşinci 

sırada gelmektedir. Dolayısıyla sektörün katma değer payı da 0,25 düzeyinde 

olmaktadır. Görüldüğü üzere sektör yüksek bir geri bağlantı katsayısına sahiptir. Bu 

durum sektörün üretiminde, diğer sektörlerin çıktılarının yüksek oranda 

kullanıldığını göstermektedir. Bu yapısı ile sektör üretimde girdi olarak kullandığı 

sektörlere yüksek oranda bağımlıdır.  

Öte yandan sektörün üretiminin ne kadarının diğer sektörler tarafından girdi 

olarak, ne kadarının nihai tüketim olarak kullanıldığını gösteren doğrudan ileri 

bağlantı katsayısı 0,13 civarındadır. Bu değer ile sektör imalat sanayii sektörleri 

arasında 20. sırada yer almaktadır. Ek Tablo 2’de de gösterildiği üzere sektör 

üretiminin büyük bir kısmı nihai tüketiciler tarafından kullanılmaktadır.  

Ek Tablo 3. 2002 Girdi Çıktı Tablosundan Hesaplanan Katsayılar 

 Mobilya ve diğer 

imalat 

İmalat sanayii içindeki 

sıralaması 

Doğrudan Geri bağlantı 

katsayısı 

0.7505 5. 

Doğrudan ileri bağlantı 

katsayısı 

0.1346 20. 

Toplam geri bağlantı 

katsayısı 

2.9300 4. 

Toplam ileri bağlantı 

katsayısı 

1.2020 21. 

Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası, 2012, sayfa 1037. 

Toplam geri bağlantı katsayısı, ilgili sektörün ürününe olan nihai talepteki 

artışın, ekonominin bütününde yarattığı üretim artışını (besleme etkisi) 

göstermektedir. Mobilya ve diğer imalat sektörünün geri bağlantıyı gösteren besleme 

etkisi çarpanının imalat sanayii sektörleri içinde elektronik, otomotiv, ana metal 

sektörlerinden sonra dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Toplam geri bağlantı 

katsayısının 2,93 olması sektörde 1 birimlik üretim artışı ekonomide toplam 2,93 

birimlik bir üretim artışına neden olduğunu göstermektedir. Bu etkisiyle sektör diğer 

imalat sanayiileri içinde dördüncü sırada yer almaktadır. Bu da sektörün diğer 

sektörler üzerindeki nispi etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Toplam ileri bağlantı katsayısı ise ekonomideki tüm sektörlerde birer birimlik 

nihai talep artışının belli bir sektörün üretiminde yol açtığı artışı göstermektedir. 
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Mobilya ve diğer imalat sektörü için bu katsayının değeri 1,20 olup, bu rakam ile 

sektör 22 imalat sektörü içinde 21. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla ekonomide tüm 

sektörlerin ürünlerine olan bir birimlik bir artış sektörün üretiminde 1,20 birimlik bir 

artışa neden olmaktadır.   
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EK 2. YAPILAN GÖRÜŞMELERDE YÖNELTİLEN SORULAR 

1. Şirketiniz kaç yılında, nerede kuruldu? 

2. Daha önce hangi sektörde, ne iş yapıyordunuz? 

3. Kurulduğunuzda hangi ürünleri üretiyordunuz? Bugün hangi ürünleri 

üretiyorsunuz? Bunları karşılaştırır mısınız? Yani ürününüzde nasıl bir 

gelişme/değişme oldu? 

4. Kurulduğunuzdan bu yana şirket yapısında (ortaklık, lisans, bayi, mağaza vb.) 

nasıl bir gelişme/değişme oldu? 

5. Bu ikisindeki (3. ve 4. sorulardaki) değişme birbiri ile paralellik gösteriyor mu? 

6. Büyüme ve gelişiminizi gösteren rakamlar verebilir misiniz? (istihdam, kapasite, 

üretim, satış, ihracat, toplam metre kare alan vs. ) 

7. Ürün ortaya konana kadar izlenen süreci ve bu süreçte rol alan aktörleri tanımlar 

mısınız? 

8. Sektörde üretim, pazarlama, satış gibi alanlarda hangi aktörler, gruplar faaliyet 

göstermektedir? 

9. Bu grupların güçlü olduğu alanlar nelerdir, bunlar ne tür beceriler geliştirmiştir? 

10. Faaliyetiniz sırasında tasarım, tedarik, üretim, pazarlama, dağıtım gibi alanlarda 

kimlerle çalışıyorsunuz? 

