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1. GİRİŞ
Bu çalışma TR07R1.35‐04/001 referans kodlu “Technical Assistance for Bingöl Enterprise Development
Center, Turkey” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Bingöl ili mobilya sektörünün
“Anket Saha Çalışması ve İkincil Veriler” yöntemi ile değerlendirilmesi ve elde edilen bulgular
çerçevesinde “Bingöl İli Mobilya Sektörü Mevcut Durum Raporu”nun oluşturulmasıdır.
Şekil 1: Bingöl'de Bir Mobilya İmalatı Atölyesi ve Duaeyen Gıyasettin Usta

Yapılan saha çalışmasında birebir görüşmeler, derinlemesine mülakat ve 54 sorudan oluşan Mevcut
Durum Tespiti Anketinin uygulanması neticesinde veriler elde edilmiştir. Görüşme anket uygulanacak
firmaların belirlenmesi sürecinde sektörün öncü firmalarının yöneticileri/sahipleri ile görüşülerek
sektörün temel aktörleri belirlenmiştir. Ana kütle, Bingöl Merkezindeki Mobilya Sektörü firmalarıdır.
Ana kütle tahmini firma sayısı 120‐130 arasıdır. Bu ana kütleyi temsil edecek 17 firma ile görüşülmüş
olup tüm betimleyici istatistikler örneklem üzerinden değerlendirilmiştir. Örneklem ana kütlenin
yaklaşık %15’ine denk geldiğinden, üzerinde değerlendirme ve analizi yapmaya yetecek düzeydedir.
Karma sorulardan (açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular, likert ölçeği) oluşan anketlerden elde edilen
birincil verilerin kullanılması çalışmanın temellerini oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalar, grup
1

çalışmaları, bire bir görüşmeler ve analizler sonrasında elde edilen sonuçlar Bingöl'de bulunan Mobilya
sektörünün mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Bu veriler Bingöl mobilya sektörü açısından aşağıda
belirtilen çalışmalarda kaynak olarak kullanılabilecektir:


İl bazında yürütülecek olan Sektör Rekabet Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası
çalışmaları



Bölge bazında yürütülecek olan Sektör Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası çalışmaları



Ülke bazında yürütülecek olan sektör stratejisi çalışmaları



Ulusal Karşılaştırma Sistemi çalışmaları

Bingöl Mobilya Sektörü Mevcut Durum Raporu aynı zamanda “Değer Zinciri Analizi” ve “Değer Zinciri
Haritası” ile “Rekabet Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası” için temel bilgi kaynağı ve referans kaynak
olacaktır.
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2. MOBİLYA ÜRETİMİ SEKTÖRÜNDE SINIFLANDIRMALAR

İnsanların oturma, çalışma, dinlenme, depolama, sergileme, karşılama, yemek yeme, toplantı yapma
gibi yaşama ait sosyal ve kültürel gereksinimlerini güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamak amacıyla
genellikle ağaç malzeme ve türevlerinden elde edilmiş işlevsel, estetik ve tasarım açısından farklı olan
eşyaların tümü mobilyadır. İnsan ihtiyaçlarını karşılaması sebebiyle mobilyalar fonksiyonel, tasarım
çizgisi ile kullanan kişiyi yansıtan ürünlerdir. Mobilyalar kullanıldığı yere göre; iç ve dış mekân
mobilyaları, yer düzlemindeki konuşlandırma şekline göre; hareketli ve sabit mobilyalar olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Üretimi için kullanılan malzemelere göre ise ahşap mobilyalar, metal mobilyalar,
plastik mobilyalar, mermer (taş) mobilyalar, cam mobilyalar ve kompozit (birden çok malzemenin
bütünleşik olarak bulunduğu mobilyalar) mobilyalar olmak üzere altıya ayrılmaktadır. İnsanların
mobilyadan beklentisi gelir düzeyi, eğitim durumu gibi nedenlerden dolayı farklılık gösterebilir1.
Mesela; yüksek gelir grubu için tasarım, isteğe uygun özel üretim, estetik ön planda iken daha dar gelir
grubu için uzun süreli kullanım ve fonksiyonellik daha ön plandadır. Mobilya Sektörü içerisinde
tanımlanacak ürünler farklı kaynaklarda ve akademik çalışmalarda farklı şekillerde belli bir standardı ve
istatistiksel ihtiyacı karşılamak üzere farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak ülkelerin dış ticaret
istatistiklerini ve bunların uluslararası karşılaştırmalarını sağlamak için geliştirilmiş sınıflandırmalar
kabul gören sınıflandırmalardır. Bu sınıflandırmalar aşağıda sıralanmıştır.

2.1.

NACE Sınıflandırması

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); işyerlerinin faaliyet
alanlarına göre sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle
ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında
faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. NACE, bir hiyerarşik
yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır:
i. Alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar),
ii. İki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler),
iii. Üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar),
iv. Dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar),
v. Altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler).
NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre mobilya sektörü 31 no’lu bölümden oluşmaktadır. Aşağıda
31 no’lu mobilya sektörünün dördüncü seviyeleri ve beşinci seviyeleri yer almaktadır.
31 Mobilya imalatı
1
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31.0 Mobilya imalatı
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre, her tip ve her tür maddeden (taş, beton veya seramik hariç)
mobilya imalatını kapsamaktadır.
31.01.01 Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı
31.01.02 Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgâhların ve mobilyaların imalatı
31.01.03 Mağazalar için tezgâh, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı
31.01.04 Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı
31.01.05 Laboratuvar sıraları, tabureleri ve diğer laboratuvar oturakları, laboratuvar mobilyaları (örn.
dolaplar ve masalar) imalatı
31.01.06 Dini binalar, okullar, lokantalar için mobilya imalatı
31.01.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları,
üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.)
31.01.99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.03 Yatak imalatı
31.03.01 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç)
31.03.02 Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı
döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.)
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması
31.09.02 Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev
mobilyalarının yeniden kaplanması hariç)
31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı
31.09.04 Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb.
imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dâhil)
31.09.05 Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) (plastik olanlar
ile bürolarda kullanılanlar hariç)
31.09.99

Diğer mobilyaların imalatı olarak sınıflandırılmıştır. Ülkemizde de sanayi sektörlerinin

sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. TOBB bağlı Sanayi ve Ticaret Odalarının gruplandırmaları NACE
koduna göre yapılmaktadır.
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2.2.

SITC Sınıflandırması

Mobilya, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC – Standard International Trade
Classification) göre 821. ve 872.4. bölümlerde sınıflandırılmıştır. Mobilyanın SITC‐Standart Uluslararası
Ticari Sınıflandırılması aşağıda verilmektedir.
SITC Kodu ‐ Ürün tanımları şu şekildedir.


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



821.2 – Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya



821.3 – Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)



821.5 – Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)



821.7 – Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)



821.8 – 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları



872.8 – Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların
aksam ve parçaları olarak sınıflandırılmıştır.

2.3.

GTİP Sınıflandırması

Kısa anlamda Armonize Sistem, geniş anlamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P.)
esas alınarak oluşturulan Mobilya ürün tanımları aşağıda verilmektedir.
GTİP Kodu – Ürün Tanımı


9401 ‐ Oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksam ve parçaları



9402 ‐ Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların
aksam ve parçaları



9403 ‐ Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları



9404 ‐ Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

2.4.

ISIC Sınıflandırması

Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (Intrnational Standard Industrial
Classification‐ISIC) olarak tanımlanmaktadır. SITC sınıflandırması ile aynıdır.
821.1 Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirilebilen türden olsun olmasın), bunların aksam
ve parçaları
821.2 Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya
821.3 Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
821.5 Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
5

821.7 Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
821.8, 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları
872.4 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların aksam ve
parçaları olarak sınıflandırılmıştır.

2.5.

Fonksiyonel Sınıflandırma

Uluslararası sektör ve alt sektör sınıflandırmaları dışında çeşitli fonksiyonel sınıflandırmalar da
yapılmaktadır.

Tablo 1: Mobilya Sektöründe Fonksiyonel Sınıflandırma
Mobilya Sınıflandırması
Kullanıldığı yere göre

Mobilya Tanımlaması
1.İç mekân mobilyaları
2.Dış mekân mobilyaları

Yer düzlemindeki konuşlandırma şekline göre

1.Hareketli mobilyalar
2.Sabit mobilyalar

Üretimi için kullanılan yapım malzemesinin türüne
göre

1.Ahşap mobilyalar
2.Metal mobilyalar
3.Plastik mobilyalar
4.Mermer (veya Taş) mobilyalar
5.Cam mobilyalar
6.Kompozit mobilyalar*

Kaynak: International Furniture Congress/Yrd.Doç.Dr.İlker Usta‐Doç.Dr.Arif Güray / *Birden çok malzemenin bütünleşik
şekilde bulunduğu mobilyalar

Mobilyaların amaca ve ihtiyaca yönelik olması gerekliliğine dayanılarak kullanımlarına göre de
sınıflandırılması mümkündür2;
• Bireysel kullanıma yönelik mobilyalar: Bunlar konut içinde bireylerin kullandıkları kişisel
mobilyalardır.
• Toplu kullanıma yönelik mobilyalar: Tüm toplumun kullanımına yönelik mobilyalardır. Kendi içinde
ikiye ayrılırlar:
Kentsel Mobilyalar: İç mekân mobilyaları (Bürolarda ve işyerlerinde kullanılan mobilyalardır), dış
Mekân mobilyaları (Dış mekânlarda topluma hizmet veren yerlerde bulunan mobilyalardır).
Endüstriyel Mobilyalar: Endüstriyel mallar üreten yerlerde bu amaçla kullanılan mobilyalardır.
Ayrıca, mobilyalar görevlerine, yapılarına, amacına, tarzlarına, malzemesine ve üst yüzey işlemlerine
göre şu şekilde sınıflandırılabilirler:

2
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• Mobilya üniteleri yan yana, üst üste uyumlu ve bağımlı olarak geçişi sağlayarak biçimleniyorsa
modüler mobilya,
• Biçimlendiği coğrafi bölge tarzına göre İngiliz, İtalyan, İskandinav mobilya,
• Laminasyon tekniğine göre yapılmışsa lamina mobilya,
• Birçok amaca hizmet verecek şekilde yapılmışsa fonksiyonel mobilya,
• Endüstri dönemi öncesi ve sonrası tarza göre üretilmişse klasik ya da modern mobilya,
• Montaj durumuna göre demonte ya da monteli mobilya,
• Mekânlara göre biçimlendirilmişse mutfak, salon, yatak odası, mobilyaları, ofis mobilyaları, vb.
Mobilyalar olarak sınıflandırılmıştır.

7
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3. MOBİLYA ÜRETİMİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
Mobilya, günlük yaşamın her alanında yer edinen, bireyin veya toplumun refahını sağlayan, yaşama
yönelik, sosyal ve kültürel gereksinimlere hizmette bulunan, insan yaşam kalitesini doğrudan etkileyen,
herkesin kullandığı ve ihtiyacı olduğu, insan yaşamında en etkili tek ürün olarak tanımlanabilmektedir.
Kentsel dönüşüm projeleri, nüfus artışı, yükselen hayat standardı ve sektörün ihracat değerinin artması
ile mobilyaya olan talep gün geçtikçe artmakta ve bu da doğrudan mobilya sektörünü etki etmektedir.
Ulusal ve uluslararası pazarlara yönelen Türk mobilya sektöründe, panel mobilya, masif mobilya,
kanepe, oturma grubu, tablalı mobilya (mutfak, banyo, ofis yatak odası), bahçe mobilyaları, mobilya
aksam ve parçaları, taşıt mobilyaları, hastane mobilyaları, otel mobilyaları, aksesuarlar gibi geniş
yelpazede üretim yapılmaktadır. İthal mobilya sektörü kullanımı sınırlı olan katma değeri yüksek nadir
sektörler arasında yer almaktadır. Türkiye’de istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri olan
mobilya sektörü, yurt genelinde her ile ve ilçeye dağılmış durumdadır. 1980’lerden sonra Türkiye’deki
ekonomik ve sosyal gelişmeler, özellikle büyük metropollerde kaliteli, fonksiyonel ve modern mobilya
taleplerini artırmış sektöre ve ülke ekonomisine ivme kazandırmıştır3. Bununla birlikte il ve ilçelerde
faaliyet gösteren sektör firmalarının temel işlevi bulunduğu coğrafi konumun ihtiyaçlarına cevap
verebilmektir. Türkiye Mobilya Sektöründe bazı il ve ilçelerde ise ihtiyaçları karşılamanın ötesinde
katma değer artışı sağlanarak sektörde belli bir uzmanlaşma ve markalaşma düzeyi yakalanmış olup
rekabet gücü bakımından ihracat yapabilen bir konuma gelinmiştir.

