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Küresel t�caret�m�ze katkı sunacak b�r yazı d�z�s�ne başlıyoruz. Her ay b�r 
sektörün dış t�caret performansını değerlend�receğ�m�z çalışmamızın �lk sayısında 

mob�lyayı masaya yatırdık. Yerl� g�rd� kullanımı en yüksek sektörlerden olan 
mob�lya, Türk�ye �hracatı �ç�n çok öneml� fırsatları barındırıyor.

katkılarıyla

Mob�lya, 
son 20 yılda 
�hracatını
15 kat artırdı

AHMET GÜLEÇ

İhracat pazarlarının 
çeş�tlenmes�, AB 
pazarının daha �y� 
�şlenmes� gerek�yor

YEŞİM ŞİMŞEK

Yen� pazarlar
�ç�n nelere 
d�kkat 
etmel�y�z?
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1970’li yıllarda başlayan ekonomik dönüşüm 
ve özellikle 2000’li yıllardaki hızlı büyümenin 
getirdiği şehirleşme, Türkiye’de mobilya tale-
bini hızla artırdı. Bu süreçte ülkenin dışa açıl-
ması ve halkın diğer ülkelerdeki tarz, tercih ve 
uygulamaları görmesi, Türkiye’deki mobilya 
üreticilerinin de zamanla klasik ve grup üre-
tim tarzından daha modern ve modüler üretim 
tarzına geçişine neden oldu.

Mobilya tüketiminin ve değiştirme sıklığı-
nın artması ile birlikte üretici sayısında da ar-
tış başladı. Düzce ve İnegöl’de faaliyet göste-
ren üreticiler zamanla, İstanbul ve Ankara’da-
ki merkezler kadar iş hacmi yaratmayı başardı.  
Hatta son dönemde Adana ve Hatay'da da de-
ğer yaratan mobilya merkezleri kuruldu. 

Bugün Türkiye’de 36 bin civarında mobil-
ya üreticisi var. Bunların pek çoğu mikro ya da 
küçük ölçekli firmalar. Yine büyük kısmı kayıt 
dışı çalışan işletmeler. Bu iki faktör, ekonomi-
deki daralma dönemlerinde sektördeki firma-
ların, ülke genelindeki diğer üreticilere göre 
mali açıdan kırılgan olmasına sebep oluyor. 
Ancak ekonominin büyüdüğü yıllarda, mobil-
ya sektörü ülke ekonomisinden daha iyi per-
formans gösteriyor. 

500 bin kişiye yakın istihdam hacmine sahip 
sektörde, yurt içi mobilya satışları yıllar itiba-
rı ile istikrarlı bir artış gösteriyor. 50 milyar TL 
yurtiçi satış hacmine sahip olan sektörde, yeni 
konut satışlarındaki artış, mevcut mobilyala-
rın yenilenmesi, yeni evlilikler, iş ya da eğitim 
nedeniyle yeni evlerin açılması iç pazar satış-
larını destekliyor. Depremin zorunlu kıldığı 
yeni konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm hareka-
tı ve pandemi salgınıyla artan evde yaşam eği-
limi mobilya talebini önemli ölçüde tetikledi. 

Sadece iç pazarda değil, mobilya sektörü ay-
nı zamanda ihracatta da kayda değer bir per-
formans gelişimi sergiledi. 2001 krizinde 250 
milyon dolar civarında olan Türkiye’nin mo-
bilya ihracatı, 2019’da 3,9 milyar dolar olarak 
karşımıza çıktı. Bu dönemde ihracatın yakla-
şık 15 kat arttığını gözlemledik. Türkiye’nin 
genel ihracatında ise aynı dönemdeki yükseli-
şin 5,5 kat olduğunu belirtelim. 

Türk mob�lya sektörü rak�p ülkelerden hızlı
Mobilya ihracatı sadece ülkenin genel ihra-
catına göre daha iyi performans göstermekle 
kalmadı. Aynı zamanda diğer ülkelerin mobil-
ya ihracatından da fazla artış gösterdi. Dün-
ya mobilya ihracatından aldığımız pay bu dö-
nemde binde 2’den yüzde 1,3’e çıktı. Yani mo-
bilya ihracatı sadece değer bazında artmakla 
kalmadı; dünyadaki diğer mobilya ihracatçısı 
ülkelere göre çok daha iyi bir performans gös-
terdi.

Mobilyada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 
olan 2023’e ilişkin hedef ise 10 milyar dolar ih-
racat ve dünya pazarlarından yüzde 2.5 pay al-
mak üzere kondu. 

Son 20 yılda mobilya ihracatı Türkiye’nin 
genel ihracatından hem de dünya mobilya ih-
racatından daha iyi bir momentuma sahip. 
2019’da da durum farklı cereyan etmedi. Tür-
kiye ihracatının yüzde 2,1 yükseldiği 2019 yı-
lında mobilya ihracatı yüzde 11 artışla 3.9 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya, savunma 
ve kimya ile birlikte 2019’da ihracatın en par-
lak olduğu sektörler arasında yer almıştı. Son 
dönemdeki performansın önemli nedenlerin-
den biri olarak sektörün Orta Doğu coğrafya-
sında varlığını güçlendirmesi gösterilebilir. 
Dilerseniz, ihracatta pazar çeşitlenmesine bir 
göz atalım.

2001 yılında sektörün ilk 5 pazarı Avrupa 
ülkeleri ve İsrail’den oluşurken, 2019’da ilk 5 
içinde kalan tek Avrupa ülkesi Almanya oldu. 
Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Libya en çok 
ihracat yapılan ülkeler arasına girerken, ABD, 
160 milyon dolar ile en çok mobilya ihracatı ya-
pılan 5. pazar konumuna geldi. 

Bu tablo, sektörün Avrupa pazarını ikinci 
plana attığı anlamına gelmiyor. Avrupa’ya ih-
racatta istikrarlı ve yüksek artış oranları de-
vam ediyor. Örneğin 2001’de 5. sırada yer alan 
Fransa’ya ihracat o yıl 13 milyon dolarken, 
2019’da 156 milyon dolara yükseldi.

2020 yılında sektörün durumu
2019’da önceki yıllara göre durgun bir perfor-
mans gösteren küresel ticaret, 2020’ye daha 
zayıf bir başlangıç yaptı. Ocak ve Şubat ayla-
rında, henüz COVID-19, Çin dışında etkisini 
göstermemişken bile, pek çok ülkenin ihracatı 
ve ithalatı düşüş emareleri vermeye başlamış-
tı. Mart, COVID-19’un patlama yaptığı dönem-
di. Giderek artan sayıda ülkede vaka sayıları 

20 yılda büyük dönüşüm

sıçrama gösterdi ve bunun ticaret üzerindeki 
etkileri de şiddetliydi. Nisan ve Mayıs ayların-
da küresel ticaret daha önce yaşamadığı şid-
dette ani bir çöküşe girdi. Pek çok sektör bun-
dan nasibini aldı. Ancak salgın sektörleri farklı 
boyutlarda ve farklı şiddetlerde etkiledi.

Otomotiv, tekstil, hazır -giyim ve ayakkabı 
sektörleri salgından en olumsuz etkilenen, gı-
da ve elektronik ise daha az etkilenen sektörler 
arasında yer aldı. Mobilya ihracatı, dünyanın 
en büyük satıcısı olan ülkelerde yaklaşık yüzde 
25 gerileme gösterdi. Türkiye ise bu grupta ih-
racatı en az gerileyen ülkelerden biri oldu.

Türk�ye dünyadan olumlu ayrışıyor
BDDK verilerine göre 2019 yılında kredi kartı 
ile yapılan mobilya harcaması 29 milyar TL’ye 
ulaştı. Bu şimdiye kadarki en yüksek alışveriş 
tutarı. 2020 yılında özellikle Mart-Nisan-Ma-
yıs döneminde COVID-19 etkisi ile iç pazar-
daki satışlarda gerileme olduysa da, yılın ilk 7 
ayındaki toplam harcama 2019’un aynı döne-
minin üzerinde gerçekleşmiş durumda. 

İhracat tarafına baktığımızda elimizde bir-
birini teyit eden iki farklı veri var. Biri yukarıda 
da değindiğimiz TÜİK’in mobilya ihracatı ve-
rileri; diğeri ise ihracatçı birliklerinin mobil-
ya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı verileri. Bu 
tanıma göre 2019’da, 210 civarında ülke ve böl-
geye ihracat yapılan mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri sektörünün ihracatı yüzde 10.3 artışla 
5.53 milyar dolar oldu.

2020 yılının ilk 7 ayında ise mobilya, kağıt ve 
orman ürünleri ihracatı önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 3,9 düşüş gösterdi. Bir ay 
geriden gelen TÜİK verilerine göre mobilya ih-
racatı ilk 6 ayda yüzde 8 gerileme ile 1,7 milyar 
dolara yakın bir düzeyde gerçekleşti. Her ikisi 
de mobilya ihracatının 2020 yılında diğer sek-
törlere göre daha iyi bir performans gösterdiği-
ne işaret ediyor.

Türkiye’nin hem iç pazar hem ihracat boyu-
tunda diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışma-
sının sebebi olarak birkaç faktör öne çıkıyor.

1-Sektörde KDV oranlarının aşağı çekilme-

si bir taraftan maliyetleri aşağı çekerken, bir 
taraftan da perakende satış fiyatlarındaki es-
nekliği artırdı. Bu iç pazara ve ihracata yönelik 
faaliyet gösteren işletmelere olumlu yansıdı.
2-Konut satışlarının artması, iç pazarda mo-
bilyaya olan talebi destekliyor. Son beş yılda 
3,3 milyon yeni konut satışı yapıldı. 2020’nin 
ilk 7 ayında yapılan yeni konut satışı adedi ge-
çen yıla göre 20 bin civarında artışla 266 bine 
yaklaştı.
 3-Birikmiş talep özellikle Mayıs ortasından 
itibaren mobilya satışlarına olumlu yansıdı. 
BDDK verilerine göre kartla yapılan mobilya 
alışverişleri 2020 yılına çok iyi bir başlangıç 
yaptı. Harcamalarda Mart ayının sonuna ka-
dar yüzde 20’yi aşan artış vardı. 20 Mart-1 Ma-
yıs arasında yedi hafta boyunca alışverişlerde 
gerileme olduktan sonra yön yine yukarı dön-
dü. Özellikle temmuz ayında satışlarda ciddi 
bir artış yaşandı. Mart ve Nisan aylarında ge-
rileyen satışlar izleyen üç ay boyunca yükseldi.
 4-Salgın döneminde evde yaşamın artması ve 
mobilya ürünlerinin e-ticaret yoluyla da alın-
maya başlaması, Mart-Mayıs döneminde sek-
tördeki satışların diğer sektörler kadar çok ge-
rilememesini sağladı. Bu, aynı zamandaki sek-
tördeki oyunculara e-ticaretin önümüzdeki 
yıllarda artacak olan potansiyelini bir kez daha 
göstermiş oldu.
5-İhracata yönelik planlı adımlar, Türkiye’yi 
diğer ülkelerden ayrıştıran başka bir faktör-
dü. Uzun süredir devam eden pazar çeşitlen-
dirme çalışmaları, Avrupa pazarındaki daral-
mayı başka ülkelerle telafi etmeye destek oldu. 
ABD ve Çin’i hedef pazar olarak belirleyen sek-
tör özellikle ABD tarafında bunun meyvelerini 
alıyor. İlk 7 ayda ABD pazarına ihracat yüzde 
60’a yakın, Çin pazarına ihracat yüzde 110’un 
üzerinde artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı ta-
rafından desteklenen ilk sanal fuarı salgın dö-
neminde mobilya sektörü gerçekleştirdi. Bu-
nun yanında sektörün Çin’de milli katılım fu-
arı organizasyonu da ihracatı destekleyen bir 
faktördü.

Sektörün planlı çalışmalarından biri de Mo-

bilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ça-
tısı altında kurulan Mobilya Araştırma Ens-
titüsü. Henüz emekleme aşamasında olan 
Enstitü, sektörün yurt içinde ve yurt dışında 
algısını güçlendirmek, sektör içi işbirliğini ar-
tırmak, pazar, üretim ve tasarım alanında ça-
lışmalar yapmak üzere faaliyete geçti.

Türkiye’nin mobilya ihracatında yıllardan 
beri ağırlıklı pazarlar Orta-Doğu ülkeleri, Al-
manya ve Fransa oluşturuyor. Ancak 2020’de 
bazı ülkelerdeki performansımız, Türkiye mo-
bilya ihracatının COVID-19 dönemini diğer ül-
kelere göre daha az kayıpla geçirilmesine des-
tek oldu. ABD ve Çin bu listenin tepesindeki iki 
pazar. Ancak sektör, küresel pazardaki pozis-
yonunu başka ülkelere de borçlu.

Yukarıdaki ilgili tablo ihracatçı birlikleri 
sınıfl amasına göre (mobilya, ağaç ve orman 
ürünleri), 2020 ve 2019’un ilk 7 ayını karşılaş-
tırıyor. İhracatta en fazla artış kaydedilen bu 
10 ülke, sektörün ihracatının 150 milyon dolar 
artmasını sağladı.

ABD ile birlikte Kuzey Amerika pazarında 
Kanada’ya yapılan ihracatta da güçlü bir artış 
yaşandığını görüyoruz. Avrupa’da Almanya, 
Fransa ve Belçika’ya, Orta-Asya’da Türkme-
nistan, Azerbaycan ve Kazakistan’a yapılan ih-
racatta ciddi artışlar yakalandı. 

Kron�kleşen sorun: 
Düşük f�yat saplantısı
Pek çok sektörde genetiğimize işlemiş olan 
ve yıllardır dile getirilmesine rağmen, piyasa 
oyuncuları tarafından vazgeçilemeyen düşük 
fiyat politikası mobilya sektöründe de oldukça 
güçlü bir eğilime sahip. Öyle ki; değer bazında 
14. sırada olan Türkiye miktar bazında dünya-
nın 4. büyük ihracatçısı konumunda. Yani mik-
tar olarak pek çok ülkeden daha fazla mal sat-
mamıza rağmen, birim fiyatlarımız son dere-
ce düşük olduğu için gelirlerimiz de az kalıyor.

2019’da, kilogram başına ihracat fiyatı Al-
manya’da 6,6 dolar, İtalya’da 5,8 dolar, Fran-
sa’da 8 dolar, Çin’de 4,5 dolar iken, Türkiye’nin 
birim ihracat fiyatı 3 dolar civarında.

2001’de 250 
m�lyon dolar 
olan mob�lya 
�hracatımız 
2019’da 
3,9 m�lyar 
dolara ulaştı. 
Türk�ye bugün 
dünyanın 14. 
büyük mob�lya 
�hracatçısı 
konumuna 
geld�. 
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Türk�ye genel �hracatı 2001'den bu yana 5.5 kat, mob�lya sektörü �se 15 kat artış gösterd�
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Küresel dış t�carette 
tüm dengeler değ�şt�

ÇinÇin çok büyük bir mobilya pazarı. Ancak ül- çok büyük bir mobilya pazarı. Ancak ül-
ke mobilya talebini ABD gibi ithalatla değil ke mobilya talebini ABD gibi ithalatla değil 
kendi üretimi ile karşılıyor. 150 milyar dolar kendi üretimi ile karşılıyor. 150 milyar dolar 
civarında satış geliri olan Çin mobilya sektö-civarında satış geliri olan Çin mobilya sektö-
rünün nominal rakamlarla yıllık büyüme hı-rünün nominal rakamlarla yıllık büyüme hı-
zı yüzde 10’a yaklaşıyor.zı yüzde 10’a yaklaşıyor.