11. Üretimde kullandığınız girdileri nasıl, nereden ve kimlerden tedarik 

ediyorsunuz? 

12. Ürünlerinizi kimler almaktadır?  

13. Ürünleriniz pazara/tüketiciye nasıl ulaşmaktadır? 

14. Ne üreteceğinize nasıl karar veriyorsunuz? 

15. İşletmenizde ihracat yapılıyor mu? İhracat yapmak açısından bir değişme oldu 

mu? Hangi ülkelere ve nasıl yapılıyor? 

16. Üretimde kullanılan malzemelerde/girdilerde bir değişim söz konusu mudur?  

17. Pazarınızda (talep/ müşteri kitlesi) bir değişme oldu mu, nasıl? 

18. Çalıştığınız /iş yaptığınız aktörlerde bir değişim oldu mu, nasıl? 

19. Üretim yerinizin fiziki koşullarında değişme oldu mu, nasıl? 

20. Teknoloji, tasarım, kullanılan hammadde açısından bir değişim oldu mu, nasıl? 

21. Diğer firmalardan sizi farklı kılan nedir, farklı yaptığınız ne var? 

22. Sattığınız ürünün fiyatındaki seyir nasıl? 

23. Sektörde algıladığınız tehditler nelerdir? 

24. Ülkemizde sektör açısından sıkıntı alanları nelerdir? 

25. Sektörün sahip olduğu avantajlar nelerdir? 
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26. Dünyada mobilya üretim ve ihracatında hangi ülkeler, hangi alanlarda öne 

çıkmaktadır? 

27. Sektörü ülkemizdeki potansiyeli açısından değerlendirir misiniz? 

28. Bundan sonra bir ileri aşamada nasıl bir gelişim planlıyorsunuz? 

29. Ülkemizde mobilya sektörünün gelişimini sağlamak için uygulanacak tedbirler 

sizce neler olabilir?  

30. Sektörde küresel pazarlara girmenin ve küresel bir oyuncu olabilmenin yolu 

nedir? 
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EK 3. KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN 

GELİŞİMİ 

Firma A 

1970’lerde Siteler’de bir atölyede çıraklık yapan firma sahibi yemek ve yatak 

odası takımları üretimini öğrenerek 1985 yılında kendine ait 500 m
2
’lik bir atölye 

açmış ve mağazaların siparişi üzerine üretim yapmaya başlamıştır. Zaman içinde 

istihdamın 7 kişiye yükseldiği firma, 1994 yılında ülkede yaşanan ekonomik krizden 

olumsuz etkilendiğinden firma sahibi küçülme kararı alarak istihdamını ve üretimini 

azaltmıştır. Günümüzde 2 kişinin çalıştığı atölyede boya ve cila işlemleri 

yapılmadığından üretilen ürünler tamamlanmamış niteliktedir. Firma yalnızca belirli 

bir modeldeki mobilyaların üretimi konusunda uzmanlaşmış ve üründe yaptığı 

değişiklikler çok sınırlı olmuştur. Oyma işçiliği konusunda usta olan atölye sahibi 

artık yalnızca kendisini ve ürünlerini tanıyan müşterilerine üretim yapabilmekte ve 

yakın zamanda sektörden çıkmayı düşünmektedir.  

Firma B 

1970’lerin sonunda koltuk üretiminde kullanılan ahşap iskelet yaparak işe 

başlayan bir imalat ustası, beraber çalıştığı ortaklarından ayrılarak kendi atölyesini 

açtıktan sonra döşeme atölyeleriyle birlikte çalışıp tamamlanmış ürün üretimi ve 

satışını yapmayı denemiş, ancak bu alanda çeşitli zorluklarla karşılaştığından başarılı 

olamamıştır. Burada üretimi yapılan koltuk iskeletlerinin döşemesinin yaptırılması ve 

nihai ürünün satılması ilave maliyet getirmenin yanında imalatçının bilmediği bir 