3.1.

Küresel Mobilya Üretimi Sektörü

Mobilya, dünyada belli başlı ekonomik sektörlerden biridir ve sektör hem ana unsurları hem de
yardımcı ve yan unsurları ile birlikte 450 milyar dolarlık bir değere ulaşmıştır. Dünya mobilya üretimi
son yıllarda değerini iki katına çıkartmıştır. CSIL verilerine göre sektörün büyüklüğü 2004 yılında
yaklaşık 220 milyar ABD doları değerinde iken 2014 yılında 450 milyar dolara kadar ulaşmıştır. 2004
yılında Dünya mobilya üretiminin 150 milyar dolarlık bölümü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken,
70 milyar doları aşan bölümü uluslararası ticarete konu olmuştur. 2010 yılında ise üretim yaklaşık
olarak 376 milyar dolar olurken, bunun 200 milyar dolarlık kısmı üretici ülkelerde tüketilmiş, 176 milyar
dolarlık kısmı ise dünya mobilya ticaretine konu olmuştur.4 2050 yılında mobilya pazarının 1 trilyon ABD
dolarını geçeceği tahmin edilmektedir.5 Yine CSIL verilerine göre Mobilya üretiminde Çin yüzde 25’lik
oran ile açık ara önde olup ABD yüzde 15, İtalya yüzde 8, Almanya yüzde 7 pay ile öne çıkan ülkelerdir.
Bu dört ülke dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir. Diğer büyük üreticiler
olan Japonya, Fransa, Kanada, Birleşik Krallık ve Polonya yüzde 3’er paya sahiptir. Türkiye yaklaşık

3
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yüzde 1 pay ile Brezilya ve Vietnam’dan sonra gelmektedir.6

Dış Ticaret bakımından sektör

değerlendirildiğinde ise aşağıdaki grafikteki gibi bir sonu karşımıza çıkmaktadır.
Şekil 2: Dünya Mobilya İthalat/İhracatı (Milyar $)
Dünya Mobilya İhracat, İthalat (Milyar $)
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Kaynak: Türkiye Mobilya Sektörü Rekabet Gücü, Esra Güleç ve Muhittin Adıgüzel, 2016.

Dünya mobilya ithalatı şekil 1’e göre; 2005 yılında 109,1 milyar dolarla 2009 yılına kadar sürekli artış
göstermiştir. 2009 yılında ekonomik krizin etkisiyle bir düşüş yaşanmasına rağmen tekrar toparlanarak
artışa geçmiştir. 2015 yılında 166,5 milyar dolara ulaşmıştır. Trademap verilerine göre 2015 yılında
Dünya Mobilya İthalatında en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla; ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve
Kanada ülkeleridir. ABD; 50,127 milyar dolarlık ithalat ile en yüksek paya sahiptir7.
CSIL verilerine göre 2012 yılında toplam sektör büyüklüğü 361 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 2003
ve 2012 yılları karşılaştırıldığında sektörde büyük pay ve söz sahibi olan ülkelere ait göstergeler
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloya göre 2003’te ABD’nin sektördeki payı %27 iken Çin’in payı %10
olarak görülmektedir.
Tablo 2:Ülkelerin Sektör Paylarının Yıllara Göre Değişimi (Milyar €)(2003‐2012)
Ülkelerin sektör paylarının yıllara göre değişimi
Yıllar
Ülke Adı

6
7

2003
Milyon €

2012

% Sektördeki
Payı

Milyon €

% Sektördeki
Payı

Çin

22,555

10%

145,318

40%

ABD

60,677

27%

51,642

14%

Kalkınma Bakalığı Mobilya Çalışma Grubu Raporu
Türkiye Mobilya Sektörünün Uluslarası Rekabet Gücünün İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, 2016
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Almanya

15,492

7%

17,738

5%

İtalya

19,338

9%

15,950

4%

Hindistan

5,386

2%

11,624

3%

Japonya

11,925

5%

10,743

3%

Polonya

4,393

2%

8,323

2%

Kanada

8,385

4%

8,262

2%

Brezilya

3,168

1%

7,970

2%

Fransa

7,817

4%

7,929

2%

Top 10

159,137

71%

285,499

79%

Diğer Ülkeler

63,877

29%

75,363

21%

Dünya

223,014

100%

360,862

100%

Kaynak: CSIL Avrupa Birliği Mobilya Pazarı Durumu ve Mobilya Ürünleri İnisiyatifi Raporu

Tablo incelendiğinde Çin’in sektör payının büyük bir artış gösterdiği görülmektedir. 2012 yılına
gelindiğinde ilk 10 ülke sektörün %79’unu kendi aralarında paylaşmaktadır. Geri kalan ülkeler ise
%21’lik payı kendi aralarında paylaşmaktadır. Her alanda olduğu gibi mobilya sektöründe de Çin büyük
bir sıçrama yakalamıştır. Çin’in 2003 yılındaki sektördeki payı %10 iken bu pay 2012 yılında %40’la
145,318 milyon Euro olmuştur. ABD’nin payı ise %27 den %14’, hemen hemen yarıya kadar düşmüştür.
Çin hem ABD’nin hem de diğer ülkelerin pazarından pay kapmıştır.

3.2.

Avrupa Birliği Mobilya Üretimi Sektörü

Batı Avrupa 400 milyon tüketiciye sahip bir bölge olarak mobilya satışı için büyük ve olgun bir pazardır.
Batı Avrupa’nın mobilya tüketimi, dünya mobilya tüketiminin %20'sinin üzerindedir. Kişi başına mobilya
tüketimi dünya ortalamasından yüksektir. Batı Avrupa'da son on yıldaki eğilim, Doğu Avrupa (%4 yıllık
büyüme oranı) ve Asya (%7 yıllık büyüme oranı) ülkelerinden ithalatın artmasıdır.8
Avrupa Birliği Mobilya Üretimi Sektörü Küresel mobilya sektörünün %25’ini oluşturmaktadır. Dünya’da
ilk 10 ülke içerisinde yer alan Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa büyük bir role sahip olup tüm sektörün
%13’ünü Avrupa’daki üretimin ise %60’ını karşılamaktadır. Pazar olarak AB28 ülkeleri incelendiğinde
CSIL 2012 verilerine göre AB15 olarak tanımlanan ve Batı Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olduğu sınıfta
pazarın %90’ına denk gelmektedir. Almanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık tüm Avrupa mobilya
pazarının yaklaşık 2/3, %64’üne denk gelmektedir. Polonya ise Orta Avrupa pazarının en büyük payına
sahiptir.

8
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Tablo 3: AB28 ve Dünya Mobilya Üretimi Sektörü Payları (Milyon €)(2003‐2012)
2003

2004

2005

AB28, Milyon €

84,911

88,136

89,985

Dünya, Milyon €

223,014 229,598

248,386

AB28 Payı(%)

38%

36%

Yıllar

38%

2006

2007

95,232 99,828

2008

2009

2010

2011

2012

97,594

82,478

83,470

85,419

84,147

268,020 278,709 278,495
36%

36%

35%

263,596 299,342

321,026 360,862

31%

27%

28%

23%

Kaynak: CSIL Avrupa Birliği Mobilya Pazarı Durumu ve Mobilya Ürünleri İnisiyatifi Raporu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2012 CSIL verilerine göre Dünya Mobilya Sektörünün 360,862
Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan 28 ülkenin mobilya sektörünün
parasal değeri ise 84,147 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu da Dünya mobilya sektörünün
büyüklüğünün %23’üne denk gelmektedir.
AB28 ülkeleri dışından aldıkları Dış Ticaret (ithalat/İhracat) büyüklüğü ve sektördeki payları ise
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4: AB28 Ülkelerinin AB Ülkeleri Dışından İthalat Yaptığı Ülkelerin Mobilya Payları ve Büyüme
Oranları (Milyon €)(%)
Milyon €

Ortalama büyüme
rakam

% Pay

2003

2012

2003

2012

03‐12

Çin

1,745.2

6,496.5

32.7

64.3

15.7

Vietnam

322.8

677.1

6.0

6.7

8.6

Endonezya

761.9

464.7

14.3

4.6

‐5.3

Türkiye

182.0

355.7

3.4

3.5

7.7

İsviçre

308.9

270.5

5.8

2.7

‐1.5

Malezya

296.1

266.8

5.5

2.6

‐1.1

Norveç

233.5

230.3

4.4

2.3

‐0.2

Hindistan

119.8

172.7

2.2

1.7

4.1

Tayvan

190.9

155.2

3.6

1.5

‐2.3

ABD

174.7

151.1

3.3

1.5

‐1.6

İlk 10

4,335.7

9,240.7

81.2

91.4

8.8

Diğer Ülkeler

1,003.8

864.2

18.8

8.6

‐1.7

Amerika

485.5

298.6

9.1

3.0

‐5.3

12

205.2

167.3

3.8

1.7

‐2.2

280.4

131.3

5.3

1.3

‐8.1

Asya ve Pasifik

3,732.8

8,490.0

69.9

84.0

9.6

Avrupa

904.2

1,208.4

16.9

12.0

3.3

‐ Norveç & İsviçre

542.4

500.7

10.2

5.0

‐0.9

‐ Diğer Avrupa (Rusya
dahil)

361.8

707.7

6.8

7.0

7.7

Ortadoğu

72.1

69.9

1.4

0.7

‐0.4

Afrika

136.8

34.8

2.6

0.3

‐14.1

Diğer Ülkeler

8.0

3.2

0.2

0.0

‐9.7

Dünya Toplam**

5,339.5

10,104.9

100.0

100.0

7.3

‐ Kuzey Amerika
‐ Central
‐Orta ve Güney Amerika

Kaynak: CSIL Avrupa Birliği Mobilya Pazarı Durumu ve Mobilya Ürünleri İnisiyatifi Raporu

Yukarıdaki tabloda Türkiye Avrupa pazarının ithalat yaptığı Çin, Vietnam ve Endonezya’dan sonra 4.
Büyük ülke konumundadır. 2003‐2012 yılları arasında AB’nin ithalatında Türkiye’nin payı %7.7 ‘lik bir
büyüme göstermiştir. AB28 ülkeleri en ok Çin’den mobilya almaktadır. Çin’in payı 2003’te %32,7 iken
bu oran 2012’de %64,3’e çıkmıştır.
AB pazarında tüketime konu olan mobilya cinsine rakamlara bakıldığında ise aşağıdaki tablo karşımıza
çıkmaktadır. 2014 CSIL verilerine göre hazırlanan tabloya göre koltuklar pazarın %24.8 payı (12 Milyar
dolar) ile ilk sırada yer almaktadır.
Tablo 5:Avrupa Pazarında Mobilya Cinsine Göre Tüketim Değerleri (Milyon €)(%)
Mobilya Cinsi

Mobilya Tüketimi

Pay (%)

Koltuklar

12.000 Milyon €

24,8

Mutfak Mobilyası

8.896 Milyon €

17,8

Ahşap Yatak Odası Mobilyaları

5.902 Milyon €

11,8

Ahşap Yemek Ve Oturma Odası

4.953 Milyon €

9,9

Ahşap Ofis Mobilyaları

4.537 Milyon €

9,1

Diğer Ahşap Mobilyalar

3.835 Milyon €

7,7

Metal Mobilya

3.326 Milyon €

6,7

Mağazalar İçin Ahşap Mobilya

2.854 Milyon €

5,7

Metal Büro Mobilyaları

1.523 Milyon €

3,1

13

Yatak Destekleri

1.159 Milyon €

2,3

Plastik Mobilya

458 Milyon €

0,9

Ahşap/Metal/Plastik Dışı Malz. Mob.

