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MOBİLYA SEKTÖRÜ 
KDV’NİN YÜZDE 8’DE 
SABİTLENMESİNİ 
İSTİYOR
Mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi sektörde 
sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri 2020 yılında 
hedeflerini büyüttüklerini söylerken, KDV indiriminin 
artık yüzde 8 olarak sabitlenmesini istedi.
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H azine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın, "Türkiye İçin Deği-
şim Başlıyor" programları kap-
samında Çanakkale Ticaret ve 

Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş 
Dünyası Buluşması"nda mobilyada KDV ora-
nının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklaması 
sektörde olumlu karşılandı. 

Bakan Albayrak Çanakkale’de yaptığı 
açıklamada mobilyacıların geçtiğimiz gün-
lerde bir talepte bulunduğunu hatırlattı. 
Bakan Albayrak şunları söyledi: "Mobilya 
sektörünün ciddi oranda bir 'Mobilyada 
KDV'yi yüzde 18 indirelim' yönünde bir ta-
lebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi 
Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız 
büyük bir beklenti içinde güzel bir adım 
bekliyordu bizden. Bu manada çalışmala-
rımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, 
çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. 
Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü 
için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi 
yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün 
haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de 
söyledim. İhracatta da aynı oranda artış 
hedefi koymamız lazım. İnşallah bu güzel 

adımın mobilyacılık sektörümüze, ekono-
mimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Daha önce mobilyada KDV indirimi 
kampanyası 2018 yılı Kasım ayında da dev-
reye alınmış, önce 2019 yılı Mart ayına kadar, 
ardından da Haziran ayı sonuna kadar yüz-
de 8 olarak uzatılarak uygulanmıştı.

Güleç: Dünya pazarından 
artık fazla pay alacağız

Bu arada KDV indirimi sektörde sevinçle 
karşılandı. Mobilya Dernekleri Federasyonu 
(MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Güleç, 2020’nin mobilya sektörünün yılı 
olacağını kaydetti. Sektörün dünya pazarın-
dan daha fazla pay alacağını belirten Güleç, 
2020’de 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı, iç 
pazarda da 60 milyar liralık ciro elde etmeyi 
öngördüklerini açıkladı. Söz konusu kararın 
mobilya sektörünün gelişmesini, kayıt için-
de, sağlıklı büyümesini sağlayacak bir karar 
olduğunu belirten Güleç, “Şimdi yüzde 8 ile 
herkes fatura kesecek ve sektör çok daha 
fazla büyüyecek ve dünya pazarından pay 
alabilecek. 2020 çok daha iyi olacak. KDV’nin 
kalıcı olması da önemli” dedi.

Balcı: 2020 yılı hedeflerini
daha yüksek tutuyoruz

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği 
(MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, geçen yıl 
belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 
2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabit-
lenmesini istediklerini söyledi. Balcı, Türk 
mobilya sanayii olarak 179 ülkeye ihracat 
yapıldığına dikkat çekerek, sektörün son 
yıllarda yükselişe geçtiğini vurguladı. Balcı, 
“Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 
yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha 
yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında 
ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 
KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok 
yatırım yapacaktır” diye konuştu.

Gürcan: Sektör yüzde 40 
ila 50 dolaylarında küçüldü

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği 
(MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da Türki-
ye’de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira 
olduğunu, ancak sektörün geçen yıl Ağustos 
ayından itibaren yüzde 40 ila 50 dolayların-
da küçüldüğünü vurguladı. Üreticilerin bu 
süreçte ihracata daha fazla ağırlık verdiğine 
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olması gerekiyor. Özellikle vurgulamamız 
gereken bir diğer konu da yüzde 18 olan 
sunta, MDF, boya ve kimyasal ürünler gibi 
hammaddemizin de yüzde 8’e indirilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

Ayhan: Üretim kapasitesi
tam anlamıyla kullanılacak

İnegöl Mobilyacılar Oda Başkanı Özcan 
Ayhan da İnegöl mobilya sektörünün üre-
tim kapasitesini tam anlamıyla kullanmaya 

başlayacağını belirterek, doğrudan ve do-
laylı olarak 60 ila 70 bin kişi arasında istih-
dam sağlayan sektöre 8 ila 10 bin arasında 
yeni çalışanın katılmasının beklendiğini 
dile getirdi.

Diğer yandan Türkiye'nin üretimde 
iddialı olduğu mobilya sektörü, ihracatta 
da önemli mesafe katederek 2014-2018 
döneminde 14.2 milyar dolardan fazla dış 
satım gerçekleştirdi. Bursa İnegöl, İstanbul, 
Ankara, Kayseri ve İzmir gibi önemli üretim 
üslerine sahip olan mobilya sektörü dış 
ticarette hacmini artırırken, ihracatta da son 
beş yılda ciddi ivme kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve-
rilerinden derlenen bilgilere göre, mobilya 
ihracatı, 2014'te 2 milyar 970 milyon dolar, 
2015'te 2 milyar 753 milyon dolar, 2016'da 
2 milyar 658 milyon dolar, 2017'de 2 milyar 
760 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 
130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz ko-
nusu beş yıllık dönemde ihracat toplamda 
14 milyar 273 milyon dolara ulaştı.

işaret eden Gürcan, “Hammaddeler arasındaki 
KDV farkı ortadan kaldırılmalı. Artı yüzde 8 
KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüz-
de 18 olarak kesiyoruz. Bu yüzden KDV indiri-
mi yüzde 8 olarak kalmalı” açıklamasını yaptı.