üretim ve idare alanı olduğundan, farklı bilgi ve becerilere sahip olmayı 

gerektirmiştir. Söz konusu imalatçı bu ilave maliyet ve risklere katlanmaktan 

kaçınmış ve 1980’li yıllarda satışlarından ve getirisinden memnun olduğu mevcut 

işini sürdürmeyi tercih etmiştir. Ancak hem Ankara dışındaki illerde özellikle İnegöl 

ve Kayseri’de de mobilya üretiminin artması hem de sektörde seri imalatın başlaması 

nedeniyle,1990’larda işlerin kötüye gitmesi sonucu Siteler’deki pek çok atölye gibi 

bu imalatçı da mağazalar karşısındaki pazarlık gücünü kaybedip fason üretim yapan 

bir birim halini almıştır.  
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30 yılı aşkın bir süredir aynı atölyede değişmeyen fiziki koşullarda, kullanılan 

teknikte, makinelerde ve bilgide önemli bir değişiklik yapılmadan üretime devam 

eden bu firma güçlükle ayakta durmaktadır. Üretim uzun süredir tanıdığı 

müşterilerden ve mağazalardan gelen siparişler karşılığında yapılmaktadır. Üretim 

sürecinde bir iyileştirme yapmaması verimliliğin ve kazancın; talebe göre üretim 

yapılması da yeni ürün geliştirme becerisinin düşük kalmasına sebep olmaktadır. 

İmalatçı kazancının artabilmesi için nihai ürün üretip kendi satış mağazasını açması 

gerektiğini düşünmekte, ancak  finansman kaynağı ve güvenebileceği bir ortak 

bulamadığından bunu gerçekleştirememektedir. 

Firma C 

1960’lı yıllarda boya, tutkal ve sunta satışı yapan bir işletmeci diğer 

atölyelerdeki ustalardan döşemeciliği öğrenerek kendi atölyesini açmış, daha sonraki 

dönemde diğer atölyelerden aldığı koltuk iskeletlerini döşeyip tamamlanmış ürün 

haline getirerek mobilya satışına başlamıştır. Bu işletme kendi döşeme atölyesini 

büyütmüş ve koltuk iskeleti üreticilerinden aldığı yarı ürünleri tamamlayarak nihai 

ürün satışı yapmaya başlamıştır. Zaman içinde daha çok atölye ile çalışarak fason 

üretim yaptırmaya başlamış ve satış alanında toptancılığa geçmiştir. 1990’ların 

sonunda kurumsallaşmaya giderek şirket halini almıştır. Zaman içinde Siteler 

dışındaki bölgelerde yer alan atölyelere de iş yaptırmaya ayrıca şehir dışındaki 

mağazalara da ürünlerini pazarlamaya başlamıştır. İşletme, maliyeti nedeniyle yurt 

içi fuarlarda ürünlerini bir pazarlama firması aracılığıyla sergilediğini ve bu yolla 

ufak miktarlarda da olsa zaman zaman yurt dışındaki alıcılar için de üretim yaptığını 

belirtmiştir. Klasik tarzda kaliteli koltuk üretimi yapıldığı için özellikle Orta Doğu ve 

Rusya pazarındaki müşterilerin ürünlerini tercih ettiğini belirten işletmenin fiyatları 

seri üretim yapan büyük markaların fiyatlarından daha yüksek düzeydedir. Tasarım 

kabiliyeti henüz yeterince gelişmese de firma, piyasadaki talebi takip ederek 

belirlediği modellerin çizimini taşeron tasarımcılara yaptırmaktadır.  

Firma D 

1968 yılında Siteler’de bir boya cila atölyesinde çırak olarak işe başlayan 

firma sahibi 1974 yılında çalıştığı atölyeyi sahibinden devralmış ve kendisi işletmeye 
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başlamıştır. 1984 yılında bir kişi ile ortak olarak mağaza açılmıştır. Burada diğer 

atölyelerden alınan mobilyalar firmaya ait atölyede boya cila işlemleriyle 

tamamlanarak satılmaya başlanmıştır. 1990 yılında firma sahibi ortağından ayrılarak 

kendi mağazasını açmıştır. Satışlardan elde ettiği sermaye birikimi ile 1995 yılında 

sunta ticareti de yapmaya karar veren firma sahibi döviz kurundaki dalgalanmalar 

nedeniyle sermayesinin büyük bir kısmını kaybetmiş hem bu işten çekilmek hem de 

atölyesini elden çıkarmak zorunda kalmıştır. Günümüzde iyi iş yaptıklarını bildiği 

atölyelere üretim yaptırarak ya da toptancılarla çalışarak mağazacılık faaliyetine 

devam etmektedir.   