95 Milyon €

0,2

Kaynak: ITO Dünyada ve Türkiye’de Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Raporu, 2016‐7

Karlılık bakımından sektör incelendiğinde büyük firmaların karlılık oranlarının küçük firmaların iki katı
kadar olduğu görülmektedir. Büyük (mağaza başına 1 milyondan fazla Euro yatırım yapılmasına ihtiyaç
duyulan) amiral gemisi mağazalarına sahip Holdingler diğerlerine göre yaklaşık ortalama iki kat Faiz
Amortisman Vergi Öncesi Kar oranına sahiptir9. Avrupa’da büyük mağazalı üreticilerin karlılığı ortalama
yüzde 11 iken diğer üreticilerin ortalama karlılığı yüzde 5,5 civarındadır. Avrupa’da karlılık açısından
"en iyi" 20 şirket arasında 8 İtalyan şirketi, 7 İskandinav şirketi ve Doğu Avrupa'dan 4 şirket
bulunmaktadır10.

3.3.

Türkiye Mobilya Üretimi Sektörü

Mobilya sektörü emek yoğun yapısı, birçok sektör ile olan bağlantısı ve son dönemlerde öne çıkan bilgi
ve teknoloji kullanımı ile imalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de istihdam açısından
önemli bir konuma sahip olan mobilya sektörü, kentleşme oranının artması ve oluşan iç talebe paralel
biçimde son 15 yılda hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Türkiye’de mobilya sektöründeki üretimin 6
milyar dolar olduğu tahmin edilmekte olup Türkiye’nin GSMH’si içinde yüzde 0,75 seviyesine yakın bir
payı vardır. Çalışan sayısı payının düşük olması firmaların ölçeklerinin küçük olduğunu; ciro payının
düşük olması ise sektörün ürünlerin katma değerinin düşük olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin
mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörün 2014 yılı ihracatı 2,4
milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin son on yılda dünya mobilya ihracatı sıralamasında 11 basamak
yükselerek 12'nci sıraya yükselmiştir. 2008 yılında 681 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ithalatı,
2011 yılında 690 milyon dolar, 2014 yılında 1,006 milyar dolar, 2015 yılında 850 milyon dolara
ulaşmıştır. Aşağıdaki Şekil 3’te görüldüğü gibi mobilya ürünleri sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı
içindeki payı 2015 yılında yüzde 1,58 ve ithalatı içindeki payı yüzde 0,41 düzeyindedir.

9

ITO Dünyada ve Türkiye’de Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Raporu, 2016‐7
ITO Dünya’da ve Türkiye’de Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Raporu, 2016‐7
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Şekil 3:Türkiye'nin Mobilya Sektörü İthalat/İhracat Payı(%) ve Dengesi

İhracat/İthalat Payı Yüzdesi

1,8
1,6

1,58

1,52

1,47

1,4
1,2
1

0,8

0,8
0,6
0,4

0,3

0,415

0,4

0,41

0,2
0
2003

2013

2014

Türkiye'nin İhracat İçindeki Payı(%)

2015

Türkiye'nin İthalat İçindeki Payı(%)

Kaynak: ITO Dünya’da ve Türkiye’de Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Raporu, 2016‐7

Mobilya ürünleri sektörünü;
• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 4 kuruluş,
• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 3 şirket,
• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesindeki 4 şirket, temsil etmektedir.
İthalat ve ihracatı birlikte değerlendirildiğinde mobilya sektöründe Türkiye’nin batılı ülkelerle yaptığı
dış ticaretin ivme kaybettiği, bununla birlikte Çin, Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle dış ticaretini
geliştirdiği gözlemlenmektedir. Türkiye mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle
çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın
özellikle son 15‐20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin
sayısı artmaya başlamıştır. SGK verilerine göre sektör 160 bin kişiyi istihdam etmektedir. TÜİK Genel
Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 34.438’dir.
Fabrikasyon üretim yapan firmaların, istihdam düzeyi ile paralel olarak büyük firmalardan oluştuğu
düşünülmektedir. Fabrikasyon üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mobilya ve
orman ürünlerinde, sektörde önemli bir yer tutmamakla beraber, faaliyet gösteren yabancı sermayeli
firma sayısı, mutfak mobilyası başta olmak üzere artmaktadır. Türkiye’de mobilya sektöründe üretim
üç farklı alanda yapılmaktadır. İlki organize sanayi bölgelerinde olup, orta ve büyük ölçekli firmalar seri
üretim yapmaktadır. İkinci üretim alanı küçük sanayi siteleridir. Burada küçük ölçekli çok sayıda firma
kümelenme anlayışından uzak birbirine benzer üretimler yapmaktadır. Üçüncüsü ise tekil olarak
şehirlerin içine dağılmış ve bir bölümü kayıt dışı çalışan küçük ölçekli firmalardır. Sektörde dağınıklık,
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kümelenme yapısının olmaması, küçük ölçekler, sanayi sitelerinde yığılma, şehir içlerindeki pahalı
taşımacılık gibi unsurlar rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Mobilya talebi büyük ölçüde yeni
konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük
ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına, ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak
istihdamın artmasına bağlıdır. Bu nedenle talep esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan
talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir
izlemektedir. Kapasite kullanımının artırılamamasındaki en önemli etken iç pazardaki talep
daralmasıdır. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış
talep yetersizliği gelmektedir. Talep yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli ve yabancı
hammadde yetersizliği ve diğer nedenler izlemektedir.
Üretim miktarı ölçümlerinde net resmi bir rakam olmamakla birlikte üretici firma sayısı, üretim
miktarları, satış fiyatları, ihracat rakamları ile birlikte değerlendirildiğinde inşaat sektörünün büyüklüğü
ve sektördeki kayıt dışılık dikkate alındığında Türkiye’de mobilya sektöründeki üretimin 7,5 milyar dolar
olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 12’de mobilya imalatının alt dallarına göre üretim değerleri yer
almaktadır. Mobilya üretiminin imalat sanayi içindeki payı 2012 yılı itibariyle yüzde 2,1 düzeyindedir.
Tablo 6: Mobilya Üretiminin İmalat Sanayi İçindeki Payı (2006‐2012)
Kod Ürün Açıklaması (NACE)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31 Mobilya İmalatı

7.322

8.150

9.811

8.436

10.486

14.074

15.963

31.01 Büro ve Mağaza Mobilyaları

1.111

1.115

1.417

1.126

2.060

2.909

3.285

31.02 Mutfak Mobilyaları

415

508

711

889

900

1.478

1.676

31.03 Yatak İmalatı

547

671

689

753

718

959

1.087

31.09 Ev ve Bahçe Mobilyaları

5.249

5.856

6.994

5.668

6.808

8.728

9.915

C İmalat Sanayi

379.215

414.733

477.137

420.381

524.469

696.364

750.375

Pay (%)

1,9

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

Kaynak: ISO Mobilya Sektörü Raporu, ISO, 2015, s.4

Mobilya, TÜİK tarafından yapılan “gelirler ve yaşam koşulları” araştırmasına göre harcamalardan aldığı
pay bakımından hane halkı gider kalemleri içerisinde; % 5,9 ile beşinci sırada yer almaktadır. Mobilya,
kira‐konut, gıda, ulaşım, lokanta‐otel harcamalarından sonra gelmektedir.11
TOBB Mobilya Sektörü Raporu’na(2013) göre Mobilya sektöründe istihdamın en yoğun olduğu ilk 10 il
sırasıyla İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak
sıralanırken, istihdamın en düşük olduğu iller sırasıyla Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Ağrı,
Hakkâri, Edirne, Iğdır, Kilis ve Van’dır. İstanbul yaklaşık % 21, Bursa % 14,5, Kayseri % 11,5, Ankara %
10 ve İzmir yüzde 8,5 pay ile mobilya imalat sektöründe ilk beş sırada yer alan illerdir. En düşük illerden
11

TOBB Mobilya Sektör Raporu, 2013, TOBB, s.5
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Ardahan’da hiç mobilya üreticisinin olmaması dikkat çekerken, diğer 9 ilde mobilya üreticisi sayısı ve
istihdam son derece düşüktür.
Mobilya üretiminin yoğunlaştığı diğer bölge, Bursa‐İnegöl Bölgesi gelişme dinamiği yüksek bir bölgedir.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasının getirdiği ticari hareketliliği ve hammadde kaynaklarına yakın
olmasının avantajını iyi değerlendiren İnegöl, bugün önemli bir mobilya merkezidir. Sektörde yapılan
ihracatın bölgelere göre dağılımında Kayseri ve İstanbul’un ardından üçüncü sıradadır. Bölgenin
ihracatta yakaladığı başarı, Bursa‐İnegöl’ün mobilyada önemli bir uluslararası merkez olma yolunda
olduğunu göstermektedir. Bursa‐İnegöl bölgesi işletme başı istihdam ortalaması 10,9 ile Kayseri’den
sonra en yüksek istihdam ortalamasına sahip bölgedir. Kayseri ise mobilya üretiminde önemli etkinliği
olan illerden biridir. Kayseri mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatak üretimi ile
başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan
firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK
ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. İşletme başına
istihdam ortalaması 17,7 olup Türkiye genel imalatının yaklaşık 3 katıdır. 2012 yılında Kayseri, ülkemizin
en önemli mobilya üretim ve ihracat merkezi durumundadır. Ülkemizde mobilya sektörü geleneksel
yöntemlerle çalışan, daha çok aile şirketi, atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir
yapıya sahiptir. Ancak özellikle son 20 yılda küçük ölçekli firmaların yanı sıra orta ve büyük ölçekli
firmaların sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. TÜİK ve MOSDER rakamlarına göre Türkiye’de
29.346 üretici, 32.382 perakendeci toplam 61.728 faaliyet gösteren firma vardır. Mobilya sektöründe
çalışan kişi sayısı 258.213 olmakla beraber yan sanayi ile birlikte bu sayının 500.000 kişi olduğunu
söyleyebiliriz. Şehirlere göre firma ve çalışan sayısını aşağıdaki tabloda görebiliriz12.
Tablo 7: Türkiye Mobilya Sektörü İstihdam Rakamları ve Firma Sayısı
ŞEHİR

FİRMA SAYISI

ÇALIŞAN SAYISI

İstanbul

6.458

35.633

Ankara

5.361

30.062

İzmir

2.379

14.142

Bursa

2.130

16.096

Kayseri

740

20.280

Diğer

12.278

42.000

Toplam

29.346

158.213

Perakende Satışı
Genel Toplam

32.382
61.728

100.000
258.213

Kaynak: ORAN Kalkınma Ajansı, Mobilya Sektörü Raporu, Kayseri, Haziran 2016.

12

ORAN Kalkınma Ajansı, Mobilya Sektörü Raporu, Kayseri, Haziran 2016, s.14
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Türkiye’de mobilya sektörü, pazar ve hammaddeye yakın yerlerde yoğunluk göstermektedir. Bunlar
İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana gibi illerdir. Bunun yanı sıra Eskişehir, Bolu, Antalya,
Zonguldak, Sakarya, Trabzon, Balıkesir, Antalya ve Burdur gibi illerde de mobilya üretimi mevcuttur.
İstanbul’da özellikle İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde MASKO (778 Mağaza) ve Y.Dudullu Sanayi
Sitesinde MODOKO (350 Mağaza) önemli mobilya merkezleridir. Bunların yanı sıra daha küçük çapta
Eyüp’te MODESA, Çamlıca’da ÇAMOÇA ve Başakşehir’de de çeşitli çarşılar mevcuttur. Ankara Mobilyası
denilince ilk akla gelen yer olan Siteler 5.000 dönüm arazi üzerine faaliyet gösteren büyük bir organize
sanayi bölgesidir. Bursa İnegöl’de önemli mobilya merkezlerimizden bir tanesidir. TR72 Bölgesine
bakacak olursak en önemli merkez hiç şüphesiz Kayseri’dir. Türkiye’de mobilya denilince ilk akla gelen
illerimizdendir. Özellikle mobilyada markalaşmada ilk akla gelen yerdir. İstikbal, Bellona, Yataş, Kilim,
İpek Mobilya gibi markalar ile anılır olmuştur. Özellikle kanepe, koltuk ve yatak imalatı ile yükselişe
geçen Kayseri Mobilyası markalaşma yönünde sektördeki diğer firmalara ön ayak olmuştur. Kayseri
Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası verilerine göre sektörde faaliyet gösteren firma sayısı
3.500’ü bulmaktadır13. CSIL verilerine göre dünya mobilya ihracatında 21. sıradayız. Sektör net cari fazla
veren ve ihracatı ithalatının iki katı olan bir sektördür. Son 2 yıldır %20 büyüme gösteren ihracatımız,
bu durumun devam etmesi durumunda beş yıl içerisinde ilk on ihracatçı ülke arasına girecektir. Türkiye
Mobilya İhracatı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Grafik 1: Türkiye’nin Mobilya İhracatı (Milyon $)
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Kaynak: ITO Türkiye Mobilya Sektörü Rekabet Gücü Raporu, ITO 2016, s.5