67 milyar dolara yakın ihracat yapan ülke-67 milyar dolara yakın ihracat yapan ülke-
nin ithalatı ise sadece 3,5 milyar dolar. İthal nin ithalatı ise sadece 3,5 milyar dolar. İthal 
edilen mobilyalar büyük ölçüde, birim fiyat-edilen mobilyalar büyük ölçüde, birim fiyat-
ları yüksek olan lüks mobilya sınıfına giri-ları yüksek olan lüks mobilya sınıfına giri-
yor. Bu nedenle en büyük tedarikçileri İtalya, yor. Bu nedenle en büyük tedarikçileri İtalya, 

Almanya, ABD, Tayvan ve Japonya.Almanya, ABD, Tayvan ve Japonya.
Çin’de 50 binden fazla mobilya üreticisi Çin’de 50 binden fazla mobilya üreticisi 

var. Üretici sayısı Türkiye’dekine yakın ol-var. Üretici sayısı Türkiye’dekine yakın ol-
makla birlikte, ölçek olarak çok daha büyük makla birlikte, ölçek olarak çok daha büyük 
işletmelere sahip olan Çin, buna rağmen kü-işletmelere sahip olan Çin, buna rağmen kü-
resel alanda bilinen markalara sahip değil.resel alanda bilinen markalara sahip değil.

Çin pazarı Türkiye için iki açıdan önem ta-Çin pazarı Türkiye için iki açıdan önem ta-
şıyor. Birincisi lüks üretim yapan üreticiler şıyor. Birincisi lüks üretim yapan üreticiler 
için gelecek vadediyor. İkincisi mobilya üre-için gelecek vadediyor. İkincisi mobilya üre-
ticilerimiz için çok geniş bir tedarik zinciri-ticilerimiz için çok geniş bir tedarik zinciri-
nin parçası olma potansiyeli. nin parçası olma potansiyeli. 

2001 yılında dünya mobilya ihracatı 
77 milyar dolardı ve o günlerde 
mobilya denince akla gelen ilk ülke 
İtalya’ydı. Bu haklı bir unvandı 
zira İtalya, küresel pastada sahip 
olduğu yüzde 13’lük pay ile dünya 
ihracatının bir numarası iken onu, 
Çin, Almanya, ABD ve Kanada 
izliyordu. İtalya liderlik koltuğunu 
2003’te Çin’e bıraktıktan sonra 
2008’de Almanya ile yer değiştirip 
üçüncü sıraya indi.

Dünya mobilya ihracatı küresel 
krizin başladığı 2008’de 178 milyar 
dolara, 2019 yılında 263 milyar 
dolara yükseldi. Bunun yaklaşık 
yüzde 38’ini, 100 milyar dolara yakın 
ihracat yapan Çin gerçekleştirdi. 
2018’den bu yana, ilk üç sırada Çin, 
Almanya ve Polonya oturuyor.

2001’de dünya mobilya ihracatının 
yaklaşık yüzde 10’unu yapan Çin, 
2006’da payını yüzde 20’ye, 2010’da 
yüzde 30’a, 2015’te yüzde 40’a taşıdı. 

2001’de 10 milyar dolara yakın 
mobilya ihracatı yapan ve en büyük 
ihracatçı olan İtalya’nın, 2019 
mobilya ihracatı 14 milyar dolar. 
Dünya pazarı bu dönemde neredeyse 
4 katına ulaşırken, İtalya’nın aynı 
dönemde adeta yerinde saydığını 
görüyoruz. 

2001’de 283 milyon dolar ile dünya 
mobilya ihracatı sıralamasında 34. 
olan Vietnam, 2019’da 12,5 milyar 
dolar ile 5. sıraya çıkarken; 2001’de 
36. sırada olan Türkiye bugün 14. 
sıraya yükselmiş durumda.

ABD, mobilyaya vaadettiği potansiyeli, çok 
az sektör için sunuyor. Elimizde bu iddiayı 
destekleyen etkili bilgiler var. Kısaca özet-
leyelim…

Pazarın büyüklüğü
175 ülkeden mobilya ithalatı yapan ABD’nin 
2019 yılındaki toplam ithalatı 67 milyar do-
lar. Bunun yaklaşık yüzde 43’ünü Çin’den 
tedarik ediyor. Çin’i Meksika, Vietnam, Ka-
nada ve İtalya takip ediyor. İlk beş tedarikçi 
ABD’nin mobilya ithalatının yüzde 80’den 
fazlasını karşılıyor. Türkiye ABD’nin mobil-
ya ithalatında 20. sırada geliyor ve ülkenin 
ithalatının sadece binde 3’ünü karşılıyor. Yani bu büyük 
pazar için önünde alabileceği çok yol var.

Pazarın büyüme hızı
Son 10 yılda 
ABD’nin mobilya 
ithalatı yıllık orta-
lama yüzde 7,5 bü-
yüdü. Bu artış hızı 
ABD’nin genel it-
halat artış hızının 
oldukça üzerinde. 
Yani, ülkenin genel 
ithalatı ile karşılaş-
tırıldığında mobil-
ya ithalatı çok daha 
canlı bir alan. Ülkede her yıl ortalama 7-8 milyon yeni evin 
satılması da mobilya talebini güçlü kılan bir faktör.

Son 4 yılda dünya ticaretindeki durağanlığa rağmen 
ABD’nin mobilya ithalatının yıllık artış oranı yüzde 3. 
Bununla birlikte bazı ülkelerin ABD pazarındaki varlık-
larını çok daha hızlı güçlendirdiklerini görüyoruz. Ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu bu az sayıda ülke, ABD 
pazarındaki varlığını diğer ülkelere göre çok daha agresif 
şekilde artırıyor. Bu ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleye-
biliriz.

Türk�ye’de farkındalık artıyor
2001’de ABD’nin mobilya ithalatı 23 milyar dolar iken Tür-
kiye’den ABD’ye mobilya ihracatı 15 milyon doların biraz 
üzerindeydi. Pazardan alınan pay binde 1 bile değildi.

2012 yılında ihracat 50 milyon doları, pazar payı bin-
de 1’i aştı. 2016’da ihracatımız 138 milyon dolara ulaşır-

ken, pazar payı binde 2’yi geçti. İhracat 200 milyon do-
lara yaklaştığı 2019 yılında pazar payımız binde 3’e çıktı.

 ABD’nin mobilya tedarik sıralamasında 20. sırada ge-
len Türkiye, ülkenin toplam mobilya ithalatının binde 
3’ünü karşılıyor. Bu süreçte, 2001 yılında ABD’nin mobil-
ya ithalatında 42. sırada olan Türkiye, 2019 sonunda 20. 
sıraya yükseldi.

Türkiye mobilya sektöründe ABD pazarının farkında-
lığının arttığının bir başka göstergesi ise bu ülkeye ihra-
cat yapan firma sayısının artması. Son yıllarda ABD’ye 
mobilya ihracatı yapan firma sayısı iki katına çıkarak 
900’e ulaştı. Her ne kadar, sektör için Irak, Almanya ve 
Suudi Arabistan ağırlıklı pazarlar olsa da ABD’nin mo-
bilya ihracatı için yükselen bir hedef olduğunu görebili-
yoruz. 

ABD-Ç�n t�car� ger�l�m�
ABD ve Çin arasında artan ticaret tansiyonu, Türkiye le-
hine bir senaryoya dönüşürse ki beklentiler bu yönde-, 
bundan en çok fayda sağlayacak sektörlerin başında mo-
bilya var. 2019 sonlarında gerilimin azaldığı müzakere 
süreçlerinden, son aylarda özellikle yandemiyle birlik-
te tekrar dumanların yükselmeye başladığını görüyo-
ruz. İki ülke arasında Çin’den ABD’ye 29 milyar dolar, 
ABD’den Çin’e 260 milyon dolarlık mobilya ihracatı ger-
çekleşti. Yani Çinli mobilyacılar için ABD çok büyük pa-
zar ve bu pazarda Çin varlığının zayıfl aması, Türkiye’nin 
de aralarında olduğu diğer tedarikçiler için büyük bir fır-
sat yaratabilir. 

ABD-Türk�ye t�caret �şb�rl�ğ�
Önümüzdeki yıllarda ABD pazarında daha çok varlık 
göstermek isteyen mobilya sektörü için olası fırsatlar-
dan biri de son yıllarda ABD ve Türkiye arasında daha sık 
tekrarlanmaya başlayan ticari işbirliği süreci.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 2019 sonunda 
gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, ticaret hacminin 
artırılmasına yönelik hedef sektörler arasında mobilya 
da vardı. 

Ancak sektörün ABD pazarına yönelmesi için üstesin-
den gelmesi gereken zayıfl ıklarından biri üretim kapa-
sitesinin düşüklüğü. Türkiye neredeyse tamamı KOBİ 
ölçeğinde olan 36 bine yakın mobilya üreticisine sahip. 
Pazarda daha çok yer tutabilmek için daha büyük ölçekli 
işletmelere ihtiyacımız var.

Dünya 
payı %

2019 İhracatı 

(bin $)

İhracatta 
son 4 yıl 

ortalama artış %

Dünya 
payı %

ABD 67.172.665 3 27,4

Almanya 19.554.405 2 8

İngiltere 11.869.068 1 4,8

Fransa 11.788.059 6 4,8

Kanada 9.177.184 2 3,7

Japonya 8.354.581 3 3,4

Hollanda 8.303.757 17 3,4

İspanya 4.631.777 5 1,9

Avustralya 4.560.542 2 1,9

İsviçre 4.430.996 1 1,8

Kaynak: Trademap 

2019 İthalatı 
(bin $)

İthalatta son
4 yıl ortalama 

artış %

İTHALATÇI PAZARLAR 
GELİŞMİŞ ÜLKELER

İthalat tarafına döndüğümüzde res�m de ters�ne dönüyor. Tahm�n 
ed�leceğ� g�b� küresel pazardak� en büyük �thalatçı ABD.  2001’de 22 
m�lyar dolar olan ülken�n mob�lya �thalatı faturası, 2019’da 67 m�lyar 
doların üzer�nde gerçekleşt�. Onu Almanya (21 m�lyar $), İng�ltere (12 

m�lyar$), Fransa (12 m�lyar$), Kanada (9 m�lyar $) ve Japonya (8 m�lyar 
$) �zl�yor. İlk 10 �thalatçının tamamını gel�şm�ş ekonom�ler oluşturuyor 

ve bu ülkeler�n tamamı mob�lya dış t�caret�nde açık ver�yor.

2001’de 283 
m�lyon dolar 
�le dünya 
mob�lya �hracatı 
sıralamasında 
34. olan V�etnam, 
2019’da 12,5 
m�lyar dolar �le 5. 
sıraya çıkarken; 
2001’de 36. sırada 
olan Türk�ye 
bugün 14. sıraya 
yükselm�ş 
durumda.

ABD'n�n mob�lya �thalatı genelden hızlı Katar, Türk mob�lyasını sevd�

     Lüks üret�c�ye Ç�n'de fırsat var
Hedef ve rak�pHedef ve rak�p
Çin, Türkiyeli üretici için bir hedef pazar Çin, Türkiyeli üretici için bir hedef pazar 
olabilir. Çin’i hedef olarak gördüğümüzden olabilir. Çin’i hedef olarak gördüğümüzden 
daha çok rakip olarak görmeliyiz. Bu reka-daha çok rakip olarak görmeliyiz. Bu reka-
betin bizim için getirdiği iki zorunluluk var. betin bizim için getirdiği iki zorunluluk var. 
Ölçek büyütme ve e-ticaret yetkinliği.Ölçek büyütme ve e-ticaret yetkinliği.

Mobilya’da alışveriş alışkanlıkları gide-Mobilya’da alışveriş alışkanlıkları gide-
rek artan bir şekilde klasik mağaza satışla-rek artan bir şekilde klasik mağaza satışla-
rından online satışlara kayıyor. Bu eğilim rından online satışlara kayıyor. Bu eğilim 
tüm dünyada var olmakla birlikte, doğal ola-tüm dünyada var olmakla birlikte, doğal ola-
rak gelişmiş ülkelerde daha yaygın bir eğili-rak gelişmiş ülkelerde daha yaygın bir eğili-

me dönüşmüş durumda. Bazı pazar-me dönüşmüş durumda. Bazı pazar-
larda satışların yarıdan fazlası inter-larda satışların yarıdan fazlası inter-
net üzerinden yapılıyor.net üzerinden yapılıyor.

Dijitalleşme, iç piyasa satış yapan Dijitalleşme, iç piyasa satış yapan 
firmalar için elektronik ve tasarım firmalar için elektronik ve tasarım 
altyapısı kurulmasını zorunlu hale altyapısı kurulmasını zorunlu hale 
getiriyor. Ancak dış piyasaya satış getiriyor. Ancak dış piyasaya satış 
yapan firmalar için bunlardan daha yapan firmalar için bunlardan daha 
önemli bir ev ödevi var. Mağaza sa-önemli bir ev ödevi var. Mağaza sa-
tışlarından online satışa dönmenin, tışlarından online satışa dönmenin, 
üretici-ihracatçılar açısından yarat-üretici-ihracatçılar açısından yarat-
tığı en büyük baskı üretim hacmi ola-tığı en büyük baskı üretim hacmi ola-
cak. Eğer mobilya sektörümüz, gide-cak. Eğer mobilya sektörümüz, gide-
rek yükselen ihracatında bir makas rek yükselen ihracatında bir makas 
değişimi yapmak istiyorsa ölçek bü-değişimi yapmak istiyorsa ölçek bü-
yüklüğüne ulaşmak zorunda. İyi ta-yüklüğüne ulaşmak zorunda. İyi ta-

sarıma sahip, sağlam, konforlu, estetik mo-sarıma sahip, sağlam, konforlu, estetik mo-
bilya üretimi yapabiliriz ama büyük pazar-bilya üretimi yapabiliriz ama büyük pazar-
larda iyi paylar almak istiyorsak 40 bine larda iyi paylar almak istiyorsak 40 bine 
yakın küçük üreticinin yanında bir elin par-yakın küçük üreticinin yanında bir elin par-
makları kadar da olsa büyük ölçekli üretici makları kadar da olsa büyük ölçekli üretici 
ihracatçıya ihtiyacımız var. ihracatçıya ihtiyacımız var. 

Çin’in 3,5 milyar dolar mobilya ithalatı-Çin’in 3,5 milyar dolar mobilya ithalatı-
na karşılık, önemli kısmı gelişmiş pazarlara na karşılık, önemli kısmı gelişmiş pazarlara 
yapılan 100 milyar dolarlık ihracattan pay yapılan 100 milyar dolarlık ihracattan pay 
almaya çalışmak, mobilya ihracatçılarımız almaya çalışmak, mobilya ihracatçılarımız 
için daha büyük bir hedef. için daha büyük bir hedef. 