Firma E 

1975 yılında yemek ve yatak odası imalatı yapan bir atölye ile faaliyete geçen 

işletme, 1980’li yıllarda Siteler’deki genel eğilime uyup kar marjını artırmak için 

mağaza açarak imalat yanında satış yapmaya da başlamıştır. Zaman içinde kendi 

üretim kapasitesi satışların devamlılığını sağlamakta yeterli gelmediğinden, iyi iş 

yaptıklarını bildiği atölyelere modellerini belirlediği ürünleri fason olarak ürettirme 

yolunu seçmiştir. Günümüzde iki kişinin çalıştığı atölyesini müşterilerin ilave 

talepleri karşısında esneklik kazanabilmek amacıyla yalnızca tamamlayıcı nitelikteki 

ürün/yarı ürün (raf vs.) imalatı için kullanmaktadır. Dolayısıyla işletmede imalat 

faaliyetinden ziyade satış yani ticaret faaliyeti öne geçmiş durumdadır. 

İşletme kendi atölyesini büyüterek daha fazla kişi istihdam etmek yerine 

kendinden bağımsız atölyelere fason üretim yaptırmanın maliyeti düşük olduğundan 

firma bu yola başvurmaktadır.  

2000’li yıllarda ülke çapında çok sayıda satış yeri olan büyük markaların 

ortaya çıkışı ve alışverişte çok sayıda taksit imkanı sunmaları, senet karşılığı taksit 

gibi geleneksel yollarla satış yapan işletmenin satışlarının ve kar marjlarının 

düşmesine neden olmuştur.  

Firma F 

1970’li yıllardan itibaren Sitelerde 5-6 kişinin çalıştığı atölyelerde yemek ve 

yatak odası takımı üreten dört imalatçı, kurumsallaşmanın sözleşme yapma ve 

alacakların tahsilatı konusunda mağazalar karşısındaki güçlerini artıracağını 
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düşünerek bir araya gelmeye ve bir şirket kurmaya karar vermiştir. Klasik tarzda el 

işçiliği ile mobilya üretiminde, emeğin payı çok olmasına rağmen ürünü 

kendilerinden alıp müşteriye satan mağazaların kar marjının daha yüksek olması, 

onları üretim becerilerini birleştirmeyi ve kendi mağazalarında satış yapmayı 

düşünmeye sevk etmiştir. Ancak bu durum çalışılan model sayısının artırılmasını 

gerektirdiğinden daha büyük bir üretim alanına sahip olmak için firma, 2002 yılında 

yeni bir tesise taşınmış ve oluşturulan marka altında satış yapmak için Siteler’de 

kendi mağazasını açmıştır.  

Firma iç pazarda sadece kendi ürününü satan bayilerle çalışmakta ayrıca 

büyük perakende marketlerde kendine ayrılan “köşe”lerde ürünlerini sergilemektedir. 

Daha büyük miktarda üretimin gerektirdiği iş gücü de Siteler’de geliştirilen ilişki ağı 

sayesinde sağlanmaktadır ve yaklaşık 60 civarında işçi çalıştırılmaktadır. Sigortalı 

çalışma imkanının olması firmanın Siteler’de kayıtdışı çalıştırılan işçiler tarafından 

tercih edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle firma gerekli iş gücünü bulmakta zorluk 

çekmediğini belirtmiştir. Ayrıca üretilecek modellerin çizimini yapıp yeni konseptler 

hazırlayan bir tasarımcı istihdam edilmiştir. 

İç pazarda seri imalat yapan firmaların güçlü konumu nedeniyle firma ürettiği 

tarzdaki ürünlere talebin fazla olduğu ülkelere yönelmiş, İran, KKTC ve 

Azerbaycan’daki mağazalara bayilik vermiş, Irak’ta kendi mağazasını açmıştır.  

Firma G 

1960’lı yıllarda mobilya ve doğrama üretimine dönük kereste alım satımı 

yapan bir aile işletmesi 1990’lı yıllarda, yerli kereste arzındaki azalma, piyasada ithal 

ürünlerin artması, döviz kurlarındaki dalgalanma ile kapı ve pencerelerde PVC 

ürünlerin kullanımının artması nedenleriyle bu işi bırakarak, daha kazançlı olduğu 

için özellikle ihracata dönük mobilya alım satımı yapmaya karar vermiştir. 1990’lı 

yılların ortalarında Avrupa pazarına ürün satmak amacıyla Siteler’deki imalatçılara 

fason üretim yaptırmaya başlamış, bu süreçte çalıştıracağı atölyeleri kaliteli ve iyi 

üretimiyle tanınmalarına göre seçmiştir.  