Yukarıdaki grafik incelendiğinde 2005‐2015 yılları arasında Türkiye Mobilya sektörünün ihracatının
sürekli artış gösterdiği ve 715 Milyon dolardan 2.258 Milyon Dolara yükseldiği görülmektedir. Son 10
13

ORAN Kalkınma Ajansı Mobilya Sektörü Raporu, Kayseri, Haziran 2016, s.15.
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yılda ihracat 3 kattan fazla artış göstermiştir. Uluslararası piyasalarla paralel olarak 2008 yılındaki
Dünya Ekonomik Krizi sektörü etkilemiş ve ihracatın 2009’da düşmesine sebep olsa da sonraki yıllarda
çok hızlı bir artış göstermiştir. Bu artışta Kuzey Irak’a yapılan ihracatın büyük etkisi olmuştur. Aşağıdaki
Tablo 8’de de görüldüğü üzere 2009‐2013 yılları arasında ihracatın en fazla yapıldığı ülke Irak birinci
sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ihracat kompozisyonuna paralel olarak mobilya sektöründe de Irak
birinci ve Almanya ilk sıralarda yer almaktadır.
Tablo 8:Türkiye’nin Mobilya İhracatının en çok olduğu ülkeler, (Milyon $)
ÜLKE ADI

2009

2010

2011

2012

2013

Irak

137.654.277

34.820.328

209.204.897

286.447.623

396.202.880

Almanya

122.119.319

7.997.416

135.373.236

168.836.852

152.839.224

İran

74.029.022

1.389.893

91.325.254

110.754.208

71.527.314

Azerbaycan

71.464.078

8.519.283

82.962.827

108.470.135

131.495.049

Libya

42.803.446

12.567.193

75.414.762

17.494.230

167.211.289

Fransa

66.864.096

5.567.836

73.804.362

91.390.124

85.444.360

Kaynak: ORAN Kalkınma Ajansı Mobilya Sektörü Raporu, Kayseri, Haziran 2016, s.15

Tablo 9’da ise ürün grubuna göre ihracat payları verilmiştir. Buna göre GTİP sektör kodunda 9401’de
sınıflandırılan “Oturmaya Mahsus Mobilyalar, Aksamlar ve Parçaları” ilk sırada yer almaktadır.
Tablo 9: Ürün grubuna göre ihracat payları, (Milyon $)
G.T.İ.P
9401
9402

Ürün Tanımı
Oturmaya Mahsus Mobilyalar, Aksam ve Parçaları
Tıpta, Cerrahide, Diş Hekimliğinde ve Veterinerlik‐

2010

2011

2012

2013

541.763

632.130

646.218

738.600

21.469

26.609

32.409

52.211

te Kullanılan Mobilyalar
9403

Diğer Mobilyalar Aksam ve Parçaları

750.290

894.529

1.113.034

1.325.343

9404

Şilte Mesnetleri, Yatak Tk. Eşyaları vb. Eşya

101.150

105.108

106.909

121.092

1.414.672

1.658.376

1.898.570

2.237.246

TOPLAM

Kaynak: ORAN Kalkınma Ajansı Mobilya Sektör Raporu, Kayseri, Haziran 2016, s.15

Türkiye’de mobilya sektörü kentleşme oranının artması ve oluşan iç talebe paralel biçimde
büyümektedir. Dış ticarette gelişen ülkemiz dünya ticaretinden aldığı %1’lik oranla 21. sırada yer
almaktadır. Yatak odası mobilyaları ile öne çıkan Türkiye ihracatı toplamda 1,7 milyar dolarlık değere
sahiptir. Sektör 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını %246’ya çıkararak dış ticaret dengesine
katkı sağlamaktadır14.

14

ÇKA Mobilya Sektörü Raporu, Adana, Nisan 2014, s.6
19

3.4.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü

Bingöl’de faaliyet gösteren Mobilya Sektörü firmalarına ilişkin veriye ulaşmak çok zorlu olmasına
rağmen sektörle ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler talep edilmiştir. Masa başı çalışmada elde edilen
verilerle ile fiili verilerin uyuşmadığı bunun sebebinin de sektörde faaliyet gösteren firmaların basit
usulde vergi beyanlarında bulunmalarının getirdiği bir sonu olduğu tespit edilmiştir. Sektörün öncü
firmaları ve aktörleri ile yapılan görüşmelerde sektörde yaklaşık 120 ile 130 firmanın olduğu dile
getirilmiştir. İkincil verilerden elde edilen bilgilere göre aşağıdaki sonular ortaya çıkmıştır. Kalkınma
Ajansı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), TUİK ve Bingöl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl
Müdürlüğünün verilerinden derlemeler yapılarak aşağıdaki sonular elde edilmiştir.
Grafik 2: Bingöl'de Seçilmiş Sektörlerin Girişim Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Yıl ve Sektör Bazında Girişim Sayısı Değişimi
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Kaynak: Yerel kurumlardan elde edilen verilerden derlenmiştir.

Bazı sektörlerin Bingöl ekonomisindeki istihdam ve girişim bakımından yarattığı değişim incelendiğinde
Gıda Sektörü girişim sayısı bakımından en hızlı gelişim göstermekte olup, 2011 sektörde kayıtlı firma
sayısı 21 iken bu rakam 2016’da 41 olmuştur. Mobilya sektöründe ise bu rakam 9’dan 21’e yükselmiştir.
Her ne kadar kayıtlı olarak 21 firma görünürken sahada elde ettiğimiz verilere göre bu rakam 120 ile
130 arasında değişmektedir. Firmaların çoğu iki‐üç çalışandan oluşan atölye tipi üretim gerçekleştiren
firmalardır. Buna göre aşağıdaki grafikte kayıtlı istihdamın yıllar içindeki değişimi görülmektedir. Yine
gıda sektörü hızlı bir artış gösterirken gıda sektörü ile birlikte tekstil(14‐Giyim Eşyalarının imalatı) gözle
görülür bir istihdam artışı sağlamıştır. Bu sektörlerin içinde Mobilya Sektörü de kayda değer bir
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istihdam artışı sağlamıştır. Hem girişim sayısı hem de istihdam artışı bakımından sektörler
değerlendirildiğinde Türkiye’deki ekonomik gelişmeye paralel bir şekilde artış gösterdiği, 2013‐2014
yıllarında özellikle çözüm süreciyle birlikte Bölge’de oluşan olumlu havanın mobilya sektöründe de
kendisini hissettirdiği görülmektedir. İstikrar ve güvenliğin ekonomiyi birinci dereceden etkilediğini
göstermektedir.
Grafik 3: Öne Çıkan Sektörlerin Yarattıkları İstihdamın Yıllara Göre Değişimi
Yıl ve Sektör Bazında İstihdam Değişimi
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Kaynak: Yerel kurumlardan elde edilen verilerden derlenmiştir.

Grafik 2 ve Grafik 3’te görüldüğü üzere Gıda ve Mobilya sektörleri Bingöl’de ön plana çıkan sektörler arasındadır.
Grafik 4’te ise NACE kod sistemine göre 31 Mobilya Üretimi sınıfında yer alan kayıtlı firmaların yıllara göre
sayılarındaki artış sektörün geleceği ve büyüm potansiyeli hakkında bize bilgi vermektedir. Buna göre büyüme
trend/eğilim çizgisine göre son yıllardaki artış doğrusal olarak ilerlemeye devam edecektir.
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Grafik 4: Mobilya Sektöründe Girişim Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Mobilya Sektöründe İşyeri Sayısının Yıllara Göre Değişimi
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Kaynak: Bingöl’deki kurumlardan elde edilen verilerden derlenmiştir. NACE koduna ve Sanayi Sicil Kayıtlarına göre
hazırlanmıştır

Bingöl Ticaret Sanayi Odası Mobilya ve Tekstil Meslek Grubu bünyesinde bulunan firmalar
incelendiğinde 31 numaralı NACE kodu Mobilya Üretimi sektöründe kayıtlı 2015 yılında 18, 2016 yılında
da bu sayının artarak 21 firmanın olduğu tespit edilmiştir. BİNTSO verileri dışında yapılan saha
çalışmasında firmaların çoğunun Türkiye’de olduğu gibi 2‐3 kişiden oluşan atölye tipi üretim şeklinde
örgütlendiğinden ve basit usul vergi beyanı yaptığından BİNTSO verileri sahadaki gerçekliği
yansıtmamaktadır. Bingöl KSS Kooperatif yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerde elde edilen
verilere göre bu sayı 120‐130 arasındadır. Planlanan KSS’nin yönetimi ile görüşüldüğünde ise yeni
açılacak KSS’ye başvuran mobilya üretimi sektöründeki firma sayısının 184 olduğu dile getirilmiştir.
Grafik 5’te ise mobilya sektöründe gerçekleşen istihdamın yıllara göre değimi görülmektedir. Sahadan
elde edilen verileri teyit eden grafiğe göre 2013 yılında istihdamda büyük bir düşüş, yarı yarıya kadar
bir azalma olmasına rağmen sonraki yıllara istihdamı artışı gerçekleşmiş ve 159 kişiye çıkmıştır. Sahada
yapılan ankette istihdam edilen kişi sayısı sorulmuş ve 17 firmadan elde edilen verilere göre 160 kişinin
istihdam edildiği tespit edilmiştir. Ancak bu rakamın gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu bununla birlikte
küçük atölyelerde çalışan sayıları hesaplandığında sektörde 450‐500 kişi arasında bir istihdam
kapasitesinin olduğu söylenebilir15. Başka dikkate değer bir nokta ise 2013’te girişim sayısında bir
değişim olmamasına rağmen istihdam sayısında düşüş yaşanmasıdır. Bu da firmaların kapanmadığını

15

Mobilya Sektörü ile ilgili anket sonuçlarının değerlendirilmesi kısmında daha detaylı irdelenecektir.
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sadece istihdamın düşürdüğünü göstermektedir. Başka bir neden ise üretimde makineleşmenin artış
göstermesidir16.
Grafik 5: Mobilya Sektöründe İstihdamın Yıllara Göre Değişimi

Mobilya Sektöründe Yaratılan İstihdamın Yıllara Göre Değişimi
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Kaynak: Kalkınma Ajansı, BİNTSO ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Bingöl Mobilya Sektöründeki faaliyet gösteren firmaların toplam cirolarının değişimi ise Grafik 6’da
detaylı gösterilmektedir. Buna göre 2013 yılında istihdamın düşmesine paralel olarak ciroda da bir
düşüş yaşanmıştır. Bingöl Mobilya Sektörünün Ciro büyüklüğü bakımından incelenmesi neticesinde
Grafik 6’da da görüldüğü gibi 2011 yılında sektörün toplam cirosu 3.435.313,00 TL iken, bu rakam 2016
yılında 4 kattan fazla artarak 16,576,036.00 TL olmuştur. Girişim sayısı, istihdam ve ciro artışları
bakımından sektör değerlendirildiğinde; sektörün büyüme trendinin devam edeceği ve ivmesinin de
artacağı açıkça görülmektedir. Hem istihdam, hem girişim sayısı hem de ciro büyüklüğü değişiminin
eğilim fonksiyonu ve büyüme tahmin fonksiyonunun pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