Çin 99.499.770 1 37,9

Almanya 17.097.450 3 6,5

Polonya 14.689.114 9 5,6

İtalya 13.795.884 3 5,2

Vietnam 12.461.486 13 4,7

Meksika 10.297.609 1 3,9

ABD  10.219.950 -3 3,9

Kanada 5.946.951 3 2,3

Hollanda 5.705.156 12 2,2

Çekya 5.359.396 6 2

İngiltere 4.260.718 5 1,6

Fransa 4.034.976 2 1,5

İspanya 3.910.175 6 1,5

Türkiye 3.868.000 8 1,4

Malezya 3.109.449 4 1.2

Kaynak:Trademap ve TÜİK

Mobilyada özel bir vurgu yapılması gereken 
ülkelerden biri de Katar. 2001’de Katar’ın it-
halatından sadece binde 6 pay alan ve ülke-
nin 23. tedarikçisi olan sektörün son yıllarda 
bu pazardaki varlığını güçlendirdiğini görü-
yoruz.  2008’de Katar’ın ithalatındaki payı 
yüzde 5’e yaklaşan Türkiye, 2019 yılında 100 
milyon doları aşan ihracatı ile pazar payını 

yüzde 12’ye çıkardı. Bugün itibarıyla Çin ve 
İtalya’dan sonra ülkenin üçüncü büyük teda-
rikçisi konumuna yükseldi. Son yıllarda mo-
bilya firmalarının uyguladığı stratejilerden 
biri de mağazalar yoluyla hedef pazarların-
daki varlıklarını artırmak. Katar’da Koleksi-
yon, Enza Home, Çilek, Bürotime, Loda, İnox 
gibi markaların mağazaları bulunuyor.

HEDEF
PAZARLAR
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Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

DUNYA 25 CMYK

TÜRKİYE Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Or-
man Ürünleri Meclisi 
Başkanı, MDF ve Yonga 
Levha Sanayicileri Der-

neği Başkanı Haluk Yıldız, Kastamo-
nu Entegre CEO’su olarak sektörünün 
dünyadaki durumunu gözden geçirdi, 
şu kanıya vardı:

-   Sektörümüzün dünya ve Avrupa sı-
ralamasındaki yeri ülkemiz için gurur 
kaynağıdır.

Bu kanısını güçlendiren
 sıralamaya baktı:
● MDF: Türkiye, MDF üretiminde 

Avrupa’da 1’inci, dünyada 2’nci.
●   Yonga levha: Yonga levha üreti-

minde Avrupa’da 3’üncü, dünyada 
4’üncüyüz.

● Laminat parke: Türkiye, laminat 
parke üretiminde Avrupa’da 2’nci, dün-
yada 3’üncü sırada yer alıyor.

Dünya ağaç bazlı panel sektörünün 
büyüklüğünü irdeledi:

-  Dünya ağaç bazlı panel sektörünün 
büyüklüğü 200 milyon metreküp civa-

rında. Bunun yüzde 5’ini Türkiye kar-
şılıyor.

Laminat parkenin dünya üretim ve-
rileri üzerinde durdu:

- Laminat parkede dünya üretimi 1 
milyar metrekare civarında bulunu-
yor. Bunun yüzde 10’unun üretimi Tür-
kiye’de gerçekleşiyor.

Çin’in bu sektördeki konumuna 
odaklandı:
-Çin, dünya panel üretiminin yüz-

de 45’ini, laminat parke üretiminin de 
yüzde 24’ünü tek başına gerçekleşti-
riyor.

Hayat Holding Ağaç Grubu Başkan-
lığını da yürüten Haluk Yıldız’la CO-
VID-19 sürecini konuşurken, sektörün 
cari fazla yanına işaret etti:

- Türkiye, ağaç bazlı panel ve mobil-
ya sektörleri cari fazla veren nadir sek-
törlerdendir.

2018 verilerinin altını çizdi:
- 2018 yılının ikinci yarısında yaşa-

nan sektörel daralmaya rağmen, panel 
ve mobilya ihracatı miktar olarak yüz-
de 25, dolar bazında yüzde 14 arttı.

2019 verilerine geçti:
- 2019’da toplam ihracat 3.6 milyar 

dolar gerçekleşti. Sektör, 2019’da 2.6 
milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

2020 hedefini paylaştı:
-  Bu yıl da aynı trendin devam etmesi 

gerektiğini, dış ticaret fazlası verilme-
sinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu noktada Kastamonu Entegre’nin 
dünyadaki konumuna vurgu yaptı:

-  Ağaç bazlı panel sektöründe dünya-
nın 7’nci büyük şirketi konumundayız. 

Avrupa’da da ilk 4 üretici arasında yer 
alıyoruz. MDF, yonga levha, laminat 
parke ve kapı paneli ürünlerinin her 
birinde dünyanın ilk 4 üreticisi arasın-
dayız.

Dünya laminat parke üretiminin 
yüzde 6’sını tek başına gerçekleştirdik-
lerini paylaştı:

-  Ciromuzun yüzde 60’ını yurt dışın-
daki tesislerden ve Türkiye’den yaptı-
ğımız ihracattan elde ediyoruz.

ABD’den Çin’e uzanan 100 ülkeye ih-
racat yaptıklarını bildirdi:

-  2019'da 175 milyon dolar olan ihra-
catımızı bu yıl 200 milyon dolara çıkar-
mayı hedefl iyoruz.

MDF, yonga levha, laminat parke ve 
kapı paneli ürünlerinde Kastamonu 
Entegre, Yıldız Entegre ve AGT, Tür-
kiye’nin önde gelen üreticileri olmakla 
kalmıyor…

Bu ürünlerde Türkiye, dünyada ilk 2, 
3 ve 4’e yerleşmiş bulunuyor…

Üstelik sektör 2.6 milyar dolar dış 
ticaret fazlası yaratıyor…

Vahap Munyar
vahap.munyar@dunya.com

İ Ş D Ü NYA S I N DA D İYALOG

Dünyanın laminat parke ihtiyacının 
yüzde 10’unu Türkiye üretiyor

COVID-19 salgını sonrası 
Türk�ye mob�lya sektörü

2015 yılı mart ayının �lk yarısı, Fransa’nın 
Cannes kent�ndek� MIPIM Fuarı… Fuara 
b�rl�kte g�tt�ğ�m�z Yıldız Entegre Yönet�m 
Kurulu Üyes� Hakkı Yıldız, sohbet sırasında 
Kuzey Carol�na’da (ABD) 80 b�n hektarlık 
ormana tal�p olduklarını bel�rt�p, ekled�:
- 100 m�lyon dolarlık orman �ç�n 
karşımızdak� tek rak�p ABD ordusu.
Yıldız Entegre, ABD’de orman alanı �şletme 
konusunda deney�ml�yd�:
-  ABD’de k�raladığımız 150 hektarlık 
sarı çam ormanımız var.
Aradan zaman geçt�, Hakkı Yıldız’a Kuzey 
Carol�na’dak� 100 m�lyon dolarlık orman 
�ş�n� sordum, şu yanıtı aldım:
-   ABD ordusu o �halede önümüzü açmadı.
Bu yılın şubat ayı, Antalya… AGT Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ahmet Söylemez, yönet�m 
kurulu üyes� olan oğulları Mehmet Sem�h 
Söylemez ve Mustafa Hulus� Söylemez �le 
ş�rket�n CEO’su Sevd�l Yıldırım’la 
fabr�kayı gez�yoruz.
Mustafa Hulus� Söylemez ve Sevd�l 
Yıldırım, 2014 yılında AGT’n�n aldığı b�r 
kararı paylaştı:
-  Üret�mde kullandığımız odunun yarısını 
�thal ed�yoruz. Döv�zde dönem dönem 
gündeme gelen aşırı dalgalara karşı 
kend�m�z� korumak �ç�n tümüyle yerl� oduna 
dönel�m.
Yıldırım, fabr�ka turu sırasında 2018 
Ağustos’unda döv�zde yaşanan aşırı 
dalgalanmayı anımsattı:

-   

İy� k� tümüyle yerl� oduna dönmüşüz. 
2018’de döv�zde yaşanan aşırı dalgalanma 
ş�rket�m�z� 
pas geçt�.
Mustafa Hulus� Söylemez, yerl� oduna 
dönüşler�n�n b�r başka etk�s�ne �şaret ett�:
-  Orman Müdürlüğü �zn�, orman 
köylüsünün el�yle Antalya ve çevres�ndek� 
ormanlarda kuruyan dalları, ağaçları 
kest�r�yoruz. B�z bu şek�lde devreye g�r�nce 
Antalya bölges�nde ağaç varlığında 
yüzde 3 büyüme oldu.
Kastamonu Entegre’n�n Rusya, 
Bulgar�stan, Romanya ve İtalya’da tes�sler� 
bulunuyor.
Yıldız Entegre, ABD’de orman �şlet�yor…
Sektör yer� geld�ğ�nde AGT’n�n yaptığı g�b� 
döv�zdek� aşırı dalgaya karşı yerl� oduna 
dönüş yapab�l�yor…
Kısacası, sektörün 3 öneml� oyuncusu 
“global oyunculuk” örnekleri sergiliyor…

Yerli odun‘dalga’dan koruyor

Hakkı Hakkı 
YıldızYıldız

Haluk Yıldız

AHMET GÜLEÇ
MOSFED BAŞKANI

Dünya genelinde belirsizliğin 
hakim olduğu bir dönem yaşı-
yoruz. Birçok sektörde sert dü-
şüşler yaşanıyor. En önemlisi bu 
sürecin ne kadar süreceği, hep 
beraber ne zaman bu belirsizlik-
ten çıkacağımız ve bir daha aynı 
global riskle ne zaman karşılaşa-
cağımızın meçhul olduğu bir du-
rumla karşı karşıyayız.

Bugün salgın bize birçok alan-
da önemli dersler verdi. Mobilya 
sektörü açısından baktığımızda, 
hiç olmadığı kadar toplu şekilde 
evde vakit geçirildi, bir anlamda 
gerçek yaşam alanları evler yeni-
den keşfedildi. Salgının oluştur-
duğu ilk tedirginlik atlatıldıktan 
sonra, mobilya sektöründeki ne-
gatif etkiler hızla bertaraf edildi. 
Türkiye mobilyası Haziran ayı ile baş-
layan önemli bir atağa geçti.

Sektöre global olarak baktığımızda 
ise karşılaştığımız ilk tablo, Çin’i dı-
şarda bıraktığımızda, dünya mobilya 
ticaretinin, üretim ve istihdam açı-
sından yüzde 51’inin gelişmiş ülkeler 
tarafından gerçekleştirilmesi olacak. 
Katma değeri yüksek ve önemli olan 
mobilya sektöründen herkes istisna-
sız pay almak istiyor. Ülkemiz için de 
bu perspektiften baktığımızda mobil-
ya sektörü ülke kalkınması ve katma 
değerli üretimi için önemli sektörler-
den birisidir. Çünkü: mobilya sektörü 
istihdam dostudur, Tedarikinin büyük 
çoğunluğunu yerel kaynaklardan oluş-
turan yerli ve milli sektördür, İstisna-
sız tüm imalat sektörünün ve hizmet 
sektörünün müşterisidir ve sürekli 
inovasyon- tasarım ile katma değer ar-
tırma potansiyeli olan nadir sektörler-
den birisidir.

Türkiye mobilya sektörünün de bu 
çerçevede sahip olduğu bir hikayesi 
vardır. 1990’lı yıllara kadar yaklaşık 6 
bin mikro atölyelerde üretilen mobilya 
bugün 81 ilin tamamında 36 bin küçük, 
orta ve büyük ölçek düzeyinde üretici 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 
üretim potansiyeli 500 bini aşkın is-
tihdam sağlayarak, üretim, istihdam 
ve yerel kalkınma dostu stratejik bir 
sektör olma özelliğine sahiptir.

Türkiye mobilya sektörünü dünya 

pazarlarıyla kıyasladığımız, 2000 yı-
lında sadece 1,7 milyar dolar değerin-
de üretim gerçekleştiren sektörü, bu-
gün yaklaşık 12 milyar dolar üretimi 
ile dünyanın büyük 13’üncü üretici-
si konumuna ulaşmış ve son 20 yılda 
dünyada mobilya ihracatçıları sırala-
masında ise, dünyada mobilya üretici-
si kimliği ile öne çıkan İspanya, İsveç, 
Danimarka gibi birçok ülkeyi geride 
bırakarak 23. sıradan 12. sıraya yük-
selmiştir.

Bugün mobilya sektör üretiminin 
yüzde 35’ini 200 ülkeye ihraç ederken, 
Türkiye’nin en yaygın ihracat yapan 
sektörlerinden birisi olma özelliğine 
de sahiptir. Bu başarı ile sektör yirmi 
yıl içinde 250 milyon dolardan 3.9 
milyar dolara ulaşarak ihracatını 
15 kat artırmıştır.

Pandemi süresinde glo-
bal pazarlardaki kısıtlama-
lar sonrası bir duraklama 
yaşansa da, Haziran sonrası 
yüzde 48’e varan artışla sek-
tör toparlanmasına başlamış-
tır. Süregelen gelişmeler göster-
mektedir ki, 2020 yılının sonunda 
sektör ihracatı 4 milyar dolara eri-
şerek yine istikrarlı artışını sürdü-
recektir.

Türkiye mobilya sektörü, bu ge-
lişmelerini taçlandırmak adına 
2023 yılına ilişkin önemli hedefl er 
belirlemiştir:

● 10 milyar dolar 
ihracat yapmak.
● 25 milyar dolar 
üretimi başarmak.
● Dünya mobilya ticaretin-
den yüzde 2.5 pay alacak 
seviyeye ulaşmak.
Bu hedefl ere sektörü taşı-
yacak hamle ise, dünyanın 
önemli mobilya ithalatçısı pa-
zarlarında daha fazla yer al-
mak almaktır. ABD, Avrupa 
hatta Çin gibi gelişmiş mobil-
ya pazarları ana hedef nok-
taları olmuştur. Kısa ve orta 
vadede bu pazarlara yönelik 
büyük ihracat artışları bu he-
defin temel taşlarını oluştur-
maktadır. Gelişmiş pazarlar-
daki artan Pazar payları, bu-
gün ortalama 2.8 dolar olan 
kilogram satış bedelinin de 7 
dolarlara çıkması anlamına 

gelmektedir.
Tüm bu verileri değerlendirip sek-

törün bütününün yeniden konum-
landırmak gerekmektedir. Pandemi-
nin öğrettiği derslerin başında, Avru-
pa için Türkiye’nin son derece önemli, 
güvenli, sağlıklı ve kontrol edilebilir 
bir üretim merkezi olması gelmekte-
dir. Sektör olarak, Pazar konsantras-
yonu, kurumsallaşma, ölçek büyütme 
gibi ödevleri tamamlayarak, Türkiye 
mobilya sektörü iç piyasada 20 yıl için-
de gerçekleştirdiği başarı hikayesini 
global ölçeğe taşıyacaktır.

Mob�lya 
sektörü ülke 
kalkınması 
ve katma 
değerl� üret�m 
�ç�n öneml� 
sektörlerden 
b�r�s�d�r. Çünkü: 
mob�lya 
sektörü 
�st�hdam 
dostudur. 
Tedar�k�n�n 
büyük 
çoğunluğunu 
yerel 
kaynaklardan 
oluşturan 
yerl� ve m�ll� 
sektördür.

