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Mob�lya sektörünün 
potans�yeller�

 Mob�lya sektöründe 
“h�ç gel�şme olmadı” 

d�yemey�z, dememel�y�z 
haksızlık etm�ş oluruz. 

Sektör �sted�ğ�m�z düzeyde 
olmasa da bugüne kadar 

oluşturduğu yapı, �şlev ve 
kültürüyle b�r yere geld�. 

Geld�ğ� yer de öneml�, ama 
yeterl� değ�l.

E
n büyük maliyet hedefsizliktir ilkesinden yola çıkarak, ülkemizde 

2023 hedefleri konusunda güçlü rüzgârların estiği dönemde, 

mobilya üretiminin potansiyelleri üzerinde saha çalışmaları yap-

tık. İnegöl’den Antakya’ya, İstanbul’dan Ankara Siteler’e mobilya 

üretiminde deneyim ve birikimi olan insanlarla konuştuk.

Gözlemlerimizi çapraz sorgulamalardan geçirdikten sonra, beş günlük 

bir seri yazıyla ilgililerle paylaştık. Daha sonraki aşamalarda gözlemleri-

mizi zenginleştirdik; çok değişik ortamlarda bildiklerimizi paylaştık. İlk 

izlenimlerimiz mobilya sektörünün “Çin etkisini” en az hissedecek üretim 

alanlarından biri olduğuydu. Üreticileri iyi örgütleyebilirsek 20 milyar do-

ları aşabilecek bir ihracat potansiyelini zenginliğe dönüştürülebileceğini 

hesaplıyorduk.

Eğer bir mucize gelişme olmazsa, gelecek beş yıl sonunda, heyecanla-

rımız ve ortak aklımızın belirlediği, beyaz kâğıt üzerine kara lekeler halinde 

belgelenen “2023 hedeflerinden” önemli sapmalarla yüzleşeceğiz.

Hedeflerden sapmaların genel bir yılgınlık, kırgınlık ve özgüven kaybı 

yaratmaması için, en küçük bir korkunun gölgesini üzerine düşürmeden, 

açık yürekle, gündemli, gerekçeli; yargılama yerine sorgulamayı öne çıka-

ran bir anlayışla tartışmalıyız.

İşlerimizde başarılı olmanın gerek şartlarından biri “süreç tasarımı”dır. 

Etkin süreç tasarımı yapmak için de elimizin altında işimizi doğrudan ve 

dolaylı etkileyen “ekosistem haritasının” bulunması gerekir. Küresel ölçekte 

“yönetim biliminin” en öndeki dergilerinde, akademik çevreler ve başarılı 

uygulamacıların ortak düşüncelerini bir cümleyle özetleyebiliriz: Teknolojik 

gelişmelere uyum, rekabet gücü yaratmanın yarısıdır; diğer yarısını işimizle 

ilgili ekosistemin net biçimde kavranması oluşturur.

Mobilya üretiminin ekosisteminin bileşenlerine genel bir bakış yaptı-

ğımızda, bir düzineye yakın bileşeni kapsadığını saptarız: Birincisi,“ Ar-Ge, 

tasarım ve inovasyon boyutu. İkincisi,  hammadde bağlamında odun-kö-

kenli yarı-mamul madde olan yonga levha ve lift levha, cam, kâğıt-karton 

ile plastik, metal, tekstil kökenli diğer girdiler. Üçüncüsü değişik malzeme-

den tamamlayıcıcı aksesuarlar. Dördüncüsü, teknolojik uyum bağlamında 

makine-donanım, işyeri düzeni ve iş süreçleri. Beşincisi işgücü profilleri. 

rustu.bozkurt@dunya.com

Rüştü Bozkurt



97EKONOMİK FORUM

Mob�lya sektöründe “ver� sorunumuz” yanında b�r başka engel 
üret�c�ler�m�z�n büyük b�r bölümünün “rekabet edeb�l�r ölçek 

b�l�nc�nden, rekabet edeb�l�r teknoloj� algısından ve rekabet edeb�l�r 
yönet�ş�m kavrayışından” yoksun olmasıdır.

Altıncısı, pazarlama ve satış örgütlemesi. Yedincisi, “satış sonrası hiz-

metlerin” örgütlenmesi. Sekizincisi,“lojistikte” çözümler. Dokuzuncusu 

da sektör mensuplarının iç örgütlenmesi.

Önce “nelerin olmadığını” söyleyelim, ama hemen ardından “ne 

yapılması gerektiğini” de not edelim ki söylediklerimizin ağırlığı ve 

anlamı olsun…

Mobilya sektöründe “hiç gelişme olmadı” diyemeyiz, dememeliyiz; 

haksızlık etmiş oluruz. Sektör, istediğimiz düzeyde olmasa da bugüne 

kadar oluşturduğu yapı, işlev ve kültürüyle bir yere geldi. Geldiği yer 

de önemli ama yeterli değil. Küresel piyasaların bize sunduğu potan-

siyelleri değerlendirme konusunda atılması gereken adımları atmak 

için içtenlikle bir yüzleşme özgüveni göstermeliyiz.

Eksiklerimizle yüzleşmeliyiz

Mobilya sektörünün bana göre çok temel sorunu, “ciddi bir envan-

tere” sahip olmamasıdır. Bugünün net fotoğrafını çekmek mümkün 

değildir. Mobilya üreticileri ve satıcılarıyla ilgili veriler inanılmaz şekilde 

tutarsızdır.