16

Anket sonuçlarına göre Makine parkurları sürekli yenilenmektedir.
23

Grafik 6: Bingöl Mobilya Sektörü Ciro Büyüklüğünün Yıllara Göre Değişimi
Mobilya Sektörü Yıllara Göre Ciro (Net Satışlar) Değişimi (TRY)
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Kaynak: Kalkınma Ajansı, BİNTSO ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Bingöl Mobilya Sektöründe üretim ile iştigal olan firmaların toplam cirolardaki artış incelendiğinde ise;
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere 2011 den 2016 ya 4 kattan fazla bir büyümenin gerçekleştiğini
görmek mümkün. 2013 yılında bariz bir düşüşün yaşanmasından sonra ciroda sürekli bir artışın
meydana geldiği gözlenmektedir. Türkiye’de mobilya sektörünün özellikle ileri bağıntısı olan inşaat
sektörünün gelişmesine paralel bir seyir izleyen Bingöl’de Mobilya Sektörünün geriye bağıntısı olan
orman ürünleri sektörüne göz atmakta fayda var.
İnşaat ve Mobilya sektörüne temel girdi sağlayan (hammadde ve yarı mamul) sektör olan Kereste ve
Orman Ürünleri sektöründe ise firma sayısı yukarıdaki verilerle paralel olarak artış göstermiştir.
Grafik 7: Kereste ve Orman Ürünleri Sektöründeki Firma Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Kereste ve Orman Ürünleri Üretimi Firma Sayısı Yıllara Göre Değişimi
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Kaynak: Kalkınma Ajansı, BİNTSO ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.
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Bingöl Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerine göre Bingöl’de tüm sanayi sektörlerinde kayıtlı
bulunan çalışan sayısı ile mobilya üretimi sektöründe faaliyet gösteren çalışan sayısı karşılattırıldığında
sonuçlar aşağıdaki grafikte olduğu gibidir.
Grafik 8: Bingöl Mobilya Sektörünün Tüm Sektörler İçindeki İstihdam Payı (%)
Bingölde mobilya sektörünün istihdam payı
6%

Mobilya Sektörü
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94%

Kaynak: Bingöl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Verileri

Buna göre Bingöl’de mobilya sektöründe kayıtlı bulunan kişi sayısı tüm sektörlerdeki kayıtlı istihdamın
%6’sına denk gelmektedir.
2016 verilerine göre Bingöl mobilya sektörünün aktif büyüklüğü 21.336.424,43 TL’dir. Yine 2016
rakamlarına göre Bingöl’deki tüm sektörlerin aktif büyüklüğü 2.831.329.603,83 TL olmuştur. Bingöl
mobilya imalatı sektörü aktif büyüklük bakımından Bingöl ekonomisinin %0,75’ine denk gelmektedir.
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Grafik 9: Bingöl İmalat Sanayi İstihdam Payları (%)
Bingöl İmalat Sanayinde Sektörlerin İstihdam Payları
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Kaynak: Kalkınma Ajansı, BİNTSO ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Bingöl imalat sanayisinde istihdam rakamlarına bakıldığında Mobilya sektörünün %12’lik payla Gıda
ürünleri imalatı, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve Giyim eşyalarının imalatından
sonra 4. Sırada yer almaktadır. İstihdam ve imalat sanayi verileri bakımından Bingöl’ün ekonomisinde
ağırlığı olan sektörler analiz edildiğinde mobilya sektörü üzerinde durulması gereken ve potansiyeli
görece iyi olan bir sektördür.
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•İkincil Kaynaklar
•Birincil Kaynaklar
•DZA Temel Faktörleri
•DZA Destekleyici Faktörler

Nihai Rapor

•Mevcut Durum Raporu

•Rekabet Edebilirliliğin İç Faktörler
•Rekabet Edebilirliliğin Dış Faktörleri

Çıktı Lojistiği, Pazarlama, Satış ve
Satış Sonrası Hizmetlerin Analizi

Sektörün Rekabet Gücü
ve Performası

•Üretim Sistemi Analizi
•Üretimin Analizi
•Sektörün Teknik Prformansının Ölçümü
•Destekleyici Faktörler ile Çevresel Koşulların Analizi

•Görüşme yapılacak aktörlerin
belirlenmesi
• Anket uygulanacak firmaların
belirlenmesi

Teknolojik Kapasitenin Analizi

Anket ve Formların TDE ile
ERA'nın onayına sunulması

Anket Sorularıın ve
Formların Hazırlanması

Veri toplama ve analiz etme

Şekil 4: Mevcut Durum Raporu için Yöntem ve Saha Çalışması Aşamaları

Bingöl Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizinin bir parçası olarak sektörü mevcut durum analizi aşağıdaki yöntemle hazırlanmıştır.

4. BİNGÖL MOBİLYA ÜRETİMİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ

4.1.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü Saha Anket Çalışması

Kapsamlı masa başı çalışmasından sonra mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların listeleri
gözden geçirilmiştir. Fırat Kalkınma Ajansı YDO Koordinatörlüğünden yapılan yönlendirmeler
doğrultusunda farklı kurumlardan Bingöl’de faaliyet gösteren sektör firmalarının listeleri
toparlanmıştır. İŞGEM Projesi çerçevesinde daha önce gerçekleştirilen sektör ile ilgili toplantıların
listeleri de dâhil olmak üzere hem BİNTSO hem de Bingöl Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden
elde edilen veriler doğrultusunda potansiyel firmalar belirlenmiştir. Yapılan alışma sonrasında mobilya
sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunluğunun Bingöl KSS’de olduğu tespit edilmiştir. KSS
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve KSS Kooperatif başkanı ile görüşme gerçekleştirilerek firmalar
arasında filtreleme yapılmıştır. Bununla birlikte KSS’de yer problemi nedeniyle atölye kuramayan
firmalar, şehir merkezinde ve mahalle aralarında atölyeler kurarak mobilya sektörünün KSS’nin dışına
taşırılmasına sebep olmuştur.
Tablo 10: Anket ve Derinlemesine Görüşme Yapılan Sektör Firmaları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Unvan
AY‐GÜN MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. MAD.
BİN‐OR YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BİNGÖL MOBİLYA
MAVİ ÇİZGİ MOBİLYA İNŞ. SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
NAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ
PRESTİJ YAPI
DEKOR MOBİLYA
TUNA ORMAN ÜRÜNLERİ
HİRA İNŞAAT TAR. VE ORMAN ÜR. IDA. BAS. YAY.
TEM. TEK. İTH. İHR. T.S. LTD.ŞTİ.
KARDELEN MOBİLYA İMALAT İNŞAAT GIDA HAY. KIR.
TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YENİ NESİL MOBİLYA
ATILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK MOBİLYA
HAYVANCILIK GIDA TEKSTİL İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ LTD. ŞTİ.
PIRLANTA METAL RAY HIRDAVAT
İHDA MOBİLYA
PIRLANTA MOİLYA İNŞ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BAMSAN AHŞAP ELEMANLARI İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ
SEYİDHANOĞLU MOBİLYA

Ziyaret Tarihi/
Anket Tarihi
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

Yetkili/İrtibat Kişisi

21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
22.09.2017

Saim YAYAN
Murat KILIÇ
Halis VURAL
İsmail TUZ
Halim ERTEN

22.09.2017

Nurettin DEMİR

03.10.2017
03.10.2017

İshak BOZKURT
Sani BUYANKARA

03.10.2017
03.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017

Serdar KARLI
Polat BAYINDIR
Mahsum KARLI
Gıyasettin KİŞİN
M. Sıddık SEYİTHANOĞLU

Ayhan GÜNCEGÖRÜ
A.Kadir YILDIRIM
Necmettin KILIÇ
M. Şirin BAŞARAN

Sektöre yarı işlenmiş mamul tedariki yapan firmalar(mdf, sunta, kapak, yan bant) ve yan ürün (hırdavat
malzemeleri, vida, menteşe, kulp, vb.) firmalardan oluşan bir listeden 17 firmaya anket uygulanmıştır.
Kategorik olarak uygulanan anketin sonuçlarına göre sektörde firmaların hangi kategoride mevcut
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durumlarının daha iyi veya daha kötü olduğu rahatlıkla analiz edilebilir. Anketteki sorulara verilen
cevaplara ilişkin tanımlayıcı istatistikler şu şekilde ortaya çıkmıştır.
A. Temel Bilgiler
İlk kategoride yer alan ve firma ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı sorulara verilen cevaplara göre
hazırlanan tablo ve grafikler aşağıdaki gibidir. Bu göre firmanın sektördeki deneyimi ile ilgili sorulan
soruya verilen cevaplara incelendiğinde; firmaların %64’ü 21 yıl ve üstü, %12 16‐20 yıl arası, %12’si 11‐
15 yıl arası ve %12’si de 6‐10 yıl arası tecrübeye sahip olduğu belirlenmiştir.
Grafik 10: Firmaların Sektördeki Deneyimi, (Yıl)
Sektör Deneyimi

12%
1‐5 Yıl

12%

6‐10 Yıl
12%
64%

11‐15 Yıl
16‐20 Yıl
21 Yıl ve daha fazla

Firmalara uygulana ankette temel bilgiler kısmında sorulan sorulardan birisi de “Firmanın ciro aralığı”
ile ilgili olan soruydu. Firmaları verdiği cevaplara göre aşağıdaki şekilde ciro aralıkları gösterilmiştir.
Buna göre; anket uygulanan 17 firmadan yıllık ortalama cirosu 0‐1 Milyon TL olan 9 firma vardır. Cirosu
1‐3 Milyon TL olan 2 firma, 4‐6 Milyon TL olan 3 firma, 7‐9 Milyon TL olan 0 firma, 10‐12 Milyon TL olan
1 firma, 12 Milyon TL ve üzeri olan 1 firma olduğu, 1 firmanın da ciro ile ilgili bilgi vermediği
görülmüştür. Bu sonuca göre firmaların büyük çoğunluğu Türkiye’deki mobilya sektörüne paralel olarak
yapılanmış olup, firmaların çoğunluğu 10’dan az kişinin istihdam olduğu atölye tipi üretim
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
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Şekil 5: Firmaların Ciro Büyüklükleri Aralığı
Firmaların Ciro Büyüklüğü
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8
Firma Sayısı

6
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2
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1

1

1

10‐12 Milyon
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Belirtmedi

Şekil 4’e göre anket uygulanan firmaların %52’sine denk gelen 9 firmanın ciro büyüklüğünün 0‐1 Milyon
TL aralığında olduğu görülmektedir. Anket uygulanan firmaların içerisinde Bingöl’de ilk sıralarda(en
büyük ilk 6‐7 firma) yer alan firmalar olduğundan, bu şekle göre ciro büyüklüğü 0‐1 Milyon arasında
olan firmalar %52 olmasına rağmen gerekte tüm sektör firmaları dikkate alındığında %90’dan fazlasının
ciro büyüklüğünün 0‐1 Milyon TL arasında olduğu görülecektir. Ciro büyüklüğü bakımından da tüm
Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de küçük ölçekli atölye tipi üretimin çok büyük oranda üretim yöntemi
olarak baskın geldiği görülmektedir.
Firma sahiplerinin eğitim durumuna bakıldığında ise Grafik 15’te olduğu gibi bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. Firma sahiplerinin çoğu çıraklıktan gelme olmasına rağmen liseyi bitirenlerin oranı %39 ile
ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %28 Ortaokul, %22 İlkokul ve %11 Lisans mezunları takip
etmektedir. Firma sahiplerinin mesleki tecrübeleri almış oldukları çıraklık, kalfalık ve ustalık
süreçlerindeki işbaşı eğitimden gelmektedir. Yapılan saha çalışmasında mesleki eğitimin, çıraklık ve
kalfalık eğitimin bütünleşmesi ihtiyacının olduğu, ustalık belgelerinin göstermelik olmaktan çıkarılıp
gerçek anlamda bir mesleki‐teknik eğitim sürecinden geçirilerek verilmesi gerektiği önerisi ön plana
çıkmıştır.
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Grafik 11:Firma Sahiplerinin Eğitim Durumu
Firma Sahiplerinin Eğitim Düzeyi
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39%

Lisans

28%

Temel bilgiler kategorisinde yer alan sorulardan birisi de firmaların çalışan sayılarına yöneliktir. Anket
sonuçlarına göre elde edilen veriler Grafik 12’de verilmiştir. Grafiğe göre firmaların %35’I 1‐5 arasında
çalışan istihdam etmektedir, %23’ü 6‐10 arası çalışan istihdam etmektedir. Firmaların %18’I 11‐15
arasında, %12 16‐20 arası, %12 ise 21 ve fazla çalışan istihdam etmektedir.
Grafik 12: Firmaların Çalışan Sayıları Aralığı

Firmaların Çalışan Sayıları Aralığı
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12%

35%

18%
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Bingöl mobilya sektörü çalışanların cinsiyet dağılımı Grafik 13’te gösterilmiştir. Buna göre sektörde %97
Erkek, %3 Kadın çalışandan oluşmaktadır. Sektörün yapısı ve dinamiği gereği imalatta hep erkekler
çalışmaktadır. Ayrıca meslek edinilmesi için çıraklıktan yetişme ustalar sektörde çalışmaktadır.
Toplumun kültür yapısı gereği kadınlar çıraklık eğitimine ve meslek edindirmek üzere sanayiye
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gönderilmemektedir. Sektörde çalışan %3’lük ya yönetim kademesinde ya da destekleyici hizmetlerde
görev almaktadır.
Grafik 13: Bingöl Mobilya Sektöründe Çalışanların Cinsiyet Dağılımlar
Çalışanların cinsiyete göre dağılımları
3%