Aile şirketi şeklinde kurumsallaşmasını gerçekleştiren firma kendi markası ile 

yurt dışındaki ilk mağazasını Almanya’da açmıştır. Avrupa’daki müşterilerden gelen 
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şikayetler zaman içinde artınca kaliteli ürün sunabilmek için firma, üretim yapma 

kararı almıştır. 2000 yılında atölye tipi üretime başlanmış, bu süreçte ne tür 

mobilyalar (yüksek fiyat segmentindeki deri koltuklar) üretileceğine Avrupa’daki 

fuarlar takip edilerek karar verilmiş, nasıl üretileceği fuarlardan alınan ürünler 

parçalanıp incelenerek öğrenilmiştir. Atölyede çalıştırılacak personel de Siteler’den 

temin edilmiştir. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle iç pazarda satış yapmakta 

zorlanan firma, ürünlerini tanıtan kataloglar hazırlatarak önceden bildiği Avrupa 

pazarına yönelmiş ve buradaki mağazalara ürünlerini satmıştır. Daha sonra 

Hollandalı bir mobilya perakende zinciri için üretim yapmaya başlamıştır. Üretilecek 

ürüne alıcının karar verdiği bu süreçte firmaya alıcı tarafından teknik destek de 

sağlanmış ve firma gerekli makineleri ithal etmiştir.  

2007 yılında büyük bir tesise taşınan firma yine esas kaynağı Siteler’deki 

çalışanlar olmak üzere istihdamını da artırmış ve orta ölçekli bir işletme halini 

almıştır. Ancak küçük bir atölyeden büyük bir tesise geçiş, tüketiciye ulaşacağı 

yeterli sayıda mağazası ve bayileri olmayan firma açısından beraberinde fazla 

kapasite sorununu getirmiştir. Bu dönemde firma yüksek miktarda ürün talep eden, 

Almanya menşeili büyük bir mobilya alıcısı için üretim yapmaya başlamış ve 

istihdamında çok büyük bir artış olmuştur. Söz konusu alıcı için yapılan üretimin 

işletmenin kapasitesinin yüzde 90’ını teşkil ettiği belirtilmiştir. Fakat daha sonra bu 

büyük alıcı, firmaya fiyatlarını düşürmesi yönünde sürekli baskı yapmaya başlamış, 

firma daha fazla fiyat düşüremeyecek duruma gelince de alıcı kendisiyle çalışmayı 

bırakmış ve daha ucuza ürettirebileceği Polonyalı bir firma ile iş yapmaya 

başlamıştır.  

Sahip olduğu teknoloji ve üretim alanında edindiği becerilerin avantajından 

yararlanarak, ülkenin en büyük mobilya şirketinin tedarikçileri arasına girmiştir. Bu 

yolla firma, söz konusu büyük şirketin, kalite yönetim sistemine geçmeleri 

konusunda tedarikçilerine sağladığı destekten de faydalanmıştır. 

Firma H 

Başlangıçta inşaat sektörüne dönük büyük miktarda mutfak ve banyo 

dolapları üretimi yapan işletme, 1994’te ve 2000’li yılların başındaki ekonomik 
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krizler nedeniyle inşaat sektörünün talebi azalınca, elindeki makineleri Siteler’deki 

üreticilere kullandırmayı düşünmüş ancak üreticilerin üretim biçimlerinin, bilgi ve 

beceri düzeylerinin yeterli olmaması nedeniyle bu mümkün olamamıştır. Bunun 

sonucunda şirket elinde kalan bu makineleri kendisi kullanmaya karar vermiş ve 

daha sonra Siteler’den şehir merkezinin uzağında kurduğu büyük bir tesise 

taşınmıştır. Mutfak ve banyo dolabı üretme konusundaki bilgisini de kullanarak ev 

ve ofislerde kullanılan, seri imalata uygun panel mobilyalar üretimine başlamıştır. 

Emek yoğunluğu fazla olan döşemeli mobilyalara (koltuk, kanepe, yatak gibi) 

üretimde yer vermemiştir. Dolayısıyla belli bir ürün grubunda uzmanlaşmıştır. 