Türk�ye’de �r�l� ufaklı 36 b�n 
c�varında f�rma ve �şletmen�n 
boy gösterd�ğ� mob�lyada, farklı 
sektörlerde olduğu şekl�yle 
markalaşma sürec�nde hızlı yol 
almış ş�rketler de bulunuyor. 1972 
yılında Çanakkale’de Al� Doğan’ın 
temeller�n� attığı, altı erkek 
çocuğunun elb�rl�ğ� �le büyüttüğü 
Doğtaş da sektörünün tak�p ed�len 
ş�rketler�nden b�r�. 
Doğanlar Yatırım Hold�ng 
bünyes�nde faal�yet yürüten 
Doğtaş, kardeş markası Kelebek �le 
b�rl�kte, mob�lya ve sonradan adım 
attıkları yatak alanında yurt �ç� ve 
global pazarlarda etk�n çalışmalar 
gerçekleşt�r�yor. ABD New Jersey 
ve İng�ltere Londra 
mağazalarını açan, 
H�nd�stan’da da 
şube açılışı �ç�n 
araştırma yapan 
Doğtaş’ın yurt dışı 
pazarlara yönel�k 
deney�mler�n�, 
sektöre es�n 
oluşturması 
maksadıyla kaleme almak �sted�k. 
İlk ihracatını, 5 Nisan ekonomik 
krizinin yaşandığı 1994 yılında 
Arnavutluk’a yapan Doğtaş, bugün 
Avustralya hariç tüm kıtalarda, 35 
ülkede faaliyet yürütüyor. 2018 �ç�n 
70 m�lyon TL �hracat gerçekleşt�ren 
Doğtaş Kelebek, geçen yıl 90 
m�lyon l�ra �hracata �mza attı, 
2020 sonu �hracat hedef� �se 130 
m�lyon TL olarak kondu. Doğtaş, 
d ış ticaretini üç hizmet alanında 
topluyor. Şirketin global t�caret 
faal�yetler�, mevcut mağazaları, 
farklı perakende z�nc�rler�ndek� 
800 satış noktası ve proje 
taahhütler� üzer�nden yürüyor.
Doğtaş Dış T�caret D�rektörü 
Taner Kırcı, dış t�caret�n yüzde 
70’�n�n yurt dışındak� 
45 mağaza üzer�nden 
gerçekleşt�ğ�n�, yüzde 15’�n� satış 
noktaları üzer�nden ve yüzde 
10-15 aralığında b�r oranın da 
proje taahhütler� üzer�nden 
gerçekleşt�ğ�n� kaydett�.
Taner Kırcı, yurt dışı pazarlarda 
tüket�c� eğ�l�mler�ne �l�şk�n �se şu 
b�lg�ler� ver�yor:

ABD: Çok kültürlü b�r yapıya sah�p. 
Dünyanın çok değ�ş�k ülkeler�nden 
�nsan yaşıyor. Dolayısı �le zevkler de 
çok değ�ş�k. Bu pazarı hedefl eyen 
ş�rketler�n, ürün çeş�tl�l�ğ�n�n üst 
sev�de olması gerek�yor, renk 
seçenekler�n�n de. Konfor odaklı, 
gen�ş ebatlarda ürün terc�h ed�l�yor. 
30-35 cm’e denk geleb�lecek 
yüksekl�kte yatak terc�hler� var.
İngiltere: ABD’ye benzer terc�hler� 
var. Farklı etn�k k�ml�kler göz 
önünde bulundurulduğunda çok 
çeş�t mutlaka şart. Fonks�yonel 
ürünler öncel�kl� talep görüyor. 
Küçük evler, panel mob�lyayı öne 
çıkarıyor. M�n�mal ürünler terc�h 
ed�l�yor.

Almanya ve Fransa: Modern 
ürünler ön planda. Gen�ş ve büyük 
ebatta ürünler terc�h ed�l�yor. 
Oturma grubunda �k� üçlü veya 
üçlü, �k�l�, �k� tekl� koltuk seç�mler� 
var. Almanya’da pastel dokunuşlu 
renkler, Fransa’da Afr�ka kökenl� 
kes�m�n ağırlığı neden�yle canlı 
renkler daha ön planda tutuluyor. 
Kumaşlarda bol çeş�t ve desen 
öneml�.
Afr�ka: Gen�ş oturma ve yatak 
grupları terc�h ed�l�yor. Canlı renkler 
ön planda, üst gel�r grubuna h�tap 
eden ürünler öncel�kl�.
Çin: Avrupa algısı yüksek, üst 
gel�r grubuna h�tap eden ürünler 
terc�h ed�l�yor. 
Taner Kırcı, �hracat yapacak 
ş�rketlere, öncel�kle k�me h�tap 
edecekler�n� �y� b�lmeler�, mutlaka 
pazar ve tüket�c� araştırması 
yapılması öner�s�nde bulunuyor. 
Yerl� ortak �le çalışılacak �se, �ş�n�n 
başında duracak, sektör b�lg�s� olan, 
banka referanslı adayların terc�h 
ed�lmes� gerekt�ğ�ne �şaret ed�yor. 
Koleks�yonların mutlaka bol çeş�tle 
oluşturulmasını öner�yor.

UZMAN GÖRÜŞÜ/ TANER KIRCI

İhracat ürününde bol 
seçenek çok öneml�

1 0  E y l ü l  2 0 2 0  •  P E R Ş E M B E / 25



Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

DUNYA 26 CMYK

Mobilya sektöründe “alternatif pazarların 
yolu” içerideki planlamadan geçiyor

Rüştü Bozkurt
rustu.bozkurt@dunya.com

B UZ DAĞ I N I N D İ B İ

Sergei Karaganov,  Rusya’da Ulu-

sal Araştırma Üniversitesi Dünya 
Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler 
Fakültesi Yüksek İktisat Okulu De-

kanı ve Rusya Dış Politika Konseyi Onur-

sal  Başkanı’dır. Koronavirüs salgınını “siyah 

kuğu” olarak niteliyor. Salgının küresel kal-
kınmayı iki nedenle etkilediğini belirtiyor: 
Ülkelerin yönetici elitlerinin karşılaştıkla-
rı sorunlarla başa çıkamamalarını gerekçe-
lendirmek veya geçmişteki başarısızlıklarını 
örtbas etmek için kullanıyor.

Katagonov üç eğilime işaret ediyor: Birin-
cisi, salgın öncesinde ortaya çıkan ekonomik 
kriz daha da derinleşecek. İkincisi, ekonomi 
kısmı olarak küreselleşmeden uzaklaşacak; 
yeniden bir millileşme eğilimi güç kazana-
cak. Üçüncüsü de, çok tarafl ı kurumların za-
yıfl aması süreci hızlanacak.

Tahminindeki parlak nokta olarak tanım-
ladığı gelişmeyi de şöyle açıklıyor: “Modern 

toplumlar ve ekonomilerin içindeki para-

zitlerin kısmı olarak ayıklanması – Genel-

likle reel ekonomi ve hayatın  muadili olarak 

daha fazla kullanılan finansal ve bilgi ba-
lonlarının sönmesi. Aile, inanç, kendini 

gerçekleştirme ve bunu da ülkeye ve topluma 

hizmet ederek yapmak, muhtemelen merke-

zi yerini alacak. Mühendislik, doktorluk, po-

lislik ve gerçek bir şeyler yapan insanların 

meslekleri, bir kez daha önemli hale gelecek. 

Aslında söz konusu değerler, Batılı olmayan 

dünyada her zaman var oldu.”

Mobilya insanın yaşamını kolaylaştıran 
“reel alan”  olduğu için sektörde “alternatif
dış pazarlara giden yolu” ararken şu soru-
ların yanıtlarını aramalıyız: Geçmişte hangi 
iddialı hedefl er öngördük, onlara neden olu-
şamadık? Hangi yapısal ve ekonomik özellik-
lerle alternatif pazarlara erişerek sektörün 
büyümesi ve gelişmesini katkı yapar? Alter-
natif ve sürdürebilir pazarlar için yurtiçin-
den yurtdışına uzanan örgütlenmede nelere 
özen göstermeliyiz?

GEÇMİŞTE  ÖNGÖRÜLEN 
HEDEFLERE NEDEN ERİŞİLEMEDİ?
Mobilya sektörümüzde alternatif pazarla-
ra erişerek, pazarlama  alanlarının büyüme-
si ve çeşitlendirilmesi  için geçmişte ortaya 
koyduğumuz “hedefl erimize” neden erişe-
mediğimizi sorgulamalıyız.” 2023 Hedefl e-
ri” bağlamında, GSMH’mızın 2000 milyar $, 
kişi başına düşen milli gelirin 25 bin $, ülke 
ihracatının 500 milyar $, mobilya sektörü ih-
racatının 10 milyar $ düzeyine erişemeyece-
ğini hep birlikte öngördük. Yarattığımız so-
nuç ise çok genel bir anlatımla hedefl erin üç-
te biri düzeyinde kalacak gibi. Öngörülerimiz 
ile ulaştığımız sonuçlar arasındaki farkı  “de-

neysel mesafe” kavramıyla açıklıyoruz. Ülke 
genelinde ve sektör özelinde “deneysel mesa-
fe ayarını”  neden tutturamadığımızı sorgu-
lamazsak, gelecekle ilgili, örneğin  “2050 He-
defl erimiz” de ciddi biçimde sapabilir. 

Hayatın kesintisiz bir süreç olduğunu, geç-
mişin birikim ve deneyimlerini sorgulamaz-
sak, bu analizin girişinde düşüncelerini pay-
laştığımız Karaganov’un belirttiği tuzaklara 
yakalanırız: Gerçekçi olmayan   “gerekçele-

re” dayanır, daha da önemlisi geçmişteki ba-
şarısızlıkla yüzleşme yerine “örtbas etme”   

kurnazlığına yöneliriz. Ayakları yere sağlam 
basan bir “alternatif pazarlar yaratmak”  is-
tiyorsak, atılacak ilk adım geçmişte yarattığı-
mız boşluklarla yüzleşmek; o boşlukları dol-
durarak geleceğe yönelmektir.

Geçmişte öngördüğümüz hedefl ere eriş-
meyi engelleyen en önemli etkenin, hedef 
belirlerken sağlıklı veri ve bilgiye dayanıl-
mamasıdır. Veri konusunda en üst sorumlu 
kurum olan TÜİK’in sektörle doğrudan ve 
dolaylı ilgili alanlara ilişkin  verileri, doğru 
tahmin yapmak için elverişli ve yeterli değil. 
Bu gerçekliği hemen hemen herkes kabulle-
niyor. Sektördeki mesleki örgütlerin derle-
dikleri veriler de eksik olduğu gibi bütünsel-
likten de uzak. Sektör, alternatif pazarlama 
alanları yaratacaksa, “2023 Hedefl eri”  sap-
malarını analiz  ederken, veri  eksikliklerinin 
ciddi biçimde sorgulanması gerekiyor.

Mobilya Enstitüsü  kuruluş çalışmala-
rı  bağlamında  Bader Arslan’ın  hazırladığı 
analizde, erişilebilir verileri sorgulayarak  bi-

le bazı genellemeler yapabiliyoruz : Birinci-
si, sektörde “rekabet edebilir işletme ölçeği” 
yaratılamamıştır. İkincisi, işletme ölçekleri 
büyüdükçe verimlilik artmakta, küçüldükçe 
azalmaktadır. Özellikle görece bizden daha 
gelişkin olan rakip ülkelerin verimlilik düze-
yiyle karşılaştırıldığında, mikro işletmele-
rimizin verimlilikleri çok düşük düzeylerde 
kalmaktadır. Üçüncüsü,  ihracat yapan fir-
manın ölçeği ile net döviz getirisi arasında 
doğrudan ilişki vardır. Uluslararası ticaret 
sisteminin yarattığı ölçek ekonomisi ortala-
malarının altında kalan işletme yapılanma-
ları sürdürülebilir ihracatta zorlanmaktadır. 
Dördüncüsü, mobilya sektöründeki bugünkü 
yapı gelişmiş, kayıtlı, standartları belli, bilgi 
birikimi sürdürülebilirliği güçlendiren, bilgi 
transferi sağlayan ülkelerden çok, kayıt dışı 
uygulamaların geçerli olduğu ülkelere odak-
lanmaktadır. Beşincisi de, bir piyasa yapıcısı 
kuruluş etrafında toplanma yetersiz kaldığı 
için ölçek erişebilirliği le küçük ve orta ölçek 
yapının esneklik ve hızından yararlanılama-
maktadır.

Mobilya sektörü sorgulanırken, doğrudan 
ve dolaylı teşvikler de masaya yatırılmalı. Al-
ternatif pazarlar yaratmak, serbest ve adil 
piyasada rekabette şans eşitliğinden yarar-
lanmaktır. Teşvik sistemimizin,  etkinlik, ve-
rimlilik, rekabet gücü, sürdürülebilirlik sağ-
laması gerekir. Tersine,  işyeri yöneticilerini 
“kolaycılığa” yöneltmemelidir.

Geride bıraktığımız 20 yılın muhasebesini 
yapmadan  “alternatif pazar arayışlarını”  

sağlam zemin üzerine inşa edemeyiz. Adı-
na  ister “sürdürülebilirlik” diyelim, dilersek  
“kendini yeniden üretebilme” diye niteleye-
lim, tatmin  olmuyorsak  “dinamik konsoli-

dasyondan”  söz edelim, daha da kapsayıcı  
bir bakış açısıyla  “birikim yeteneğin koru-

yarak uzun dönemli geleceği güven altına 

alma” diye tanımlayalım; hepsi  son çözüm-
lemede  “yeterli veri seti”  ve  “sağlıklı veri-o-

daklı  analizlerle politika üretimi” gerektirir.
Mobilya sektöründe alternatif pazarlara 

yönelerek, pazarın yatay ve dikey gelişmesini 
güçlendirmek istiyorsak, geçmiş uygulama-
lardaki eksiklerimiz ve yanlışlarımızla yüz-
leşmeliyiz.

Eksik ve yanlışlarımızla ilgili sağlam zemi-
ni olmayan gerekçeler üretmemeli, geçmiş 
başarısızlıklarımızı örtbas etmemeliyiz ki, 
gelecekle ilgili adımlarımız popülizm tuzak-
larına yakalanmasın. Öngörülerimizde ma-
kul sapmalar olmalı ki, alacağımız önlemle-
rin itibarı sarsılmasın.

YENİ HEDEFLERE ERİŞMEK 
İÇİN YENİ YAPILANMA İHTİYACI
Alternatifl i pazarlar arayışlarımızın etkili 
sonuçlar alabilmesi için çoğunluğun zihnin-
de meşrulaşan saha bilgisine ihtiyaç var. Mo-
bilya sektörü yetkileri, ilgili  bütün aktörlerle 
işbirliği yaparak sektör verilerini oluşturma-
lıdır. Sektörün yapılandırılmasının ilk adımı, 
“dinamik envanter sistemi”  oluşturmak ol-
malıdır.  Kurulu kapasiteler,  teknik olanak-
lar, malzeme ve aksesuar üretimi, diğer des-

tek hizmetlerin durumu, işletme ölçekleri, 
teknolojik donanımlar envanterle izlenebil-
meli.  Hepsinden önemlisi de yönetişim an-
layışlarının sorgulanmasıdır. Bir “dinamik 

envanter” ile sektörün  “kendini bilmesi” ge-
rek şarttır. Sektör ilgilileri hemen her ortam-
da eksikler dillendirildiğinde bu gerçeklik-
ler onaylamaktadır. Sektörle ilgili  verilerin 
oluşturulması  için  sağlam bir yapılanmaya 
gidilmeden  uzun soluklu gelişme yaratma-
mız  güç olacaktır.