Kadın Çalışan

Erkek Çalışan

97%

Bingöl mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma sahiplerinin girişimcilik sertifikası sahibinin olması
KOSGEB hibe ve desteklerinden faydalanma isteği ve iştahının tespit edilmesi için önemli bir
göstergedir. Firmaların Girişimcilik Eğitimi ve kurumsal kapasiteye etki edecek eğitimlerin alınıp
alınmadığı ile ilgili de önemli bir göstergedir. Grafik 14’te görüldüğü üzere firma sahiplerinin %71’inin
Girişimcilik Sertifikası ve/veya girişimcilik eğitimi yok. KOSGEB’in sunmuş olduğu desteklerden
faydalanan firmalar olmakla beraber henüz çok yaygınlaşmış değildir.
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Grafik 14: Bingöl Mobilya Sektörü Firmalarının Girişimcilik Sertifikası Durumu
Girişimcilik Sertifikası Durumu
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Girişimcilik destekleri ve kültürünün gelişmesine paralel olarak başka önemli bir gösterge de firmanın
büyüme ve gelişme iştahını ölçmek için ankette sorulan sorulardan bir tanesi de önümüzdeki
dönemlerde istihdam artışını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin olmuştur. Firmaların hepsi
“Evet” diyen firmalardan rakam belirtmeleri istenmiştir. Buna göre çıkan rakamlar toplanarak mevcut
durumda çalışan sayısı ile karşılaştırılmıştır. Buna göre hâlihazırda 17 firmanın toplam istihdam miktarı
160’tır. 2013 yılına kadar yeni KSS’nin faaliyete geçmesi ile birlikte bu 17 firmanın gerçekleştirmeyi
hedeflediği toplam istihdam 287 olmuştur. Buna göre öngörülen istihdam artışı %81 olmaktadır.
İstihdam bakımından önümüzdeki beş yıl içerisinde sektörün %81 büyümesi öngörülmektedir.
B. Yönetim ve Organizasyon Becerisi
Firmaların yönetim ve organizasyon becerisini ölçmek üzere ankete bir bölüm oluşturulmuş olup karma
sorulardan oluşan bir set ile bu kapasite ölçülmüştür. Buna göre elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi
özetlemek mümkün. Firmaların vizyon ve misyon tanımlamalarının olması hem bir Kalite Güvence
Sisteminin(KGS) hem de kurumsallaşma ile gelecekte firmanın kendini nerde görmek istediği açısından
önemli bir göstergedir. Firmanın misyon ve vizyon açıklamalarına göre hedef ve stratejilerle büyüme
ve gelişimlerini kontrol etme fırsatı oluşmaktadır. Bu açıdan firmanın misyon ve vizyonunu iyi belirlemiş
olması firmanın kurumsal iş yapma kapasitesini göstergelerinden biridir. Grafik 15’te görüldüğü üzere
Bingöl mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların %94’ünün Misyon ve Vizyon tanımlaması
yoktur. Firmaların temel düzeyde kurumsallaşma ve KOSGEB’in desteklerinden faydalanma konusunda
büyük ihtiyaç olduğu sonucu çıkmaktadır.
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Grafik 15: Firmaların Misyon ve Vizyon Tanımlamaları
Vizyon ve Misyon tanımlanmış mı?
6%
Hayı
r

94%

Misyon ve Vizyon tanımlamaları olmadığından diğer kurumsal becerilerle ilgili sorulara verilen cevaplar
paralellik göstermiştir. “Organizasyon şeması çizilerek görev tanımları yapılmış mı” sorusuna verilen
cevapların dağılımına bakıldığında firmaların %94’ünün hayır dediği görülmektedir.
Grafik 16: Organizasyon Şeması, Görev Tanımlamaları ve Dağılımlarının Yapılmış Olması Durumu
Organizasyon şeması çizilerek görev dağılımları belirlenmiş mi?
6%

Hayır
94%

Evet

Firmaların %94’ünde başta İnsan Kaynakları Politikası olmak üzere politika belirlenemiyor. Piyasa
koşulları takip ediliyor. Herhangi bir uzmanlaşmış birim bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da
herhangi bir performans sistemi oturtulmamıştır.
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Grafik 17: İnsan Kaynakları Politikası ve Performans Sistemi Durumu
İK politikası ve performans sistemi var mı?
6%

Hayır
Evet

94%

Firmaların %94’ünde KGS yoktur veya bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmaları bulunmamaktadır. Bu
yüzden iş akışları ve iş süreçlerinin daha kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini hem de daha kolay takip
edilmesini sağlayan prosedürlerin tanımlanması ihtiyacı doğmamıştır. KOSGEB, İŞGEM, İŞKUR
desteklerinden ve/veya Kalkınma Ajansı desteklerinden faydalanan firmalar bu konuda çalışmalar
yürütülmüş olmakla beraber uygulanması konusunda yeteri kadar bir kurumsal kültür yerleşmemiştir.
Grafik 18: KGS, İş kışları ve Prosedürlerin Oluşturulması Durumu
Kalite Güvence Sistemine bağlı İş Akışları ve Prosedürleri tanımlanmış mı?
6%

Hayır
Evet

94%

Yine KOSGEB ve Kalkınma Ajansı gibi hibe desteği sunan kurumlarla çalışan firmalar dışında stratejik
planlama ve yönetim konusunda bilgi ve beceri düzeyi çok zayıftır. Grafik 19’da da görüldüğü üzere
firmaların %94’ü stratejik planlama yapmamaktadır. Stratejik planlama ve yönetim kapasitesinin
geliştirilmesi konusunda sadece firmaların %6’sı farkındalık düzeyi vardır ve bu konuda bir arayış
içindedir. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetici/sahip profilleri ve eğitim düzeyi
dikkate alındığında önümüzdeki süreçlerde sektör büyümeye yönelik bir eğilime girdiğinde fırsatları
değerlendirecek çok az sayıda firmanın olduğu görülmektedir. Özellikle eğitim düzeyi lisans düzeyinde
az olan firma sahiplerinin daha fazla fırsatları değerlendireceği olasılığı yüksektir. Bu yüzden sektörün
aktörleri değer zinciri içerisinde nitelik arttırıcı eylem planları ile sektörün yönünü ve kapasitesini
değiştirebilir.
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Grafik 19: Mobilya Sektörü Firmalarının Stratejik Planlama Yapma Becerisi ve Algısı
Stratejik planlama ve yönetim konusunda eğitim aldınız mı?
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94%

Stratejik planlama beceri ve kapasitesinin geliştirilmesi konusunda verilecek eğitimler ve eyle planları
zincirleme olarak firmanın diğer alanlardaki kapasitesini geliştirecektir.
C. Hammadde, Yarı Mamul ve Tedarik Yetkinliği
Bingöl mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların tedarik zinciri yetkinliğini ölçmek ve
değerlendirmek üzere ankette yer verilen sorulardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Hammadde ve yarı mamul imalat sektöründe maliyetlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır.
İmalat girdisi olarak hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin tedarikinin kolay ve maliyet etkin olması
karlılık oranlarını da etkilemektedir. Bu açıdan Bingöl mobilya sektörü firmalarının tedarik zinciri
içerisinde hammadde ve yarı mamule erişim kapasitesini nitelik ve nicelik bakımından değerlendirmek
üzere ankete rekabet gücü açısından da önemli bir yer tutan girdi koşulları ile ilgili sorular eklenmiştir.
Girdi koşullarına ilişkin anket çalışmasında elde edilen sonuçları şu şekilde analiz edebiliriz.
Grafik 20: Satın Alma Prosedürlerinin Firmalarda Yazılı Halde Tanımlanma Durumu
Satın alma prosedürü tanımlanmış mı?

Hayır
71%
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Evet

Yarı mamul tedarik merkezi farklılığı bakımından yapılan değerlendirmede firmaların %76’sı Bingöl’den,
%53 Bingöl’e yakın yerlerden (Elazığ ve Diyarbakır), %41’I de Bingöl’den uzak yerlerden ihtiyaç duyduğu
hammadde ve yarı işlenmiş mamulü(MDF, Sunta) tedarik etmektedir.
Şekil 6: Yarı Mamul ve Hammadde Tedarik Merkezi Durumu
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“En çok karşılaşılan yarı mamul tedarik problemi nedir” sorusunu tüm firmalar Döviz Kuru
dalgalanmaları ve Fiyatların sürekli değişkenlik göstermesi en büyük etkiye sahip olduğunu söylemiştir.
Bununla birlikte firmaların %35’i de zamanında yarı mamulün teslim edilmemesini, %23.5’i de tedarikçi
sayısının az olması nedeniyle problem yaşandığını dile getirmiştir.
Şekil 7: Yarı Mamul Tedarikinde Karşılaşılan Temel Problemler
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Satın alma prosedürleri ile ilgili firmalara yöneltilen “satın alma prosedürleriniz yazılı halde tanımlanmış
mı?” sorusuna firmaların %29’u Evet, %71’I Hayır diye cevaplamıştır. Firmalar kahiri ekseriyeti, büyük
çoğunluğu siparişlerinin durumuna göre yarı mamul satın almaktadır. Bu yüzden satın alma prosedür
KGS’ye sahip kurumsallaşmış firmalarda olduğu gibi yazılı halde tanımlanmamıştır. Kurumsallaşma
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konusunda çalışma yürüten ve bazı ihalelere girme kapasitesine erişen firmalarda ise yeni yeni adımlar
atılmaktadır.
Mobilya sektöründe parçalar bir araya getirilerek ürünler açığa çıkartıldığından hem yarın işlenmiş
hammadde, hem de ürünlerin stoklanabileceği büyüklükte bir mekânın‐yerin olması firmalara büyük
rekabet avantajı sağlamaktadır. Stok yönetimi ve iş kapasitesinin arttırılması için fiziksel koşulların
firmanın ihtiyacına cevap verebilmesi gerekmektedir. Yapılan anket çalışmasında “Depolama alanınız
yeterli midir?” sorusuna firmaların %65’I Hayır demiştir. %35’i ise fiziksel alanlarının yeterli olduğunu
söylemiştir.
Grafik 21: Firmalarda Depolama Alanlarının Yeterlilik Durumu
Depolama alanlarınız yeterli mi?
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Etkin bir stok yönetimi firmanın hem eldeki imkânlarının verimli ve etkili kullanımını sağlamakta hem
de müşteri ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilmesini sağlamaktadır. İyi bir stok yönetimi
planlaması maliyetleri düşürür, karlılıkları yükseltir. Bu açıdan kurumsallaşma düzeyi yüksek olan
firmalarda stok yönetimi planlaması ve prosedürü önemli bir unsurdur. Bingöl mobilya sektöründe
ankete katılan firmaların %82’si stok yönetimi konusunda yazılı bir prosedürlerinin olmadığını
bildirmiştir. Hepsinin iş modeli aynı olmakla birlikte siparişlere göre stok yönetimi de idare etmektedir.
“Yazılı halde stok yönetimi prosedürünüz var mı?” sorusuna firmaların sadece %18’i Evet cevabını
vermiştir.
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Grafik 22: Stok Yönetimi Prosedürünün Olup Olmaması Durumu
Stok yöntimi prosedürü yazılı halde var mı?
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Yine girdi koşullarının değerlendirilmesi bakımından önemli bir gösterge de nitelikli personel‐işgücü arz
pazarında problemlerin olmamasıdır. Porter’ın Rekabet Gücü bileşenleri analizinde girdi koşullarının
ehemmiyet derecesi rekabetin pekiştirilmesinde önemli bir etkendir. Bingöl mobilya sektörü girdi
analizinde nitelikli işgücü bulma durumuna ilişkin sorulan soruya verilen cevaba göre ortaya çıkan
sonuç şöyledir. Nitelikli işgücü buluyor musunuz sorusuna anket katılımcı firmaların %65’i kesinlikle
bulamadığını, %29 bulamadığını %6’sı ise kolaylıkla bulduğunu belirtmiştir. Buna göre firmaların %94’ü
imalat başta olmak üzere sektörde sürekli çalışacak nitelikli personel bulamadığını belirtmiştir.
Buluyorum ve/veya zorlukla buluyorum şıklarını işaretleyen herhangi bir firma çıkmamıştır.
Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi nitelikli personel istihdam etme problemi Bingöl mobilya
sektöründe de rekabet gücünü olumsuz etkileyen önemli bir girdi faktörüdür.
Grafik 23: Bingöl Mobilya Sektöründe Girdi Olarak Nitelikli İşgücü Bulma Durumu
Nitelikli işgücü bulma durumu
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D. Üretim, İşleme ve Teknoloji Altyapısı Yetkinliği
Firmaların en ok hangi ürünlerin imalatında rol oynadıklarına ilişkin sorulan soruya verilen cevaplar
aşağıdaki gibidir. Buna göre en çok mutfak dolabı, vestiyer, yüklük, yatak odası takımları, banyo
dolapları üretilmektedir.
Tablo 11: Bingöl Mobilya Sektöründe En Çok Üretilen Ürünler
SN
1
2
3
4
5
6
7
8