 Bunun yanında firma ürünlerin müşteriye sunumu konusunda o dönemde 

piyasada çok fazla örneği olmayan bir yöntem benimsemiştir. “Kendin Yap” olarak 

adlandırılan bu sistemde mobilyalar monte edilmemiş halde kutular içinde müşteriye 

sunulmakta ve montajı müşterinin kendisi yapmaktadır. Bayilik sistemi kurmak ya da 

mağazalar açmak yerine firma büyük marketler ve perakende zincirleri ile 

çalışmaktadır. Ayrıca internet üzerinden alışveriş ile doğrudan müşteriye de satış 

yapılmaktadır.  

Makine yatırımları yaparak seri üretime geçmesi firmaya verimlilik, 

mobilyaların monte edilmeden paketlenmesi de daha çok miktarda ürünün 

nakliyesinin yapılması nedeniyle taşıma maliyetlerinde avantaj sağlamaktadır. Öte 

yandan satış kanalında bayilerle çalışmamak ürün fiyatlarının yükselmesini 

önlediğinden rekabet gücünü artırmaktadır. Bu şekilde organize perakendecilik 

yapan firma, fuarlarda bulduğu yakın ülkelerdeki yapı marketler kanalıyla, yıllık 

sözleşmeler karşılığında ihracat da yapmaktadır.   

Ürünlerini tescil ettiren firma sisteminin de hızla taklit edilmesi nedeniyle 

üründe kalite ve standardizasyona önem vermekte ve müşterilere uzun süreli garanti 

sağlamaktadır.  

Firma I 

Firma 1983 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde küçük bir atölyede yatak odası 

mobilyaları ve vitrin üretimine başlamıştır. 1984-85 yıllarında orta büyüklükte bir 

üretim tesisine taşınmıştır. Kuruluşunda el işçiliğini yoğun kullanan firma zaman 
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içinde ahşap işleme ve konfeksiyon makineleri, ağaç dilimleme makineleri, freze, 

torna, dikiş makineleri alarak üretimini artırmıştır. Bu makineler ve farklı alanlarda 

el işçiliği konusunda tecrübeli ustalar istihdam ederek ürün çeşitliliğini de artırmış, 

oturma grupları ve yemek odası mobilyaları üretmeye başlamıştır. İlk yıllarında 

büyük toptancılara satış yapan firma kendi mağazalarını açarak ürünlerini yerel 

pazarda nihai tüketiciye sunmaya başlamıştır. 1998 senesinde işletmenin pazarlama 

müdürü firmayı satın almıştır. Yeni yönetim firmanın, ihracat odaklı ve tek bir ürün 

grubunda uzmanlaşmış olmasına karar vermiştir. Böylece firmada 2000 yılından 

itibaren tasarım odaklı, modern ve kaliteli salon mobilyaları üretilmeye başlanmıştır. 

Bunun yanında 2003 yılında büyük bir yatırım gerçekleştirilerek daha seri, esnek ve 

dikkatli kumaş kesimine olanak veren CNC kumaş kesim makinesi satın alınmıştır. 

Öte yandan insan kaynağının geliştirilmesine de önem veren firma ürün tasarımcısı, 

iç mimar ve mühendis gibi nitelikli personel istihdam etmiştir. Yeni yatırımlar 

sayesinde ölçeği ve üretimi büyüyen firma ihracata başlamış, yurt içinde bayilikler 

vermeye başlamış, yurt dışında ise mağazalar açmıştır. Mağazalarında sunulan ürün 

çeşitliliğini artırabilmek için 2009 yılında üretim kalitesini beğendiği firmalarla 

birlikte çalışmaya başlamıştır. 

Firma J 

1960’lı yıllarda doğrama, daha sonraki dönemde de mutfak dolabı üretimi 

yapan ve orta büyüklükte bir atölyesi olan firma 1990’lı yıllarda ev mobilyası üretimi 

yapmaya karar vermiş ve 2000’li yılların başında büyük bir tesise taşınıp makine 

yatırımları yaparak fabrikasyon sisteme geçmiştir. Aile şirketi olarak kurulmasına 

rağmen dışarıdan yönetici atayarak kurumsallaşmasını sağlamıştır.  