Bugünkü gibi sektörle ilgili yeterli veriler 
olmaksızın da iş yapılabilir; ama tam, temiz 
ve doğru iş yapılamaz. Kazandığımızı sandı-
ğımız yerlerde kayıplarımız olabilir; zaman 
içinde o kayıplar karşımıza büyük sorunlar 
çıkarabilir.

Teşvik sistemleri gözden geçirilerek, rekabet 
edebilir ölçek, rekabet edebilir teknoloji dona-
nımı ve rekabet ebebilir yönetişim anlayışını 
besleyen teşvikler tasarlanmalıdır.  Rekabet-o-
daklı, verimlilik-eksenli ve sürdürülebilirlik 
yönelimli teşvik sistemleri alternatif pazarla-
ma alanlarına erişmeyi hızlandırabilir ve sür-
dürülebilirliği güven altına alabilir.

Sektörün içyapısını analiz etmek her ko-
şulda gereklidir. Molilya sektörü alternatif 
pazarları iki alana odaklayabilir: Birincisi, 
gelişmekte olan pazarlara ağırlık vermektir. 
Gelişmekte olan pazarlar satış miktarını ve 
gelirlerini artırabilir. Pazarın istikrarını sağ-
lamak ise gelişmekte olan ülkelerde oldukça 
zordur. İkincisi,  gelişmiş ülkelerde alterna-
tif pazarlar bulmaktır. Sektörü ciddi anlamda 
geliştirmek istiyorsak, alternatif  pazar arayı-
şını   gelişmiş ülkelere odaklamalıyız: Geliş-
miş ülkelerde tüketici  beğenisi bizim kalite 
düzeyimizi  artırmamıza  yardımcı olacaktır. 
Tüketicinin birikimini kazanmak üretim ye-
teneklerimizi geliştirecektir. Sonra da, pa-
zarda kendimizi kabul ettirdiğimizde, istik-
rar ve kalıcılık alanında ilerleyebiliriz.

Gelişmiş ülke pazarları “arz güvenliği” is-
ter. O nedenle, üretim örgütlenmesini kü-
çük-orta ölçek yapı yerine, organik büyüme, 
satın almalar, işbirlikleri ve ortaklıklarla öl-
çek yaratma konularını yöneltmeliyiz.  Ay-
rıca, alternatif pazarlar araştırılırken, geliş-
miş ülkelerde daha sağlıklı verilere erişmek 
mümkündür; o verilere dayalı üretilecek sa-
tış hedefl erine erişilebilir.

Alternatif pazar arayışında müşteri bulun-
ması, özelliklerinin bilinmesi, ihtiyaçlarının 
kümelenmesi, ihtiyacı karşılayabilecek üre-
ticilerle eşleştirilmeleri de atılacak önem-
li adımlardır. Bu alanda firmaların, sektör 
STK yönetimlerinin, bakanlık yetkililerinin 
ve atanan Ticaret Ataşelerinin, yurt dışında 
örgütlenmiş bankalarımızın da  “alternatif 
pazarlar stratejisini” belirlerken çalışmalara 
katılması gerekir ve koordineli bir çalışmaya 
özen gösterilmelidir.

Rakip stratejilerini, taktikleri ve operas-
yonlarına ilişkin veriler derleyerek, verilerin 
analizinden çıkan sonuçlara göre alternatif 
tepkiler geliştirilmelidir. Alternatif pazarla-
rın ihtiyaçlarını ve rakip stratejilerini ne ka-
dar net tanımlarsak, hedefl erimize o kadar 
yaklaşabiliriz.

Hepsinden önemlisi, daha başından “alter-

natif mobilya pazarı arayışını ve uygulama-

larının sistemli geribildirimle gözetleyen ve 
denetleyen bir mekanizma” oluşturulmalı-
dır. Çok genel gözlemlerle, rastlantı ağırlıklı 
iletişimler, umduğumuz etkileşimi yarata-
maz.

Firma yetkililerinin, sektördeki STK yöne-
ticilerinin ve Bakanlık bürokratların, genel 
ve kategorik bilgilerle yola çıkmaları hiçbir 
sonuç yaratmaz diyemeyiz. Gerekli ihtiyaç 
analizini yapılmadan, sektörü arz güvenirli-
liği sağlayacak biçimde yapılandırmadan, ne 
istendiğini nereye nasıl varacağımızı netleş-
tiren veri odaklı analizler yapmadan atılacak 
adımlar yeterli olmayabilir.

ALTERNATİF PAZARLARIN 
ÖRGÜTLENMESİ İÇİN NELERE
ÖZEN GÖSTERMELİYİZ?
Mobilya sektöründe alternatif pazar arayışı-
nın etkili sonuçlar vermesi için hangi adım-
lar atmalıyız? Bir gazete yazısı çerçevesinde 
düşündüğümüz paylaşalım:

Mobilya sektörünün  “2023 Hedefl erinin” 
neden saptığını  analiz ederek, sektörün ya-
pısal ve ekonomik özelliklerinin  “hangi boş-

lukları” yarattığını netleştirmeliyiz.
 Mobilya sektörünü  “2050 Hedefl eri”  bağ-

lamında, yatırım politikaları, teknoloji dona-
nımları ve yönetişim anlayışı nasıl yeniden 
yapılandıracağımızı tanımlamalıyız.

Alternatif pazar arayışının gelişmekte olan 
pazarlara mı, gelişmiş pazarlara mı yönelik 
olacağının stratejisini kurgulanmalı ve pay-
laşmalıyız.

Pazarlama alanında bilgi-ekonomisinin 
gerektirdiği yeni platformlar da dikkate ala-
rak, etkili sonuçlar yaratacak yol ve yöntem-
ler tanımlanarak yola çıkılmalıyız.

Mobilya Enstitüsü’nü bağımsız ve kapsayı-
cı bir kurum olarak harekete geçilmeli, ensti-
tü, ilgili bakanlıklar, mobilya meslek örgütle-
ri, üniversiteler, mobilya malzeme ve aksesu-
ar üreticilerinin de katılımıyla pazarlardaki 
gelişmeleri yakından izlenmeliyiz. Sektörde 
yüzde 98’i açık kaynaklı olan veriler toplana-
rak, alışkanlıkla yönetim terkedilerek, analiz-
le yönetim aşamasına geçilmeliyiz.

 Sektörün özelliklerini dikkate alan finans-
man modeli de alternatif pazarlar arayışlarıy-
la birlikte değerlendirilmeli, banka sistemi ve 
diğer finans araçlarının çeşitlendirilmesi ve 
erişilebilirliğin artırılmasını da  planın önem-
li bir parçası olmasını sağlamalıyız.

Uluslararası  markalar yaratmanın gerek 
ve yeter şartları  da   alternatif pazar arayışları 
planının bir  parçası olmalı… Teşvik sistemi-
nin  üretimi  artırma  ve geliştirme kadar   mar-
ka ve  imaj yaratıcı  etkiler yapmasını da sağla-
malıyız.

Mobilya  sektörü, ülkemizin karşılaştırmalı 
üstünlük yaratabileceği  üretim alanlarından 
biridir… Sektörde alternatif  pazarlar arar-
ken  ciddi bir planlamaya ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaç görülmez, geçmiş alışkanlıklar sür-
dürülürse, alınan sonuç  hiçbirimizi  tatmin 
etmeyebilir.

1

2

3

Eks�k ve 
yanlışlarımızla 
�lg�l� sağlam 
zem�n� 
olmayan 
gerekçeler 
üret�lmemel�; 
geçm�ş 
başarısızlıklar 
örtbas 
ed�lmemel�d�r.
Hatalarla 
yüzleşme 
özgüven�m�z 
yoksa 
arayacağımız 
alternat�f 
pazarlara 
ulaşamaz, 
�sted�ğ�m�z 
hedefl ere 
yaklaşmamız 
b�le mümkün 
olamaz.

Mob�lya sektörü, 
ülkem�z�n 
karşılaştırmalı 
üstünlüğü 
olan üret�m 
alanlarından 
b�r�d�r. O 
nedenle 
alternat�f pazar 
arayışında bu 
sektörün c�dd� 
planlar yapmaya 
�ht�yacı vardır. 
Plan b�l�nc�n� 
gel�şt�rmeden 
alışkanlıkla 
yönet�m �ş�m�z� 
çıkmaza sokar.
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İstanbul Mob�lya, Kağıt ve 
Orman Ürünler� İhracatçı 

B�rl�ğ� Başkanı Ahmet Güleç: 
“Türk�ye m�ll� katılımı olarak 

da 45 f�rmamız �le 4 b�n 
metrekarede sektörün bu 
�lk f�z�k� fuarında yer�m�z� 

aldık. Salgın sonrası Türk�ye’n�n 
�lk m�ll� katılım organ�zasyonunu da 

şükürler olsun k� mob�lya sektörü 
gerçekleşt�rd� ve burada tüm 

dünyadan meslektaşlarımıza Türk�ye 
mob�lya sektörünün ne kadar güçlü 

olduğunu gösterme fırsatı yakaladık.  
Dünyada mob�lya üret�c�s� k�ml�ğ� �le öne 

çıkan İspanya, İsveç, Dan�marka g�b� b�rçok 
ülkey� ger�de bırakan sektörümüz, 12 m�lyar 

dolarlık üret�mde dünyanın en büyük 13’üncü 
üret�c�s� konumunda. Üret�m dostu olan hem 

de katma değer�n� artırmanın mümkün olduğu 
b�r sektörden bahsed�yoruz. Tasarımla ve 

marka �le ürett�ğ�m�z ürünler�, alım gücü yüksek 
pazarlara katma değer� daha yüksek b�r şek�lde 
satma �mkanımız hep var. Bugün ortalama 2.8 

dolar olan k�logram satış bedel�n� 
7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz."

Eray ŞEN/ADANA 

Adana’da fuarcılık sektöründe pandem� sonrası 
‘yen� normal’e uygun organ�zasyonların �lk� 
ek�mde yapılacak. 6-11 Ek�m tar�hler�ndek� 
Çukurova Mob�lya ve Dekorasyon Fuarı, hem 
geleneksel mekanda, hem d�j�tal ortamda 
gerçekleşecek.  ‘Yen� Nes�l Fuarcılık S�stem�’ 
hakkında b�lg� veren TÜYAP Adana Fuarcılık 
A. Ş. Bölge Müdürü Sal�h Gökmen, katılımcı 
f�rmalara d�j�tal platformlarda ve f�z�k� fuar 
alanlarında güvenl� ve n�tel�kl� �ş bağlantıları 
ortamı sunulacağını söyled�. Gökmen “Bu 
dönemde yen� normal dünya düzen�ne 
entegre, h�jyen�k, güven�l�r, kontrollü, 
mesafel� ve d�j�tal fuarlar �le f�rmalarımızı 
buluşturacağız. Etk�nl�ğ�m�z �ç p azar ve �hracat 
�ç�n öneml� rol üstlenecek” ded�. 

365 gün fuar deney�m�
Yen� normalde, fuarların artık sadece fuar alanı 
ve tar�hler� �le sınırlı olmayacağını vurgulayan 
Gökmen “Yen� nes�l fuarcılık uygulamaları 
�le katılımcı ve z�yaretç�ler�m�ze yıl boyu 
�ş bağlantıları sunacağız. Katılımcılarımız 
365 gün fuar deney�m� yaşarken, akıllı 
B2B eşleşt�rme s�stem� �le de �lg�l� alıcılara 
ürünler� öner�lecek” b�lg�s�n� verd�.  Fuar 
merkezler�ndek� havalandırma s�stemler�n� 
ve d�ğer f�z�k� koşulları da Sağlık Bakanlığı’nın 
genelgeler� doğrultusunda yen�den 
düzenled�kler�n� aktaran Gökmen, fuarda hem 
geleneksel fuarcılığı hem de d�j�tal fuarcılığı 
harmanlayarak öneml� b�r �ş hacm�n�n ortaya 
çıkmasını sağlayacağını söyled�. 

Mob�lyacı umutlu
Adana Mob�lya Sanay�c�ler� İşadamları Derneğ� 
(MOSİAD) Başkanı Rüştü Er�kc� mob�lya �hracat 
üssü hal�ne gelen bölgeler�nde, pandem� 
sürec�n�n mob�lyaya olan �ht�yacın artmasına 
neden olduğunu söyled�. 
Güld�ker Mob�lya Yönet�m Kurulu Başkanı ve 
Adana Sanay� Odası (ADASO) Mecl�s Üyes� 
Ahmet Güld�ker, Türk�ye’de ‘klas�k mob�lya 
üret�m�’ den�nce akla �lk gelen kent�n Adana 
olduğunu vurgulayarak “Çukurovalı 
mob�lyacılar olarak fabr�kalarımızda hızla 
üret�me devam ed�yoruz” ded�. 
Adana Mob�lyacılar ve Marangozlar Odası 
Başkanı Yalçın Avcı,  TÜYAP Adana 13. 
Çukurova Mob�lya Dekorasyon Fuarı’nın 
sektörde yarattığı heyecanı d�le get�rd�. 
Son üç yılda büyük b�r �vme yakalayan söz 
konusu fuarın sektör �ç�n can suyu olduğunu 
bel�rterek, bu yıl az ama öz z�yaretç� �le başarılı 
b�r organ�zasyon yapılacağını söyled�.

Salgın sürecinden en çok etkilenen sek-
törlerin başında hiç kuşkusuz fuar or-
ganizasyonları geldi. Pek çok fuar iptal 
edilirken, sanal fuar uygulamaları dev-
reye sokuldu. Fuar etkinliklerinden en 
çok beslenen iş alanlarından mobilya 
sektörü de ilk şaşkınlığın ardından to-
parlandı ve hem sanal hem de fiziki fu-
arları devreye aldı.

Sektör geçen Temmuz ayı içinde iki 
önemli organizasyon birden gerçekleş-
tirdi. Çin’in Guangzhou kentinde 27-30 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı’na 45 
firmayla katılan Türk mobilya sektö-
rü pandeminin ardından ilk uluslara-
rası arenada 4 bin metrekarelik alanda 
ürünlerini sergileme şansı yakaladı.

Yanı sıra ilk uluslararası sanal mobil-
ya fuarı da Furnistry2020 Virtual Fa-
ir adı altında düzenledi. Sanal mobilya 
fuarını dünyanın en önemli satın alma-
cıları ziyaret etti, yeni ilişkiler yakalan-
dı. Türk mobilya sektörü, yeni hedefini 
Ocak 2021’de İstanbul’da düzenlenecek 
Uluslararası Mobilya Fuarı’na yönelik 
belirledi.