En Çok Üretilen Ürünler
Mutfak Dolabı
Vestiyer
Yüklük
Yatak Odası Takımı
Banyo ve Lavabo Dolapları
Kapı
TV Üniteleri
Sehpa

Bingöl Mobilya Sektörü üretim‐işlemler sürecinde değer kayıplarını tespit etmek ve değer zincirinde
üretimin yetkinliğini ölçmek, değerlendirmek ve analiz etmek maksadıyla ankete ilgili sorular
eklenmiştir. Buna göre ankete katılan 17 firmanın verdiği cevaplar kapsamlı değerlendirilmiştir. Buna
göre en çok nitelikli eleman temini ve finansman yetersizliği sektörde ön plana çıkan temel sorunlardır.
Piyasa belirsizlikleri ile teşviklerin yetersizliği de bunlardan sonra gelmektedir. Girdi koşulları
bakımından finansman, hibelere erişim maliyet düşürücü etkileri bakımından büyük öneme sahiptir.
Piyasa belirsizlikleri de firmanın geleceğe yönelik strateji ve hedef oluşturmalarına engel olmakla
beraber daha çok ürünlerini istediği fiyata satamamaktan kaynaklı bir durumun ortaya çıkmasına
sebebiyet vermiştir. Bu da firmaların yeni Pazar bulma ve rekabet güçlerini pekiştirme konusunda
dezavantajlı olmalarına neden olmuştur. Enerji maliyetleri, lojistik ve taşıma, işgücü maliyetleri görece
olarak firmaların ok büyük oranda mustarip olmadığı sorun alanlarıdır.
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Şekil 8: Bingöl Mobilya Sektörü Firmalarının Üretimde Temel Problem Alanları

Üretimde karşılaşılan temel sorunlar
Nitelikli eleman eksikliği
20
Teşviklerin yetersizliği
Hammadde Maliyeti
15
10
Piyasanın belirsizlikleri ve Fiyatların
İş gücü maliyeti
5
sürekli değişmesi
0
Kaliteli Hammadde temini

Finansman yetersizliği

İşletme yönetimi ve planlama

Enerji Maliyetleri

Taşıma ve Lojistik Maliyetleri

Firmaların üretim planlaması yapması, zaman ve kaynak verimliliğinin temel unsurlarındandır. Rekabet
Gücü bakımından dinamik süreçlerin deterministik planlanmasının yapılması destekleyici faktörler ve
temel faktörler bakımından da son derece önemlidir. Bu açıdan sektör dinamikleri incelendiğinde daha
çok siparişe dayalı bir iş modelinin hâkim olduğu görülmektedir. Siparişe dayalı imalat sürelerinde seri
standart üretimden ziyade müşteri beklenti ve spesifik ihtiyaçları belirleyici olabilmektedir. Bingöl
mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar da tipik siparişe dayalı imalatı sürdüren firmalardır. Bu
açıdan ankete katılan firmalara üretim planlamasının yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya %76
yapmadıkları yönde “Hayır” demiştir. Firmaların sadece %24’ü üretim planlaması yapabildiklerini dile
getirmiştir. Standart ürün üretimi kısıtlı olduğundan firmalar siparişe dayalı imalat yapmaktadırlar.
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Grafik 24: Bingöl Mobilya Sektörü Üretim Planlaması Yapma/ma Durumu
Üretim planlamasını yapıyor musunuz?

Hayır
Evet

76%

Sürekli değişen ve gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile birlikte pazarın artan talebinin zamanında,
müşterinin ihtiyaç duyduğu fiyatta ve kalitede sunulması için firmaların alt yapılarını sürekli yenilemesi
gerekmektedir. Rekabet Gücü bakımından da temel ve destekleyici faktörlerin değer zincirini
güçlendirebilmesi adına girdi olarak üretim teknolojisi ve Know‐how’un sürekli geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi gerekmektedir. Ankete tabi tutulan firmalarda son yıllarda üretim teknolojilerini
yenileyip yenilemedikleri sorusuna verdikleri cevap firmanın teknolojiyi takip etme ve uyum sağlama
kapasitesi hakkında ipucu vermektedir. Bingöl mobilya sektöründe görüşme ve anket yapılan firmaların
%59’u teknolojik ilerlemeyi takip edip uyum sağlama konusunda pratik adımlar atmaktadır. Makine ve
teçhizatını yenilemeyen firmaların oranı ise %41’dir.
Grafik 25: Firmaların Teknolojilerini Yenileme Durumları
Son yıllarda üretim teknolojinizi yenilediniz mi?

41%
Hayır
Evet

Firmaların üretim sisteminin otomasyon olduğu olmadığı sorusu değerlendirildiğinde üretim sisteminiz
otomasyon olduğunu belirten firmaların sayısı anket uygulanan firmaların sayısına oranlandığında %47
oranında üretim sistemlerinin otomasyon olduğunu dile getirmiştir.
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Grafik 26: Firmaların Üretim Sisteminin Otomasyon Olma Durumu
Üretim sisteminiz otomasyon mu?

53%

Hayır
Evet

Üretim sahasında teknoloji ve yeni makineleri takip edip absorbe eden firmaların yönetim konusunda
aynı beceriyi gösterip gösteremediklerine yönelik bilgi elde etmek için anket YBS ve KDS ile ilgili soru
eklenmiştir. YBS ve KDS’den faydalanan firmalar gerek tasarım gerekse de iş akışlarını takip etme
konusunda daha yetkin konumdadırlar. Firmaların basit düzeyde de olsa bir yazılım kullanmaları
yönetim becerilerinin ona göre gelişkin olmalarına yönelik bilgi sağlamaktadır. Yapılan ankete katılan
firmaların %71’I herhangi bir yazılım, YBS ve KDS kullanmadığını belirtmiştir. Firmaların %29’u da
mutfak tasarım programını kullandığını beyan etmiştir. Stok takip sistemi, ödeme takip sistemi gibi
yönetimsel yazılımlara ilişkin herhangi bir bilgi ve veri elde edilememiştir.
Grafik 27: Mobilya Sektörü Firmalarının YBS ve KDS Kullanımı Durumu
YBS ve KDS kullanıyor musunuz?

Hayır
71%

Evet

Firmalar teknolojik ilerlemelere uyum sağlayıp farklı pazarlara açılma konusunda kapasite ve algı
düzeylerini ölmek adına internet üzerinden satış yapıp yapmama durumları irdelenmiştir. Buna göre
internet üzerinde satış yapabilen herhangi bir firma tespit edilememiştir. Ne B2B ne de B2C konusunda
firmaların herhangi bir altyapı alışması da mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Firmaların pazar algısı
sadece Bingöl’e satış yapmak üzere örgütlenmiştir.
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Grafik 28: Internet Üzerinden Satışların Olup Olmadığı Durumu
Web üzerinden online satış var mı?

Hayır
Evet
100%

Firmaların ürettikleri ürünlerin belli bir kalite sistemi ve standardına göre üretilmesi pazar mobilitesi
bakımından son derece önemlidir. Firmaların kullandığınız Kalite Güvence Sistemi (KGS) tüm süreçlerin
yönetimi bakımından da önemlidir. Bu açıdan firmalara yöneltilen ve KGS kullanıp kullanmadıkları ile
ilgili alınan cevaplara göre firmaların hiçbirisi herhangi bir KGS kullanmamaktadır.
Grafik 29: Firmaların Kullanmış Olduğu KGS 'nin Olup Olmama Durumu

Kullandığınız KGS var mı?

Hayır
Evet

100%

Üretim için fiziki koşulların yeterlilik bakımından değerlendirilmesinde ise firmaların %24’ü fiziki
koşullarının yeterli, %76’sı ise yetersiz olduğunu beyan etmiştir.
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Grafik 30: Mobilya Sektöründe Fiziki Koşulların Yeterlilik Durumu
Üretim için fiziki koşullar yeterli mi?

Hayır
76%

Evet

E. Pazarlama, Markalaşma, Satış Yetkinliği
Marka tescil belgesi markalaşma ve fikri mülkiyet haklarının güvenceye alınması bakımından
önemlidir. Yapılan saha çalışmasında firmaların hiçbirinde marka tescil belgesinin olmadığı tespit
edilmiştir.
Grafik 31: Marka Tescil Belgesinin Olup Olmadığı Durumu

Marka tescil belgeniz var mı?

Hayır
Evet
100%

Kurumsallaşma düzeyi artan firmalarda departmanlaşma ve uzmanlaşma başlar. Firma geliştikçe
pazarlama ve satış bölümü konusunda uzmanlaşma ihtiyacı doğar. Bingöl mobilya sektörü firmalarının
ayrı bir pazarlama ve satış bölümünün olup olmadığının irdelenmesi önemli bir pazarlama unsuru
haline gelmektedir. Bu açıdan yapılan anketin sonuçları değerlendirildiğinde firmaların %82’sinin ayrı
bir pazarlama ve satış departmanının olmadığı tespit edilmiştir. %18’lik kısımda ise kısmi bir pazarlama
ve satıl birimi oluşturulmuştur ancak uzmanlaşıp örgütlenen bir pazarlama satış departmanı henüz
oluşmamıştır.
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Grafik 32: Firmaların Ayrı Bir Pazarlama ve Satış Departmanı Olup Olmama Durumu
Pazarlama ve satış bölümüz var mı?

Hayır
Evet
82%

Firmalar sipariş usulü üretim yaptığından pazarlama satış planlaması yapabilmeleri ancak
kurumsallaşma ile mümkündür. Ankete katılan firmaların %88’I pazarlama ve satış konusunda önceden
herhangi bir planlama yapmamaktadır.
Grafik 33: Pazarlama ve Satış Planlaması Durumu
Pazarlama ve satış planlaması var mı?

Hayır
Evet
88%

Firmaların ürünlerinin yer aldığı kataloğun olup olmaması bakımından incelenmesi neticesinde yine
firmaların %88’I herhangi bir kataloglarının olmadığını beyan etmiştir. Buna göre pazarlama ve tanıtım
konusunda kurumsal bir düzeyin yakalanmadığı ortaya çıkmaktadır.
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Grafik 34: Firmaların Ürün Kataloglarının Olup Olmaması Durumu
Ürünlerinizin yer aldığı katalog var mı?

Hayır
Evet
88%

Günümüzde artık internet sayesinde sınırlar ortadan kalkmıştır. Firmaların Pazar paylarında web sitesi
üzerinden satışlar gittikçe payını arttırmaktadır. Firmaların internet sitelerinin olup olmamasına hem
tanıtım hem de pazarlama açısından önemli bir faktördür. Anket uygulanan firmaların %88’inin web
sitesinin olmadığı tespit edilmiştir.
Web siteniz var mı?

Hayır
Evet
88%

Grafik 35: Firmaların Web Sitesinin Olması Durumu
F. Pazar Koşulları
a. Yurt içi Pazar koşulları
Pazar araştırması ve sektörün durumunu tespit etmek adına fuarlar önemli bir ara olmakla beraber en
büyük etkisi sektörün değer zincirinde yer alan tüm aktörlerin fuarlarda boy göstermiş olmasıdır. Bu
açıdan fuar takibi ve katılımı firmaların hem vizyonuna hem de Pazar bulma kapasitesine büyük katkı
sunmaktadır. Anket uygulanan firmaların %72’si fuarlara katılım sağladığını beyan etmiştir. Fuarlara
katılım sadece izleyici/katılımcı boyutunda kalmaktadır. Fuarlarda ürün teşhir etmeye yönelik hiç bir
firmanın şimdiye kadar bir girişimi olmamıştır. Fuarlara katılım daha çok yakın illerde gerçekleşen
fuarlara katılımla sınırlıdır.
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Grafik 36: Yurt İçi Fuarlara Katılım Durumları
Fuarlara katılıyor musunuz?