Firma kendi personeli olan tasarımcılar yanında son zamanda dünya çapında 

tanınan tasarımcılarla da çalışarak yeni tarzda ürünler sunmakta, nitelikli personel 

istihdam etmektedir. Tasarımlarını müşteri taleplerini dikkate alarak belirlemekte, 

gerektiğinde üretimde el işçiliğini kullanmaya da devam etmektedir. Satış sonrası 

hizmetlere de önem verilmektedir.  

Firma ortanın üstünde gelir grubuna sahip tüketicilere hitap edebileceği 

bölgelerde mağaza açma faaliyeti gerçekleştirmekte ve bayilikler vermeye 
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başlamaktadır. Mağaza açtığı ülkelerde, firmanın fiyatlarının aynı segmentte yer alan 

rakiplerin fiyatından daha düşük olması rekabette avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 

tanıtım faaliyeti kapsamında reklam çalışmaları yürütülmekte, ürün geliştirme ve 

girdiler konusunda ar-ge çalışmalarına önem verilmektedir.    

Firma K 

Kanepe alım satımı yaparak sektöre adım atan firma 1970’li yılların başında 

10-12 kişinin istihdam edildiği kendi işletmesini açıp üretim faaliyetine de geçmiştir. 

Bu dönemde satışın önemini anladığından üretim yerinde satamadığı ürünleri 

“müşterinin ayağına götürme” yolunu seçmiş ve daha sonra kendi mağazasını 

açmıştır. 1980’lerin sonunda elde ettiği sermaye birikimi ve fırsatlardan yararlanarak 

tesis yatırımı gerçekleştirmiş ve açılıp kapanabilen kanepelerin seri imalatına 

geçmiştir. 1990’lar boyunca yeni makine alımı ve ek tesislerle kapasite artırımına 

gitmiş ve yavaş yavaş dış pazarlara açılmıştır. Kapasite artışları, makine yatırımları, 

kalite anlayışı gibi fiziki yapıdaki değişmeler yanında idari açıdan da kurumsallaşma 

ve markalaşma çalışmaları sonucunda firma, yurt çapında yaygın bir bayi ağına sahip 

olmuştur. Lojistik konusunda da kendini geliştirmiş ve başlangıçta karayolu 

taşımacılığı ile yürüttüğü ihracat faaliyetini havayolu hariç diğer lojistik kanallarını 

da kullanarak yapmaya başlamıştır. Günümüzde Türkiye’nin önde gelen mobilya 

markalarından birine sahip olan firma istediği kalite ve standartları sağlayan 

tedarikçilerle ve taşeron firmalarla çalışmakta ve onlara teknik destek 

verebilmektedir.  

Sektörde rekabetin yoğun yaşandığı bir segmentte yer aldığından 

rakiplerinden kendini farklılaştırmak ve daha üst gelir grubuna da hitap edebilmek 

amacıyla firma tasarım ile ilgili becerilerini daha çok geliştirmeye karar vermiş ve 

başarılı, bağımsız tasarımcılarla çalışmaya başlamıştır. Satış alanında da yavaş yavaş 

bayilik sisteminden yurt içi ve yurt dışında kavramsal mağazacılığa geçiş yapma 

kararı almıştır. Bu doğrultuda Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney 

Akdeniz’deki ülkelerde Turquality belgesi taşıyan mağazalar açılmaktadır.  

Satış sonrasında müşterilerle ilişkilerin sürdürülüp talebe ilişkin bilgilerin 

sağlanması, gelen şikayet ve önerilerin değerlendirilip daha iyi tasarım geliştirmek ve 
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üründe iyileştirmeler yapmak  amacıyla kullanılması için ayrıca bir çağrı merkezi 

oluşturulmuştur. Reklam faaliyeti dışında sosyal sorumluluk projeleri de 

düzenlenerek imaj geliştirme çalışmaları yapılmakta, tasarım yarışması düzenlenerek 

yeni tasarımcıların yetişmesi teşvik edilmektedir.  

Kapasite artışının gerektirdiği fiziki yatırımın maliyeti daha fazla olduğu 

durumda şirket taşeron çalıştırma yoluna gitmektedir. Çalışılacak taşeronlar 

belirlenirken çeşitli yerlerden referanslar alınmakta ve öncelikle örnek işler 

yaptırılarak uygun nitelikleri sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilmektedir. Firma, 

taşeronlarının süreçlere ilişkin gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim gibi 

faaliyetlerle onları desteklemeye önem vermektedir.  
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EK 4.  TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MOBİLYA FİRMALARI 

 

2011 Yılında İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Listesinde 

Yer Alan Mobilya Firmaları ve Sırası 

79. Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 

153. Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 

244. İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 

 

2011 Yılında İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

Listesinde Yer Alan Mobilya Firmaları ve Sırası 

9. YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş 

84. Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. 