Bütün üretim alanlarında olduğu gibi, mobilya sektöründe de 

sağlıklı veri olmadığı için, sağlıklı fizibilite çalışmaları da yapmak 

mümkün olamıyor. Ülke ölçeğinde ve işyerleri düzeyinde kaynakla-

rımızı değerlendirmenin önceliklerini belirlemek zorlaşıyor. Strateji 

belirleme, taktik geliştirme ve etkin operasyon yapabilme güçlerimiz 

sınırlanıyor. Oysa, verinin bilgiye, bilginin değere dönüştürüldüğü bir 

çağda, bırakınız kendi işimizle ilgili sağlıklı veri ihtiyacını; “büyük veri-

nin” ehlileştirilerek, işimize yarayan ve yaramayan verilerin ayıklayarak, 

bilgilerimizle yeni bir ürün ve yeni bir iş yapma metodu geliştirmeden 

ilerlemek mümkün değil.

Mobilya sektöründe “veri sorunumuz”  yanında bir başka engel, 

üreticilerimizin büyük bir bölümünün “rekabet edebilir ölçek bilincin-

den, rekabet edebilir teknoloji algısından ve rekabet edebilir yöneti-

şim kavrayışından” yoksun olmasıdır. Sektörde “piyasa yapıcısı kuruluş” 

sayısı sınırlıdır. Ölçek ekonomisinin erişebilirlik olanakları ile küçük 

ve orta ölçekli yapının hız ve esnekliğini dengeleyen piyasa yapıcısı 

kuruluşlar oluşturulursa, Ar-Ge, tasarım, marka ve imaj yaratmak için 

gerekli ekonomik fazlayı yaratabilir. Ayrıca, tanıtım-tutundurma için 

fon oluşturabilir. Dünya genelindeki yeni eğilimleri yakından izleyebi-

lir; tam zamanında değer, beklenti ve davranışları etkin yönlendirebilir.

Sektörde bir başka eksik yan, sektör içi örgütlenmenin nitelik ve 

niceliğidir. Sektörü kapsayan STK’ların geldiği yer küçümsenemez, 

ama atmamız gereken adımlar olduğunu da unutmamalıyız. Bugün 

sektörde “2023 hedefleri”nden ve potansiyelleri değerlendirmeden 

uzaksak, bu sektör mensuplarının örgütlenmesiyle yakından ilgilidir. 

Sektörde yer alanların aktif katılımı ile fikri ve maddi derinliğine ör-

gütlenme yapılabilse, dünya genelindeki eğilimleri izleme, fırsat ve 

tehlikelerle ilgili bilgi sahibi olma nitelik kazabilir.

Mobilya sektöründe gözlediğim bir başka eksiğimiz, sorunların 

kısa vadeli çıkarlara ağırlık veren, sistemin bütününe çözümler arma-

dan uzak olan bir anlayışın hakim olmasıdır. Bu yazının giriş bölümün-

de belirtilen “ekosistem bileşenlerinin bütünlüğünden” uzak arayışların 

bizi yaratmak istenen sonuçlara götürmesi mümkün değildir.

Neler yapmalıyız?

Yapmamız gereken ilk iş, mobilya sektörünün bugünün koşul-

larındaki ekosisteminin bileşenleri üzerinde bir ortak görüş oluş-

turmaktır. Siyasi irade, bürokrasi, mobilya üretenler ve ticaretini 

yapanlar, mobilya sektörüne girdi veren sektör temsilcileri, medyada 

bu konuda haber ve analiz yapanlar sektörle ilgili bütünsel bir bakış 

olgunlaştırmalıdır.

Mobilya sektöründe girdilerin yüzde 40’ları aşan yonga levha ve 

lift levha üretiminde uluslararası rekabet konusunda strateji gelişti-

remezsek, bugüne kadar olduğu, her birimiz sorunun bir yanından 

çeker; kısa vadeli çözümlerle kendimizi avutur; uzun soluklu gelişme 

yaratamayız. Yonga levha ve lift levha üreticileri, Orman Genel Müdür-

lüğü ve mobilya üreticilerinin bir araya gelerek; küresel bir rekabette 

konumlamanın şartlarını olgunlaştırmadan, mobilya üretiminde po-

tansiyellerimizi gerektiği gibi değerlendiremeyiz. Bütünsel çözüm ara-

yışı mobilya sektöründe ahşap ve plastik girdilerden, metal girdilerine 

kadar bütün alanlarda gereklidir; sektörün ekosistem haritası üzerinde 

uzlaşmak, sağlıklı bir gelecek yaratmanın gerek şartıdır.

Mobilya sektörümüzün bir ulusal stratejiye, o stratejiyi hayata taşı-

yacak ciddi bir ana plana, planı uygulayacak mekanizmaya, geri-bildi-

rim döngüsüyle uygulamaları ödünsüz gözetip denetleyecek yapılara 

ihtiyacı var. Gelecek on yılın, bağlantıların alabildiğine arttığı, iletişimin 

derinleştiği ve iş birliklerinin yoğunlaştığı bir zaman kesiti olacaktır.

Diğer üretim alanlarında olduğu gibi, mobilya sektöründe de 

sağlıklı bir gelecek inşa etmenin ön koşulu, bilgili ve temas halinde 

olan bir halkın varlığıdır. Bilgi sistemlerine erişme, ihtiyacımız olan 

bilgilere yeni ürünler ve yeni iş yapma metodları geliştirme sorumlu-

luklarımızın alabildiğine farkına varmalıyız.