 “Furnistry 2020 Sanal Fuarı” Türki-
ye’nin önde gelen 50 mobilya firmasını 
27-30 Temmuz tarihleri arasında ulus-
lararası satın alımcılarla B2B iş görüş-

meleri için buluştururken, Çin’de fiziki 
olarak düzenlenen “CIFF 2020 Ulus-
lararası Mobilya Fuarı”na ihracatçı-
lar 11. kez milli katılım gösterdi. 18-21 
Mart tarihleri arasında planlanan an-
cak pandemi nedeniyle 27-30 Temmuz 
tarihlerine ertelenen “CIFF 2020 Ulus-
lararası Mobilya Fuarı”nda, 45 ihracat-
çı firma, ürünlerini 4000 metrekarelik 
alanda sergilerken, Türkiye’nin farklı 
lokasyonlarından tüm dünyaya sanal 
fuar aracılığıyla ulaşmış olacaklar. Açı-
lışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tu-
na Turagay, Türkiye Pekin Büyükelçisi 
Abdülkadir Emin Önen, TİM Başkanı 
İsmail Gülle ve İstanbul Mobilya, Kâ-
ğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği 

Başkanı Ahmet Güleç katıldı. 
TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat 

ailesi olarak hem sahada hem sanalda,  
İhracatla Yükselen Türkiye için müca-
dele ediyoruz. Türk ihracatçısı özellik-
le mobilya sektöründe katma değer ya-
ratan ürünleriyle Uzak Doğu’yu yakın 
edecek güce sahip” dedi.

“D�j�talleşmen�n faydasını
pandes� süres�nce gördük”
TİM Başkanı Gülle, pandemiyle dün-
yanın bir numaralı gündemi haline ge-
len dijitalleşmenin önemini daha önce 
fark ederek TİM’in dijital dönüşümü-
nü gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. 
Gülle, sözlerine şöyle sürdürdü:  "Bün-
yemizdeki Dijital Dönüşüm Ofisi ile 
işimizi dijitale taşıdık. AloTİM Çağ-
rı Merkezi ile ihracatçılarımızın so-
ru ve sorunlarına 7/24 esasıyla yanıt 
veriyoruz. Yeni nesil web sitemiz ve 
aplikasyonumuz ile ihracatçılarımıza 
hedef pazarlarımıza ilişkin raporlar, 
pazarlarımıza dair haberler ve güncel 
ihracat rakamlarını sunuyoruz. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi olarak pande-
mi döneminde ilklerin öncüsü olmaya 
devam ettik. İlk Sanal Ticaret Heyetle-
ri, Sanal Fuarlar, Sanal Ödül Törenleri, 
Export Talks Buluşmaları ve hatta ya-

kında düzenleyeceğimiz sanal yarış-
ma ile ticaret diplomasisi faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlı-
ğımız, tüm bu süreçte ihracat ailesinin 
hep yanında oldu,  bizleri her zaman 
destekledi. 95 bini aşkın ihracatçımız 
adına Bakanlığımıza tüm bu destekler 
için teşekkürlerimi arz ediyorum. İh-
racat ailesi olarak hem sahada hem sa-
nalda,  İhracatla Yükselen Türkiye için 
mücadele ediyoruz.”

Çin’in küreselleşmenin etkisiyle 
ürettiği ve ithal ettiği ürün profilinin 
hızla değiştiğini belirten Gülle, “Türk 
ihracatçısı da özellikle mobilya sektö-
ründe katma değer yaratan ürünleriyle 
Uzak Doğu’yu yakın edecek güce sahip. 
Mobilya sektörümüz, geride bıraktığı-
mız haziran ayında ihracatını yaklaşık 
yüzde 50 artırarak pandemi öncesin-
deki ihracatının da ötesine geçti. Tür-
kiye Tanıtım Grubumuzla 2020 yılın-
da Türk Mobilyasının Video Harita-
lama İle Tanıtımı ve Türkiye Mobilya 
Tasarım Tanıtım projelerini gerçek-
leştiriyoruz. Bu projelerle Türk mobil-
yası marka algısına değer katıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, mobilya üreti-
cilerimizin inovatif vizyonuyla üretim 
ve ihracat rakamlarını katlayacağına 
yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Fuar etk�nl�kler� hem f�z�k�
hem sanal olarak sürüyor

Mob�lya 
sektörü, dış t�ca-

rette öneml� mesafe 
alınmasını sağlayan fuar 

etk�nl�kler�n� sürdürüyor. 
Temmuz ayında �k� öneml� fu-
ara katılarak gücünü gösteren 
Türk mob�lya sektörü, 2021’�n 

Ocak ayında düzenlenecek 
İstanbul Uluslararası Mo-

b�lya Fuarı’na hazır-
lanıyor.

KG SATIŞ
 BEDELİNİ

 2.8 DOLARDAN, 
7 DOLARA ÇIKARMAYI 

HEDEFLİYORUZ

Adana’da 
ilk hibrit fuar 
ekimde açılacak

Mob�lya loj�st�ğ�nde hızlı ve hasarsız olmak çok önemli
BATUHAN KELEŞ
Sertrans Log�st�cs İcra Kurulu Üyes�, 
Stratej�k Planlama ve İş Gel�şt�rme Yönet�c�s�

Mobilya sanayi, yarattığı katma değer ba-
kımından Türkiye ekonomisi için önemli 
sektörlerden biridir. Hemen hemen her il-
de üretim yapabilme imkanı, yüksek istih-
dam potansiyeli bakımından da pek çok 
sektörden ayrı ele alınabileceğini görü-
yoruz. 

2023 yılında 10 milyar dolar ihracat he-
defi olan bu sektörde, son yıllarda konut 
projelerinin artması ile birlikte özellikle 
büyük şehirlerde kaliteli ürüne olan ta-
lep artmıştır. Sektörün yıllar içindeki ge-
lişimine baktığımızda, rakamların artan 
bir ivme ile ilerliyor olması hem sektörün 
kendisi için hem de birlikte büyüdüğü lo-
jistik gibi diğer sektörler için fırsat olarak 
görülüp titizlikle ele alınmalıdır.

Bu denli büyüme potansiyeline sahip 
mobilya sektöründe bir markaya lojistik 
konusunda servis sağlayıcı olabilmek için 
sektör ihtiyaçlarını doğru anlamak olmaz-
sa olmazdır. Her şeyden önce iş ortağınız 
size bir yükü, eşyayı emanet ediyor. Bu yü-
kün güçlü bir teknik altyapı ile her hareke-
tinin “takip” edilmesi, “izlenebilir” olması 
çok kıymetli. Bu bilgi akışını doğru ve za-
manında müşterinize sağlayabiliyorsanız 
bir adım öndesiniz demektir. 

“Hız” her sektörde olduğu gibi, mobil-
ya sektöründe de oldukça önemli bir gös-
terge olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 
içinde bulunduğumuz pandemi etkisi ile 

değişen tüketici beklentisi, her sektörün 
iş yapış şeklini değiştiriyor, değiştirmek-
le birlikte dönüştürüyor diyebiliriz. Tü-
ketici ihtiyacını “şimdi” istiyor. Bir son-
raki ana tahammülü yok, talebinden ya da 
sizin ürününüzden hemen vazgeçebili-
yor. Fırsat çok, muadili çok sepete ekle ile 
vazgeç butonu arasında sadece saniyeler 
var. Hal böyle olunca “hız” her sektör için 
çok kritik. Hızlı ödeme sistemleri, hızlı 
teslimat, hızlı sipariş derken her sektö-
rün en öncelikli ödevlerinden biri haline 
geliyor “hız”. Artık istediğimiz herhan-
gi bir ürünü, ne zaman ve nerede ister-
sek orada teslim almayı bekliyoruz. Bu 
trend, depolama ve dağıtım süreçlerinin 
bireylere hizmet verebilmesine olanak 
sağlayacak şekilde kurgulanması gerek-
tiğini bize gösteriyor. Tüm bu gelişmeleri 

çok yakından takip ederek, süreçlerimize 
entegre etmekten başka çaremiz bulun-
muyor.

Mobilya sektörü için lojistik ihtiyaçla-
rı değerlendirdiğimizde “hasarsız tesli-
mat” da çok önemli. Sattığınız bir ürün-
de en ufak bir hasar yaratılmış olması, en 
basit ifadesi ile giden zaman ve para de-
mek. Nihai tüketici sadece ürününün hızlı 
karşılanmasını değil, aynı zamanda hasar-
sız bir şekilde teslim edilmesini bekliyor. 
Hasarsız teslimat yapabilmeniz için ise, 
ürünün depolanmasından, taşınmasına 
kadarki tüm sürecin doğru kurgulanması 
gerekiyor.

Sertrans Logistics olarak, uluslararası 
parsiyel ve multimodal taşımacılık hiz-
metlerinin yanında, tedarik zinciri yöne-
timinde verdiğimiz katma değerli lojis-

tik hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir 
ulusal ve uluslararası müşterilerinin gü-
venilir çözüm ortağı olmaya devam edi-
yoruz. Uluslararası kara-hava-denizyolu 
ve multimodal taşımacılık hizmetleriy-
le tüm kıtalarda, 6 bine yakın acente ağı 
ile dünyanın 200’e yakın ülkesinde, bin 
800’den fazla noktada hizmet veren şirke-
timiz, sektöründe sağladığı yüksek müşte-
ri memnuniyetini; tedarik zincirinin her 
aşamasında uyguladığı doğru-hızlı-hata-
sız-sürekli ve şeff af iş yapma prensibiyle 
oluşturmuştur.

Sertrans Logistics, kurulduğu günden 
bu yana hizmet verdiği sektörlerin kendi 
iç dinamiklerine odaklanarak, %99,9 ha-
sarsızlık oranı, stok doğruluğunda binde 
1’lik hata oranı ile son derece iddialı oran-
lar ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Mob�lya
 sektörü �ç�n 

loj�st�kte 
“hasarsız 

tesl�mat”  çok 
öneml�d�r.  Yanı 

sıra tesl�matta 
hızlılık da 

rekabette 
öne çıkarır.

İsma�l Gülle
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2020 zor bir yıl olarak başladı ve öy-
le de devam ediyor. COVID-19 ile 
başlayan süreç pek çok ülke için tu-
rizmden taşımacılığa, dış ticaret-
ten emtia fiyatlarına, dış finans-
mandan işsizliğe kadar farklı alan-
larda darboğazlara, krizlere neden 
oldu. Etkiler toplumun o kadar bü-
yük bir kısmı için tahrip edici oldu 
ki; herkes bu sürecin bir an önce ta-
mamlanmasını bekliyor.

Bu süreçte 2021’e ait tahminlerin 
ne olduğunu bilmek, planlar için 
yol gösterici olabilir.

IMF tahminlerine göre dünya 
ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 da-
ralması bekleniyor. Bunun ne denli 
sert bir daralma olduğunu anlamak 
için şunları hatırlamak işe yaraya-
bilir. 1945 ve 1946 yıllarındaki yüz-
de 5,6 ve yüzde 8,1’lik küçülmeler-
den sonraki en sert küçülme döne-
minin içindeyiz. Öyle ki; 2009’daki 
küresel krizde bile dünya ekonomi-
sinde daralma yüzde 1 olmamıştı. 

Yüzde 4,9’luk daralmada as-
lan payı gelişmiş ülkelere gidiyor. 
Bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 8, 
Euro Bölgesi’nin yüzde 10,2 küçü-
leceği tahmin ediliyor.  Gelişmekte 
olan ekonomiler ise 2020’yi yüzde 
3 küçülme ile tamamlayacak. Sa-
dece Çin’in yüzde 1 civarında büyü-

me göstermesi beklenirken, güncel 
tahminler içinde (az gelişmiş bir-
kaç ülke dışında) pozitif büyüme 
göstermesi beklenen bir ülke yok.

Ancak 2021’de gelişmekte olan 
ülkelerin liderliğinde keskin bir 
yükseliş bekleniyor.

Gelecek yıl gelişmiş ekonomile-
rin yüzde 4,8, gelişmekte olanların 
yüzde 5,9 büyüyeceği tahmin edili-
yor. Gelişmiş ülkeler 2021’de büyü-
yecek olsa da 2020’deki kayıplarını 
tam olarak telafi edemeyecek. Ge-
lişmekte olan ülkeler ise 2020’de-
ki yüzde 3’lük küçülmenin boşlu-
ğunu kapatarak 2019’un da üzerine 
çıkacak.

Gelecek yıl en yüksek büyüme 
beklenen ekonomi yüzde 8,2 ile 
Çin. Yani, covid-19’un beşiği olan 
Çin hem 2020’de hem 2021’de bü-
yümeye devam edecek. Çin’den 
sonraki en agresif büyümeyi Fran-
sa ekonomisi gösterecek.  Bununla 

birlikte Fransa da 2019 seviyesine 
dönemeyecek.

ABD ekonomisinin yüzde 4,5, 
Euro Bölgesi’nin yüzde 6 büyüme-
si beklenen 2021’de Brezilya, Mek-
sika, Güney Afrika gibi gelişmekte 
olan ülkeler zayıf toparlanma ser-
gileyecekler. 2021’de bölgesel ola-
rak en net toparlanmayı Asya’da gö-
receğiz. Bunda bölgenin 2020’yi az 
kayıpla tamamlaması ve 2021’de 
Çin ekonomisinin güçlü bir büyü-
me gösterecek olmasının ciddi kat-
kısı olacak zira bölgenin dış ticare-
tinin büyük kısmını ülkelerin kendi 
aralarındaki ticareti oluşturuyor.

IMF tahminlerine göre 2020’de 
yüzde daralması beklenen Türkiye 
ekonomisi 2021’de aynı oranda bü-
yüyecek. Ancak şu ana kadar Tür-
kiye ekonomisine yönelik veriler, 
bu yılki daralmanın yüzde 5’e ulaş-
mayacağını, daha az küçüleceğimi-
zi gösteriyor.

DR. SALİM ÇAM

Pro Group YKB
Turqual�ty Yönet�m Danışmanı

Turquality destekleri genel 
olarak şu şekilde özetlenebilir.

Hedef pazar başına 5 yıl bo-
yunca limitsiz olarak verilen 
destekler; patent, faydalı mo-
del ve endüstriyel tasarım tes-
cili, marka tescil/yenileme/
koruma, tanıtım harcamaları, 
mağaza kira (en fazla 50 mağa-
za), ofis, depo, showroom, satış 
sonrası servis, reyon/raf/de-
korasyonlu köşe kira, istihdam 
(en fazla 10 kişi), pazar araş-
tırması çalışması ve raporları, 
fuar ve depolama  hizmeti şek-
lindedir.

Bunların yanında; 
● Mağaza temel kurulum/

dekorasyon/konsept mimari 
giderleri için 1 milyon 264 bin 
TL,

● Pazara giriş belgeleri, ser-
tifikasyon, ruhsatlandırma, 
test/klinik testler için  3 mil-
yon 164 bin YL

● Franchise dekorasyon/ku-
rulum/konsept mimari gider-
leri (en fazla 10 mağaza) için  
632 bin TL

● Franchise kirası (en fazla 
100 mağaza) için 1 milyon 264 
bin TL

● Danışmanlıklar için 3 mil-
yon 164 bin TL destek ödeme-
si yapılmakta ve bunların pek 
çoğu 5 yıl boyunca desteklen-
mektedir.

● Turquality’de mobilya sek-
törü altında bulunan markala-
rımıza baktığımızda toplam 13 
marka Turquality desteklerin-
den, 6 marka, Marka Destekle-
ri’nden faydalanmaktadır. 