227. DOĞTAŞ Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

234. Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 

281. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 

443. Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 

459. Çilek Mobilya San. ve Paz. Tic. A.Ş. 
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EK 5. TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (MOSDER) 

ÜYELERİ 

ALDORA 
  

MERİNOS 

ALFEMO 
  

MİSAFİR MOBİLYA 

BELLONA 
  

MNS 
 BOSTAN’S 

  

MOBİ 
 CARDIN 

  

MOBİLAND 

CASA 
   

MONDİ 
 CASCADE 

  

NDESIGN 

ÇİLEK  
   

NILLS 
 DİLAY 

   

ODAM 
 DOĞTAŞ 

  

RENDİ 
 DONAT COLLECTION 

 

SALONİ 

FATİH KIRAL 
  

SERAY 
 GALA MOBİLYA 

 

SERHAT 

İDAŞ 
   

TELESET 

İPEK 
   

TEPEHOME 

İSTİKBAL 
  

VİRA 
 İŞBİR 

   

WELTEW 

KİLİM MOBİLYA 
 

YAĞMUR 

KONFOR 
  

YATAŞ 
 LADİN 

   

YATSAN 

LARESSA 
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EK 6. TÜRKİYE’DE MOBİLYA ÜRETİMİNİN YOĞUNLAŞTIĞI OSB VE 

KSS’LER  

1 ADANA-MERKEZ (AĞAÇ İŞLERİ)  

2 ANKARA-MERKEZ (AĞAÇ İŞLERİ)  

3 ANKARA-BEYPAZARI MARANGOZLAR  

4 ANKARA-POLATLI(MARANGOZ+MOBİLYA) 

5 DİYARBAKIR-MERKEZ (MARANGOZ.)  

6 ERZİNCAN-MERKEZ (MARANGOZLAR)  

7 İZMİR-MERKEZ (AĞAÇ İŞLERİ)  

8 KASTAMONU-TOSYA (AĞAÇ İŞLERİ)  

9 KAYSERİ-MERKEZ (AĞAÇ İŞLERİ)  

10 KONYA-EREĞLİ HIZAR.VE MARANGOZ. 

11 KONYA-MERKEZ (HIZARCILAR)  

12 SİVAS-MERKEZ (AHŞAP İŞLERİ)  

13 TRABZON-MERKEZ (MARANGOZLAR)  
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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EK 7. KULLANILAN İNGİLİZCE KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ 

Bu çalışma yapılırken karşılaşılan bazı İngilizce kavramların karşılığı olarak 

kullanılan Türkçe kelimeler aşağıda bulunmaktadır.  

 

Ağlar Networks 

Alıcılar Buyers 

Alıcıların güdümündeki meta zincirleri Buyer-driven commodity chains 

Aracılar Intermediaries 

Dış kaynak kullanımı Outsourcing 

Gayri maddi Intangible 

Hiyerarşi Hierarchy 

İlişkisel değer zincirleri Relational value chains 

İşlevsel yükselme Functional upgrading 

Kendin yap Do-it-yourself 

Modüler değer zincirleri Modular value chains 

Montaj Assembly 

Orijinal ekipman imalatı Original equipment manufacture 

Orijinal marka imalatı Original brand manufacture 

Orijinal tasarım imalatı Original design manufacture 

Perakendeciler Retailers 

Piyasalar Markets 

Sektörler arası yükselme Intersectoral upgrading 

Mesafeli piyasa ilişkileri Arm’s length market relations 

Süreçte yükselme Process upgrading 

Tedarikçiler Suppliers 

Temel yetkinlikler Core competences 

Tutsak eden değer zincirleri Captive value chains 

Uzman olmayanlar Non-specialists 

Uzmanlar Specialists 

Üreticilerin güdümündeki meta zincirleri Producer- driven commodity chains 

Üründe yükselme Product upgrading 

Hiyerarşi Benzeri Quasi hierarchy 

Yönetişim Governance 

Yükselme Upgrading 
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