Güler: Firmalar markalaşma 
çalışmalarına yönelecek

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 
(İMOS) Başkanı Okan Güler de tüketimin 
artması ve iç pazarın canlanmasıyla birlikte 
daha çok firmanın mağazalaşma ve marka-
laşma çalışmasına yöneleceğinin altını çizdi. 
Güler şöyle konuştu: “Türkiye’deki mobil-
ya markalarının sayısı önümüzdeki yıllarda 
artmaya devam edecek. İnegöl özelinde 
de yeni markalar oluşacaktır. Çarkların hızlı 
dönmesinin markalaşmaya, istihdama, iç 
pazarın büyümesine etkisi büyük olacak.”

Uğurdağ: Hammaddemizde de 
KDV yüzde 8'e indirilmeli

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, ka-
rarın özellikle mobilya kenti olan İnegöl’de 
katma değeri ve markalaşmayı artıracağını, 
ilçedeki doğrudan ve dolaylı 2 bin 500 mo-
bilya üreticisinin hem iç pazardan hem de 
dış pazardan daha fazla pay alacağını ifade 
etti. Uğurdağ, “Geçici olan KDV indirimleri 
sektör için faydalı olmuyor. Bu nedenle kalıcı 

Yıl İhracat İthalat

2014 2.970.947.532 1.588.940.888

2015 2.753.297.198 1.376.397.452

2016 2.658.513.943 1.007.000.662

2017 2.760.343.464 1.005.000.600

2018 3.130.569.386 843.291.427

Toplam 14.273.671.523 5.822.631.091

Mobilya İhracat ve İthalatı (Dolar) 
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2019’da 5.5 milyar 
dolarlık ihracat yapıldı

Öte yandan ihracatını 2019 yılında yüz-
de 10.3 artıran mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri sektörü, dış pazara 5.5 milyar dolar-
lık satış yaptı. Bu tutarın yaklaşık 3.5 milyar 
dolarını mobilya sektörü karşıladı.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürün-
leri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Gü-
leç, 2019 yılında sektörün ulaştığı ihracat 
rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre mobilya, kâğıt ve orman 
ürünleri ihracatının yüzde 10.3 artışla 5 mil-
yar 531 milyon dolar olarak gerçekleştiğini 
belirten Güleç, toplam rakamın içinde mo-
bilyanın aldığı payın 3 milyar 481 milyon 
dolar olduğunu söyledi. 

Sektörün 2019 yılında en çok ihracatı 
sırasıyla Irak, İsrail, İran, Birleşik Krallık ve 
Libya’ya gerçekleştirdiğini açıklayan Güleç, 
ortalama kilogram başı ihracat bedelinin ise 

1.2 dolar olduğunun altını çizdi. Başkan Gü-
leç, özellikle Libya’ya ihracatın geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 44.77’lik 
bir artışla 266 milyon dolar gerçekleştiğini 
aktardı. Sektörün hedeflediği yıl sonu ra-
kamlarına ulaştığını açıklayan Güleç,  2020 
yılında büyüme hedefine ulaşma doğrul-
tusunda birlik olarak ihracat odaklı çalış-
malara devam edeceklerini kaydetti. Ocak 
başında açıklanan mobilyada yüzde 8’lik 
KDV indiriminin yurt içi satışların yanı sıra 
yurt dışı satışları da pozitif anlamda etki-
lemesini beklediklerini dile getiren Güleç, 
mobilya tarafında 2020 ihracat hedeflerini, 
4.5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Mobilyacının ABD 
ile ilişkileri gelişti

Sektörün hedef pazarlarından olan 
ABD’ye ihracat yapan beş sektörden bir 
tanesi olduklarını belirten İstanbul Mobil-

ya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “ABD Ticaret 
Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinin 
sektöre çok güçlü bir katkısı oldu. Biz de 
o görüşmeye katıldık. Bu ziyaretin bakan 
düzeyinde olması ABD’li ithalatçıların gün-
demine Türk mobilyasını soktu. Şu anda 
bir çok mobilya markamız ABD’de lojistik 
merkezleri kurulabilmesi için yatırım yap-
maya başladı. 

2020’de ABD’ye 1 milyar dolar mobilya 
ihracatı hedefliyoruz. Biz sektör olarak gü-
cümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazar-
lardan biri olan Amerika’ya 10 milyar dolar 
değerinde mobilya satmayalım. Sektör 
olarak ölçek ekonomisine geçme zamanı-
mız geldi. Bu bakış açısıyla büyük pazarın 
önemli oyuncularından olabiliriz. Biz bili-
yoruz ki 2023 hedefimizi sadece Amerika 
pazarına gerçekleştireceğimiz ihracat ile 
ulaşabiliriz” dedi.
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