Üstteki tabloda görülen 
13 markanın 5’i İstanbul, 2’si 
Kayseri firmasıdır. Turquality 
mevzuatında bir firma en faz-
la 2 marka desteği alma hak-
kına sahiptir. Bu durumda 
Doğtaş-Kelebek Mobilya San. 
ve Tic. A.Ş. hem KELEBEK, 
hem de DOĞTAŞ markasıyla 
Turquality kapsamındadır. Er-
ciyes Anadolu Holding bünye-
sinde yer alan Boydak Dış Ti-
caret A.Ş.’de aynı şekilde hem 
İSTİKBAL, hem de BELLONA 

markasıyla Turquality kapsa-
mındadır. 

Limitli Marka destek tablo-
suna baktığımızda Ankara ili 
ilk sırayı çekmektedir. Mar-
ka desteklerinde henüz ikinci 
marka desteği alan firma bu-
lunmamaktadır. 

Turquality kapsamındaki 
markalarımızla ilgili ihracat 
artışı, marka değeri, mağaza-
laşma açısından gözleme daya-
lı baktığımızda bazı firmaları-
mızın hem ihracatının artırdı-
ğını, hem de kendi yönetim ve 
operasyonel süreçlerini dün-
yada marka olmuş firmaların 
yönetim ve operasyonel süreç-
lerinin seviyesine getirdikleri-
ni gözlemekteyiz.  

YAVUZ ÖZUTKU 
BÜROTİME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Türkiye mobilya sektörü, yıllardan bu 

yana ekonomik ve ticari anlamda büyük 

başarılara imza atmış ve belirli bir hacme 

ve olgunluğa erişmiş bir sektör olarak 

ön plana çıkmaktadır.  Ülkemizde ofi s 

mobilyaları sektörü, mobilya sektörünün 

içinde yer almakla birlikte, ekonomik 

ve ticari açıdan giderek artan bir öneme 

sahip olmayı başarmıştır. Sektördeki 

şirketler küresel markalar olmak yönünde 

adımlar atarken, ihracatımızın artırılması 

suretiyle ülke ekonomimiz açısından katma 

değer yaratılmasının önünü açmayı da 

hedefl emektedir. Bu anlamda sektörün            

ihracat verileri şu şekildedir:

Tablodan da görüleceği üzere, 2019 yılında 

ofi s mobilyaları sektörü ihracat artış oranı, 

ülkemiz ihracat artış oranının üzerinde 

bir performans göstermeyi başarmışken, 

tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 

sürecinde içinde bulunduğumuz yılın ilk 

6 ayında ihracattaki düşüş oranı, ülkemiz 

ihracatında yaşanan düşüş oranının altında 

kalmıştır.  Türkiye ofi s mobilyaları sektörüne 

ilişkin verilerin sınırlı olması (ihracat verileri 

OMSİAD kaynaklıdır) aslında küresel 

bir sorundur ve Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonları (GTİP) sektörü tanımlamakta 

yetersiz kalmaktadır. Sektöre ait bir ürünün, 

ev mobilyaları sektöründe veya tamamen 

farklı bir sektörde de kullanılabilmesi 

nedeniyle dış ticarette -dolayısıyla TÜİK 

verilerinde- Ofi s Mobilyaları alt sektörü 

tanımı yapılamamışken, sektörel NACE 

kodları bazında bir ayrıma gidilerek hiç 

olmazsa bazı verilere ulaşma imkanı 

doğmuştur. 

Pandemi sürecinde uzaktan çalışma veya 

evden çalışma trendlerindeki yoğunlaşma 

sonucunda, bu süreçten hızla etkilenen 

sektörlerden birisi olan Ofi s Mobilyaları 

sektörü, buna rağmen ihracatta ülkemiz 

ortalamasından daha iyi bir performans 

sergilemiştir. Bu başarıda; ülkemizde 

üretime destek vermeyi önceleyen 

makroekonomik kararların payı büyüktür. 

Bu sonuçta ayrıca, ülkemiz ofi s mobilyaları 

sektörünün değişen şartlara hızlı adapte 

olma yeteneğinin, yetenekli endüstriyel 

tasarımcı ve mimarlarımızın varlığının, 

termin sürelerimizin tatmin edici olmasının 

ve sektör aktörlerinin küreselleşme 

sürecinin yansımalarına dikkat etmelerinin 

payı olduğunu da vurgulamalıyız. 

Nitekim bugün pandeminin getirdiği ve 

halen tanımlanmaya çalışılan “Yeni Normal” 

sürecinde; Küreselleşmenin bölgesel 

entegrasyonlar vasıtasıyla gelişeceği, 

korumacı eğilimlerin güçleneceği, dünya 

ekonomilerindeki küçülmenin 1-2 yıl 

boyunca dünya ticaretini azaltacağı, 

online iş ve işlemlerin artacağı, mevcut 

pazarlarda derinleşmek ve yeni pazarlara 

erişmek için yepyeni yöntemlerin 

kullanılacağı, tedarik zincirinin ise hızlı 

ve güvenilir olanların kazanacağı şekilde 

yenileneceği açıktır.  1994 yılından bu yana 

ofi s mobilyaları sektöründe yer alan ve 

140.000 m2 büyüklüğündeki üretim alanı 

ile önde gelen bir oyuncu olan Bürotime 

ailesi olarak bizler de bu dönemde etkinlik 

ve başarılarımızı artırmak üzere “Yeni 

Normal” sürecinin getirdiği ve getireceği 

değişikliklere hızla adapte olmak üzere 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünyanın 

gittiği yönü doğru algılamak ve bu yönde 

adımlar tasarlamak artık doğal bir sonuçtur 

ve Bürotime olarak bu doğal gelişmelere 

dayanan stratejiler geliştirmekteyiz.

Sıçramayı gel�şmekte 
olan ekonom�ler yapacak

İHRACAT VERİLERİ (M�lyon Dolar)

Of�s mob�lyaları �hracatta 
yüksek potans�yel taşıyor Yer�nde gümrükleme

Gümrüklerde 

İnovasyon: 

OFİS MOBİLYALARI (*) TÜRKİYE GENEL (**)

2018 İHRACAT 336 177.169
2019 İHRACAT 353 180.833
YILLIK DEĞİŞİM (%) 5,1 2,1
2019 (OCAK-HAZİRAN) İHRACAT 173 88.364
2020 (OCAK-HAZİRAN) İHRACAT 150 75.021
6 AYLIK DEĞİŞİM (%) -13,4 -15,1

(*) Of�s Mob�lyaları Sanay� ve İşadamları Derneğ� (OMSİAD) ver�ler�d�r.
(**) TÜİK ver�ler�d�r.

İşte gelecek yılın planlarına 
perspekt�f sunacak 
b�r değerlend�rme. 
Önümüzdek� yıl hang� ülke 
ekonom�ler�nde nasıl b�r 
büyüme rakamı ortaya 
çıkacak? Bu soruya ver�leck 
yanıt, dış t�caretler�ne yen� 
yön arayanlar �ç�n büyük 
önem taşıyor. Salgın sonrası 
en çok sıçrama yapacak 
ülkelere �l�şk�n IMF’�n 
hesaplamaları ışığında b�r 
derleme yaptık…

TİMUÇİN ÇÖLAŞAN

KIZILKAYA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Türkiye geçtiğimiz aylarda gümrük uygu-
lamalarında bir yenilik ile tanıştı. Yerinde 
gümrükleme adı verilen bu uygulama üre-
tici ihracatçı firmalara, mallarını kendi te-
sislerinde gümrükleme imkanı veriyor. Bu 
yolla, firmalar hem süre açısından, hem fi-
nansal açıdan önemli bir tasarruf sağlıyor.

Yerinde gümrükleme ihracat ve ithalat 
için iki farklı uygulamaya sahip. Ticaret Ba-
kanlığı tarafından yürürlüğe sokulan itha-
latta yerinde gümrükleme tarafı. Ama adı 
sizi yanıltmasın. Bu ithalatı artırma gibi bir 
risk barındırmıyor. Çünkü ithalatta yerinde 
gümrükleme yetkisi sadece Yetkilendiril-
miş Yükümlü Statüsü’ne (YYS) sahip üre-
tici ihracatçılara veriliyor. Nitekim uygu-
lamayı ilk yapan firma da Türkiye’nin en 
büyük ihracatçılarından biri olan Şişecam 
Grubu oldu.

Gelin baştan başlayıp, basit 
sorularla gidelim…

Xİthalatta yerinde gümrükleme nedir?
Üretici ve ihracatçı olan, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü’ne sahip ve gerekli izni 
almış firmaya ait eşyanın ithalat gümrük 
idaresine getirilmeden, giriş (sınır) gümrük 
idaresinden doğrudan firmanın kendi te-
sislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin 
firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş 
usul çerçevesinde yapılmasıdır. YYS için 
aranan koşulların yanında, yerinde güm-
rükleme için aranan ilave koşulları sağla-
yan firmalara başvurmaları halinde Ticaret 
Bakanlığınca ithalatta yerinde gümrükle-
me izni verilir.

X İthalatta yerinde gümrükleme 
izni koşulları neler?
Yerinde gümrükleme uygulamasının esas 
amacı, imalatçı-ihracatçı firmaların üre-
timlerinde kullandıkları ithal yatırım mal-
ları, ham madde ve ara mamullerin gümrük 
işlemlerinin kolaylaştırılması. 

Firmanın imalatçı vasfını sanayi sicil bel-

gesi, kapasite raporu veya ekspertiz raporu 
ile belgelemesi gerekiyor. 

İhracat kriterinin karşılanması için fir-
manın ya yılda 5 milyon USD ihracat yap-
mış ve en az 50 işçi istihdam ediyor olması 
ya da yılda 10 milyon USD ihracat yapmış 
olması gerekiyor. 

Koşullardan bir diğeri teminat. Firma ta-
rafından gümrük idaresine 500 bin Euro tu-
tarında teminat vermesi gerekiyor.

Son olarak izin kapsamında işlem yapıla-
cak tesiste mevzuata uygun depolama, yük-
leme-boşaltma alanının bulunması, mua-
yene için gerekli teçhizata ve eşyanın tar-
tılması için bir düzeneğe sahip olunması 
koşullarının da sağlanması gerekiyor.

XUygulamanın firmaya 
sağladığı avantajlar neler?
Uygulamanın en önemli faydası, sınır güm-
rük idaresinden doğrudan firma tesisine 
gelen eşyanın ithalat işlemlerinin eşyanın 
tesise varışından sonraki 2 ila 4 saat içeri-
sinde tamamlanabiliyor olmasının getir-
diği zaman avantajı. Böylelikle, gümrük iş-
lemlerinin süresi azalmış oluyor ve ithal 
girdilerin üretime daha hızlı dahil olması 
sağlanıyor.

Uygulama mali açıdan da büyük tasar-
ruf potansiyeline sahip. Eşya, gümrük ida-
resine bağlı herhangi bir depolama yerine 
konulmadığından, elleçleme, yükleme-bo-
şaltma, ardiye gibi ücretler ödenmiyor; ay-
rıca ithalat işlemi tamamlandıktan sonra 
buralardan firmanın tesisine gerçekleşti-
rilecek olan iç nakliyenin ücreti de ortadan 
kalkıyor. 

Normal şartlarda antrepo rejimi kullanı-
lıyorsa, izin kapsamında antrepo rejimini 
kullanmayacağından, antrepo beyanname-
si için gümrük müşavirliği ücreti ile beyan-
name için damga vergisi ödenmiyor.

Ayrıca, ithalatta yerinde gümrükleme iz-
ni kapsamında işlem yapılması için belirti-
lecek tesisin sınırları içerisinde bulunan C 
tipi antrepolar, talep edilmesi halinde gü-
venli depolama alanına dönüştürülebile-
ceğinden, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşa-
virliği (YGM) ücretleri de ortadan kalkıyor. 

İznin hali hazırda karayoluyla ithal edilen 
eşyalar için etkin kullanılabilir olduğu ve 
izin kapsamında her eşyanın ithal edileme-
yeceği dikkate alındığında, izni almayı dü-
şünenlerin mevzuatı iyi incelemeleri, gere-
kirse danışmanlık hizmeti almaları ve buna 
göre hareket etmeleri önemli.

Turqual�ty, mob�lyacıya dışa 
açılmada ne tür destekler sunuyor?

Turqual�ty destekler�nden faydalanan markalar

FİRMA ADI MARKA İL
Yatpa Dayanıklı Tüket�m Malları A.Ş. Alfemo İzm�r
Boydak Dış T�caret A.Ş.  Bellona Kayser�
(Erc�yes Anadolu Hold�ng bünyes�nde)
Tosunoğulları Mob�lya San. ve T�c. A.Ş Bürot�me Konya
Ç�lek Mob�lya Sanay� ve 
Pazarlama T�caret A.Ş. Ç�lek Bursa
Doğtaş-Kelebek Mob�lya A.Ş Doğtaş Çanakkale
Yataş Yatak ve Yorgan Sanay� T�c A.Ş. Enza Home Kayser�
Boydak Dış T�caret A.Ş.  İst�kbal Kayser�
(Erc�yes Anadolu Hold�ng bünyes�nde)
Doğtaş-Kelebek Mob�lya San.ve T�c. A.Ş. Kelebek İstanbul
Koleks�yon Mob�lya Sanay� A.Ş Koleks�yon İstanbul
Dekor Ahşap Ürünler� Sanay� A.Ş. L�neadecor İstanbul
Nurus Nurett�n Usta Proje 
Dekorasyon Mob�lya A.Ş Nurus Ankara
Yataş Yatak ve Yorgan Sanay� T�c A.Ş. Yataş Bedd�ng İstanbul
İnc� Mob�lya Malzemeler� T�c. ve San. A.Ş. Yatsan İstanbul

Marka destek alanlar
SIRA FİRMA ADI/İL MARKA
1 AGT Ağaç Sanay� ve T�caret A.Ş./ Antalya AGT
2 Büros�t Büro Donanımları Sanay� Ve T�caret A.Ş./ Bursa Büros�t
3 Ersa Mob�lya Sanay� ve T�caret A.Ş. / Ankara Ersa Mob�lya
4 Lazzon� Mob�lya Sanay� Tur�zm ve İnşaat A.Ş. / Ankara Lazzon�
5 Öner Modüler Mob�lya San. Ve T�c .A.Ş. / Sakarya Newjoy
6 Meltem Modüler Mob�lya Koltuk San. ve T�c. A.Ş. / Bursa Weltew Home

1 0  E y l ü l  2 0 2 0  •  P E R Ş E M B E / 28



Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

DUNYA 29 CMYK

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı 
Yeşim Şimşek, pandeminin ardından ya-
şanan ekonomik gelişmeleri, Türkiye’nin 
dış ticaret performansını ve bankalarının 
iş yaşamına olan katkısını değerlendirdi. 
Türkiye’nin dünyada üretim merkezlerin-
den biri olmaya aday olduğunu söyleyen 
Şimşek, “Bu dönemde tedarik zincirinde 
Çin’deki üretim sıkıntıları sebebiyle ko-
pukluklar yaşandı. Ülkemiz hem coğrafi 
hem de kaliteli iş gücü olarak bu açığı kapa-
tacak konumda bulunuyor. Bunu yaparken 
de Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri 
olabilmesi yönünde ihracat pazarlarını çe-
şitlendirmesi ve AB pazarını daha iyi işle-
mesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Alter-
natif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim 
Şimşek sorularımıza şu yanıtları verdi:

XDünya ticareti pandemiden 
nasıl etkilendi?
Dünya Ticaret Örgütü Nisan Forecast’i-
ne göre; 2020’de global ticaretin iyimser 
senaryoda yüzde 13, kötümser senaryoda 
yüzde 32 arasında daralması öngörülüyor. 
Bu da yaklaşık 19 trilyon dolar olan dünya 
ticaretinde 2,5 trilyon ile 6,5 trilyon dolar 
arasında bir düşüşe denk geliyor. 

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde 
doğal olarak iş yapmak zorlaştı. Talep düş-
tü, yatırımlar donduruldu. Tedarik zinci-
rinde üretim kaynaklı kopmalar ve bunun 
bir sonucu olarak da fiyat dalgalanmala-
rı yaşandı. Tüm bunlar nakit akışlarını ve 
kârlılıkları negatif yönde etkiledi. Bu da 
firmaların kredibilitesi anlamında çeşitli 
hassasiyetler yarattı. Bu süreçte hükümet-
ler ve merkez bankaları devreye girdi. Liki-
dite artırıldı, faizler düşürüldü, kredilerin 
vadeleri uzatıldı ve fona ulaşım kolaylaştı-
rıldı. Böylelikle pandeminin etkileri mini-
mize edilmeye çalışılıyor.

X Pandemi sonrası dünya 
ticareti nasıl şekillenecek?
Pandemi süreci hepimize gösterdi ki dün-
ya ticaretinde dijitalleşme hızlanacak. İş 
sürekliliği açısından dijital altyapılarını 
sağlamlaştıran sektör ve firmaların dijital-
leşme seviyesinin düşük olduğu sektörle-
re göre nispeten daha iyi konumlandığını 
görüyoruz. Ayrıca güncel durumda dün-
ya ticaretinde kâğıt dokümanlar hala yay-

gın olarak kullanılıyor. Global tedarik zin-
cirindeki hard copy dokümanların yerini 
elektronik dokümanlara daha hızlı bıraka-
cağını söyleyebiliriz. Blockchain ve benzer 
teknolojilerin etki ve öneminin artacağı 
bir süreçten geçeceğiz. Sanal fuarlar, sa-
nal ticaret heyetleri buluşmaları ise öne 
çıkacak.

XYeni dönemde öne çıkan dijitalleş-
me, bankacılık sektörünü nasıl etki-
leyecek?
Dijitalleşme seviyesi arttıkça da fiziksel 
olarak bankaya uğrama ihtiyacı düşecek, 
tedarik zinciri içindeki alıcılar ve satıcılar 
finansmana daha rahat ve çabuk ulaşabile-

cekler. Bu durum bir daha yaşanmasını hiç 
istemediğimiz benzer salgın dönemlerin-
de finansal etkinin minimize edilmesine 
yardımcı olacak. Dijitalleşmeyle birlikte 
tedarik zincirinin finansmanında banka 
ve diğer finans kurumları daha etkin rol 
alabilecek. Dijital platformlar FI dünya-
sı dediğimiz muhabir bankacılık ağında 
tedarik zincirinde oluşan fon ihtiyacının 
karşılanması açısından daha zengin bir alt 
yapı sunacak. Tedarik zincirini fonlayan 
bankaların ve kurumların sayısı artacak; 
bu kurumlar arasında daha fazla işbirli-
ği yapma, yeni network'ler kurma imkânı 
olacak. 2021’e de baktığımızda dünya tica-
retinde bir düzelme beklenmekle birlikte, 

belirleyici unsur pandemi sürecinin seyri 
olacak. Bu açıdan sonbahar ve kış dönemi 
oldukça kritik görünüyor.   

XTürk dış ticareti pandemiden 
nasıl etkilendi?
2019’un ilk 7 ayında dış ticaretimiz 216 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu se-
nenin ilk 7 ayına baktığımızda ise 197 mil-
yar dolar oldu. Rakamları karşılaştırdığı-
mızda yüzde 8,8 civarında bir daralma söz 
konusu. İhracattaki daralma yüzde 13,8, 
ithalattaki daralma ise yüzde 4,4 seviye-
sinde gerçekleşti.  Pandeminin etkisini en 
çok nisan ve mayıs aylarında hissettik. Ha-
ziran ve temmuzda dış ticaret hacmimiz 
tekrar gözle görülür biçimde toparlanma-
ya başladı. İhracatımız haziran ayında bir 
önceki aya göre yüzde 35; temmuz ayında 
ise yüzde 13 artarak 14,3 milyar dolar ol-
du.  Temmuz ayında gerçekleşen bu hacim 
2019 aylık ortalama ihracat hacmimizle 
hemen hemen aynı seviyededir.  

XDış ticaret açısından ne gibi 
gelişmeler beklenmeli?
Bu artışta normalleşmeye adım atmak-
la birlikte; TİM ve ilgili kurumlar öncü-
lüğünde gerçekleşmeye başlayan sanal 
ticaret heyeti buluşmalarının, online 
panellerin, kamu ve özel bankalar tara-
fından sunulan kredi imkânlarının etki-
li olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 
günlerde başlaması planlanan sanal fu-
arların da yılın kalan bölümünde olumlu 
bir etki yaratacağına inanıyoruz. Yakın 
zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından 
firmaların sanal fuarlara katılımı için 8 
bin ila 100 bin dolar destek verilmesi de 
önemli bir gelişme oldu. Yeni normalin 
getirdiği zorunlulukla ticareti canlan-
dırmak için firmaların yöneleceği sanal 
fuarlar ve sanal ticaret, dijitalleşemeye 
yatırımı daha da önemli hale getirecek. 
Aynı zamanda ülkemizin ihracatta orta-
lama mesafesini artırmak amacıyla dün-
yanın farklı köşelerinde faaliyete geçir-
mek amacıyla çalışmalarını sürdürdü-
ğü Türkiye Lojistik Merkezleri projesi 
hayata geçtiğinde de mutlaka pozitif bir 
katkı sunacak.

XTürkiye’nin dünya ticaretindeki ro-
lünde nasıl bir değişim gözlenmeli?
Ülkemiz dünyada üretim merkezlerinden 
biri olmaya aday konumda. Bu dönemde 
tedarik zincirinde Çin’deki üretim sıkın-
tıları sebebiyle kopukluklar yaşandı. Ül-
kemiz hem coğrafi hem de kaliteli işgücü 
olarak bu açığı kapatacak konumda bu-
lunuyor. Bunu yaparken de Türkiye’nin 
üretim merkezlerinden biri olabilmesi 
yönünde ihracat pazarlarını çeşitlendir-
mesi ve AB pazarını daha iyi işlemesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Pandemi süreciyle 
birlikte korumacı politikaların izlenme-
si, bu doğrultuda ithalat vergilerinin ar-
tırılması gündeme geldi. Ülkemizde de 
mayıs ayından itibaren ithal ettiğimiz ba-
zı maddelere ek gümrük vergisi getirildi. 
Böylece artan dış ticaret açığını önleme-
nin yanı sıra yurt içi üretimin desteklen-
mesi de söz konusu olacak. Bununla be-
raber ithal ettiğimiz malların önemli bir 
kısmının işlenerek ihraç edildiğini de göz 
önüne almakta fayda var. Benzer koru-
macı politikalarla iç üretimin teşvik edil-
mesi ve buna bağlı olarak ithalata ek vergi 
getirmenin dünya ticaretini etkileme po-
tansiyeli söz konusu. Bu durum ihracatı-
mızı etkileyebilir.    

XBu dönemde Türk ihracatçılarını 
zorlayan unsurlar neler oldu?
Pandemi döneminde dış talep hızlı ve kes-
kin bir şekilde düştü. Siparişler ötelendi 
veya iptal edildi, alacak vadeleri uzadı. Bu 
da nakit akışında belirsizliklere neden ol-
du. Sonuç olarak ihracatçı firmalarımızın 
işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılan-
ması daha da kritik hale geldi. Bu dönemde 
Eximbank ve TCMB kaynaklı vadesi gelen 
kredilerde esneklik sağlandı, kredi vadele-
rinde uzatıma gidildi. Uygun maliyetli TL 
reeskont kredileri istihdamın korunması 
ve belli amaçlar doğrultusunda kullanıl-
ması şartıyla ihracatçılarımıza sunuldu. 
İhracatçı firmalarımız bankaların garan-
törlüğünde uygun maliyetli bu kaynaklara 
rahatlıkla ulaşabiliyor.

Tahsilat riski ise bu tip kriz dönemlerin-
de artıyor. Özellikle açık hesap yapılan ih-
racatlar daha riskli hale geliyor. Bu nedenle 
risklerin minimize edilmesi yönünde ihra-
cat alacaklarının sigorta kapsamına alın-
masını tavsiye ediyoruz.

İhracat pazarlarının çeş�tlenmes�, AB 
pazarının daha �y� �şlenmes� gerek�yor

Alternat�f Bank �hracatçıya dönük
kred� desteğ�n� �k� kat artırdı
Alternat�f Bank Genel Müdür Yardımcısı 
Yeş�m Ş�mşek, bankalarının dış t�caret 
müşter� sayısında son �k� yıl �çer�s�nde 
yüzde 23’lük b�r artış yaşadıklarını 
söyled�. Ş�mşek, “Son �k� yıla baktığımızda 
�hracatçılara sunduğumuz kred� desteğ�n� 
430 m�lyon dolar sev�yes�nden bu yılın 
�k�nc� çeyreğ�nde 840 m�lyon dolar 
sev�yes�ne taşıdık” ded�.
Alternat�f Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Yeş�m Ş�mşek şu 
b�lg�ler� verd�: Alternat�f Bank olarak 
temel öncel�ğ�m�z “danışman ve bas�retl� 
bankacılık” anlayışımızla müşter�ler�m�z�n 
yanında yol arkadaşı olab�lmek. 
Sunduğumuz f�nansal kaynaklar ve 
ücrets�z danışmanlık h�zmetler�n�n 
katkısı �le b�rl�kte büyümek. Bu paralelde 
son �k� yıla baktığımızda �hracatçılara 
sunduğumuz kred� desteğ�n� 430 
m�lyon dolar sev�yes�nden bu yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde 840 m�lyon dolar 
sev�yes�ne taşıdık.
Ülkem�zde dış t�caret hacm�n�n n�speten 
yatay seyrett�ğ� 2019’da yüzde 38’l�k b�r 
büyümeyle toplam dış t�caret hacm�m�z� 
3,2 m�lyar dolara taşıdık. Bu yılın �lk 
yarısında geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 6,2’l�k artışla büyüme 
trend�m�z� sürdürdük. Dış t�caret 
müşter� sayımızda da son �k� yılda 
yüzde 23’lük b�r artış yaşadık. 
Ayrıca geçen yıl mart ayında TCMB 
reeskont kred�ler�n� akt�ve ett�k. 
İhracatçılarımız �ç�n oldukça uygun 
olan bu kred�ler� akt�f b�r şek�lde 
kullandırıyoruz. Bugüne kadar hac�m 
olarak TCMB reeskont kred�ler�nde 
toplam 373 m�lyon dolar kred� 
kullandırdık. Şu andak� r�sk bak�yem�z 
yaklaşık 240 m�lyon dolar. 

Bunlara ek olarak, e-Tem�nat Mektubu, 
Katar �le Türk�ye arasında 60 san�yede 
TL para transfer�, yabancı para 
toplu ödeme g�b� ürün ve h�zmetler� 
sunuyor, dış t�caret müşter�ler�m�z�n 
operasyonlarını kolaylaştıracak projeler� 
gel�şt�rmeye devam ed�yoruz.  
Dış t�caret�n f�nansmanı öneml� odak 
konularımızdan b�r� ve bu yıl �hracat 
taahhütlü kred�ler�m�z� öncel�kle 1 m�lyar 
doların üzer�ne çıkarmak �st�yoruz. 
T�carettek� olumlu gel�şmelere bağlı 
olarak da 1,5 m�lyar dolar hedef�n� 
yakalamak üzere çalışmalarımıza 
devam ed�yoruz.
Yurt dışı kaynaklardan fon sağlama 
kapas�tes� yüksek olan b�r bankayız. 
Geçen yılın sonu �t�barıyla sağladığımız 
fonlar 1,3 m�lyar dolar sev�yes�ne ulaştı. 

Finansal destekler kadar 

önem verdiğimiz bir 

diğer konu da dış ticaretle 

ilgilenen fi rmaların bilgiyle 

donanmalarına destek olmak. 

Özellikle ülke ihracatını geliştirmek 

için Türkiye’nin sadece büyük şehirlerinde 

değil, dört bir yanında potansiyel var ve 

doğru bilgilendirmenin önemli fırsatlara 

kapı açtığına inanıyoruz. Bu anlayışla ihracat 

ve ithalat yapan veya yapmayı planlayan 

fi rmalara Dış Ticaret Danışman Hattımız ve 

Dış Ticaret Eğitim Seminerlerimiz üzerinden 

bilgi desteği veriyoruz.  Banka olarak uzman 

kadromuzun bilgi ve deneyimini müşterimiz 

olsun veya olmasın dış ticaret yapan tüm 

fi rmalara sunmayı bir görev olarak görüyor, 

onların ihtiyaç duydukları konularda, doğru 

bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. 

Firmalar hattımız kanalıyla 

akreditifl er, krediler, garanti 

mektupları, vergiler gibi 

konularda kapsamlı bilgiler 

alabiliyor.  Eğitimlerde ise dış 

ticaretteki teknik veya mevzuatsal 

bilgilerin yanı sıra, tarafl arın aldıkları 

riskler ve bunların minimize edilmesine 

yönelik çözümlerle birlikte, süreç içinde ve 

ticaretin fi nansmanında oluşabilecek vergi 

gibi konulara da detaylı bir şekilde vâkıf 

oluyorlar.  En basit yabancı para transferinden 

daha karmaşık olan akreditif işlemlerine 

kadar uzanan yelpazede bu konuları 

anlatırken dünyada gelişen yeni trendlere 

de yer veriyoruz.  Pandemi nedeniyle geçen 

sene fi ziksel ortamda düzenlediğimiz bu 

seminerleri içerik olarak küçük değişikliklerle 

sanal ortamda devam etmeyi hedefl iyoruz.

Dış t�caret 
hattıyla b�lg� 

desteğ� 
sunuyor

Önümüzdek� günlerde başlaması 
planlanan sanal fuarların yılın 
kalan bölümünde olumlu b�r 
etk� yaratacağına �nanıyoruz. 
Yakın zamanda T�caret Bakanlığı 
tarafından f�rmaların sanal 
fuarlara katılımı �ç�n 8 b�n �la 100 
b�n dolar destek ver�lmes� de 
öneml� b�r gel�şme oldu.

Ülkem�z dünyada üret�m 
merkezler�nden b�r� olmaya 
aday konumda. Bu dönemde 
tedar�k z�nc�r�nde Ç�n’dek� 
üret�m sıkıntıları sebeb�yle 
kopukluklar yaşandı. 
Ülkem�z, bu açığı kapatacak 
konumda bulunuyor.
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Alternat�f Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Yeş�m Ş�mşek
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