28%
Hayır
Evet

Genel olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların KKO’ları %35 civarında olması firmaları ürünlerinize
olan talebi karşılayabilme durumlarına ilişkin bilgi verebilmektedir. Ancak doğrudan ankette
sorulduğunda elde edilen sonular farklı olabilmektedir. Ankete katılan firmaların %82’si ürünlere olan
talebi karşılayabildiğini hata nitelikli personel bulma problemi olmasa daha fazla talebe cevap
verebileceklerini dile getirmiştir. Firmaların %18’i ise ürünlere olan talebi personel bulma problemi
nedeniyle karşılayamadığını belirtmiştir.
Grafik 37: Firmaların Ürünlere Olan Talebi Karşılayabilme Durumu
Ürünlerinize olan talebi karşılıyor musunuz?

18%

Hayır
Evet

Rekabet Gücünün önemli göstergelerinden birisi de üreticinin istediği fiyattan ürününü satılabilmesidir.
Ankete katılan firmaların %76’sı istediği fiyattan ürün satamadığın, sadece %24’ü istediği fiyattan ürün
satabildiğini belirtmiştir. Fiyat belirleme avantajına sahip firmaları piyasada rekabet etme şansı daha
yüksektir. Bu açıdan Bingöl mobilya sektöründe fiyat bakımından rekabet avantajı müşteridedir.
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Grafik 38: Rekabet Gücü Bakımından Fiyat Belirleme Avantajı Durumu
İstediğiniz fiyatta ürünlerinizi satabiliyor musunuz?

Hayır
76%

Evet

Anket uygulanan firmaların sadece %6’sı Pazar bölümlendirmesi yaparak farklı pazarların ihtiyacına
göre ürün üretmeyi planlanmıştır. Firmaların %94’ü pazar bölümlendirme konusunda olumsuz
bildirimde bulunmuştur.
Grafik 39: Firmaların Pazar Bölümlendirme Durumları
Pazar bölümlendirme var mı?

Hayır
Evet
94%

Pazar bölümlendirme ile birlikte pazar rekabet koşullarının değerlendirilmesinde önemli bir gösterge
de yeni pazarlara girme hazırlığı ve/veya iştahıdır. Yeni pazarlara girme konusunda firmalarının
hedeflerinin olup olmadığı sorulmuştur. Buna göre firmaların yarısından fazlası, %53’ü yeni pazarlara
girme konusunda hedeflerinin olduğunu, %47’si ise herhangi bir çalışmalarının ve hedeflerinin
olmadığını belirtmiştir.
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Grafik 40: Yeni Pazarlara Girme Hedefleri
Yeni pazarlara girme konusunda hedefiniz var mı?

47%
Hayır
Evet

Düzenli pazar araştırması çalışmalarının olması firmaların pazar paylarının artırma iştahı ile ilgilidir.
Ankete katılan firmaların sadece %35’i düzenli Pazar araştırması yaptığını belirtmiştir. Firmaların %65’i
herhangi bir Pazar araştırması faaliyeti yürütmediğini dile getirmiştir.
Grafik 41: Firmaların Pazar Araştırması Yapma Durumları
Düzenli pazar araştırması çalışmalarınız var mı?

Hayır
65%

Evet

b. Yurtdışı Pazarlar
İhracat kapasitesinin ölçülmesine yönelik firmaların ankete verdikleri cevaplar incelendiğinde
firmaların %94’ünün ihracat yapamadığını sadece %6’sının ihracat yapabilecek veya yaptığını
göstermektedir.
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Grafik 42: Firmaların İhracat Yapma Durumu
İhracatınız var mı? ?

Hayır
Evet
94%

Bingöl mobilya sektörü firmalarının ihracatı olmamasına rağmen ihracat hedefinin olduğunu belirten
firmaların oranı %59’dur. Bu da geleceğe yönelik bir potansiyelin harekete geçirilebileceğine dair
önemli bir göstergedir.
Grafik 43: Firmaların İhracat Hedefi Durumu
İhracat hedefiniz var mı?

41%
Hayır
Evet

Özellikle ihracat pazarı araştırma ve pazar bulma konusunda önemli başlangıç noktalarından birisi de
yurtdışı fuarlardır. Yurtdışı fuarlara katılım durumu bakımından sektör incelendiğinde firmaların %94’ü
herhangi bir yurtdışı fuara katılmadığını belirtmiştir.
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Grafik 44: Firmaların Yurtdışı Fuarlara Katılım Durumu
Yurtdışı fuarlara katılıyor musunuz?

Hayır
Evet
94%

Firmaların ihracat kredileri ve destekleri hakkında araştırma ve çalışma yürütme konusunda bilgi ve
becerilerinin ölçmesine yönelik yapılan değerlendirmede hiçbir firmanın bu konuda herhangi bir
faaliyet yürütmediği tespit edilmiştir.
Grafik 45: Firmaların İhracat Kredi ve Destekleri Bakımından Değerlendirilmesi
İhracat kredileri ve destekleri hakkında araştırma yaptınız mı ?
0%

Hayır
Evet
100%

Potansiyel yurtdışı pazarlarla ilgili yapılan değerlendirmelerde anket uygulana firmaların %28’I Irak’ı,
%24’ü Suriye’yi, %21’i İran’ı, %19’u Ortadoğu ülkelerini, %4’ü Rusya’yı ve %2’sinin de Almanya ve Afrika
Ülkelerini potansiyel Pazar olarak değerlendirdiği görülmektedir.
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Grafik 46: Firmaların Potansiyel İhracat Pazarı Algısı
Potansiyel Yurtdışı Pazarları
IRAK
2%

19%

SURİYE
28%

IRAN

2%

RUSYA

4%

ALMANYA
21%

AFRİKA ÜLKELERİ

24%

AVRUPA ÜLKELERİ
ORTADOĞU ÜLKELERİ

İhracat hedefi kompozisyonu Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarına paralellik göstermektedir.
Özellikle coğrafi konum avantajı, kültürel yakınlık belirleyici olabilmektedir. Uluslararası ticarette
coğrafyanın etkisi ve yerçekimi modeline göre şimdiye kadar Bingöl’ün ihracat yapacak kapasiteye
erişmiş olması gerekirken, Bingöl coğrafi avantajını değerlendirememiş, kullanamamıştır. Bu açıdan
potansiyel pazarların değerlendirilmesinde ve analiz edilmesinde yukarıda ortaya çıkan potansiyel
pazarları birinci halka, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Afganistan ve MENA olarak
adlandırılan Ortadoğu Ülkeleri ile Doğu Afrika ülkelerini ikinci halka potansiyel Pazar olarak
değerlendirmekte fayda vardır.
Bingöl mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların en çok ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespit
edilmesine yönelik ortaya çıkan sonuçlar Şekil 7’de olduğu gibidir. En düşük Müşteri İlişkileri Eğitimi
işaretlenmiş olup başta kurumsallaşma olmak üzere firmalar rekabet gücünün geliştirilmesi için
kapsamlı eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 9: Firmaların Eğitim İhtiyaçları Analizi

Eğitim İhtiyaçları Analizi
Ar‐ge, İnovasyon ve
Tasarım
Kalite Kontrol ve Kalite
Güvence Sistemi
Vergi ve Mevzuat krediler
ve teşvikler

Kurumsallaşma
14
12
10
8
6
4
2
0

Dış Ticaret
Üretim Yönetimi

Pazarlama ve Satış

Finansal Yönetim ve
Fonlara erişim,

Stratejik Planlama ve
Yönetim
Çevre Yönetimi

Tedarik ve Satın alma
Müşteri ilişkileri

Firmaların ihtiyaç duyduğu eğitimler sırasıyla, finansal yönetim ve fonlara erişim eğitimi, vergi mevzuatı
krediler ve teşvikler, KGS ve Kalite Kontrol, Kurumsallaşma, Ar‐Ge ve İnovasyon, Dış Ticaret, Stratejik
Planlama ve Yönetim olmuştur. ÇYS, MİY ile Tedarik ve Satın alma en az ihtiyaç duyulan eğitimler
olmuştur. Buna göre firmaların birçok konunda eğitim ve danışmanlığa ihtiyaç bulunmakla beraber
firmaların iletişim becerisi ve müşteri ilişkileri yönetimi konusunda çok ciddi alt yapı geliştirme ihtiyacı
bulunmaktadır.
Firmalardan sektörün büyüme beklentisi ve tahmini istenmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde
firmaların %53’ü sektörün hızlı büyüyeceğini, %29’u yavaş büyüyeceğini, %18 ise ekonomik büyümeye
paralel bir büyümenin olacağını belirtmiştir. Sektör firmalarına göre inşaat sektörüne paralel olmakla
beraber mobilya sektörünün çok daha hızlı büyüyeceğini tahmin etmiştir.
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Grafik 47: Firmaların Sektör Büyüme Beklentisi ve Tahmini
Sektörün Büyüme Beklentileri

Hızlı Büyücek

18%

Yavaş büyüyecek
53%

Ekonomik büyümeye paralel
olacak

29%

Firmaların sektörün rekabet koşullarını değerlendirmesi istenmiş ve yapılan değerlendirmelere göre
firmaların %76’sı sektörde rekabet çok yoğun‐yüksek olduğunu, %19’u orta düzeyde olduğunu,
%6’sının da sektörde rekabetin düşük olduğunu belirtmiştir.
Grafik 48: Sektördeki Rekabet Koşulları
Sektörde Rekabet Koşulları

19%

6%

75%
Yüksek

Orta

Düşük

Anket dışında sektör aktörleri ile gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında, sektör aktörlerinin
mobilya endüstrisine ilişkin beklenti ve öngörülerini almak için bir form doldurmaları istenmiştir.
Farklı gruplardan elde edilen verilerin ortalamaları alınarak beklenti ve öngörülere ilişkin aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir.
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Tablo 12: Bingöl Mobilya Sektörü Beklenti ve Öngörüler
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G. Ar‐Ge ve İnovasyon Yetkinliği
Firmalara yöneltilen Ar‐Ge ve/veya Ür‐Ge biriminiz var mı sorusuna verilen cevaplar dikkate alınarak
yapılan değerlendirmede; firmaların %88’I Hayır, %12’si Evet demiştir. Sektörün Ar‐Ge, İnovasyon ve
Tasarım kapasitesinin düşüklüğünü göstermektedir.
Grafik 49: Sektörün Ar‐Ge, İnovasyon ve Tasarım Yetkinliği

Ar‐Ge ve/veya Ür‐Ge biriminiz var mı?

12%

Hayır
Evet
88%

Ar‐Ge ve Ür‐Ge ve inovasyon kapasitesi düşük olmakla beraber bütçe ayırma durumunun tespit
edilmesi de önemli bir göstergedir. Firmaların %82’si Ar‐Ge, Ür‐Ge, İnovasyon ve Tasarım için bütçe
ayırmamaktadır. Firmaların %18’I de bütçe ayırdığını belirtmiştir.
Grafik 50: Ar‐Ge, Ür‐Ge, İnovasyon ve Tasarıma Bütçe Ayırma Durumu
Ar‐Ge ve/veya Ür‐Ge bütçe ayrılıyor mu?

18%

Hayır
Evet
82%
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Üniversite ile işbirliği mekanizmaları sayesinde firmalar bilgiye erişim sağlamakta, Üniversiteler de
know‐how’u(teknik bilgi) ürüne dönüştürme imkânı bulur. Bingöl mobilya sektörü firmalarının
Üniversite ile işbirliği düzeyinin tespit edilmesi için yapılan değerlendirmeye göre firmaların %82’si
üniversite ile şimdiye kadar herhangi bir ortak bir çalışmalarının olmadığı tespit edilmiştir. %18’si
kısmen de olsa üniversite ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
Grafik 51: Üniversite‐Sanayi İşbirliği Durumu
Üniversite ile işbirliği var mı?

18%

Hayır
82%

Evet

Firmaların Ar‐Ge, inovasyon, Tasarım ve r‐Ge konusunda kayda değer bir çalışmaları olmadığından fikri
mülkiyet hakkı koruma amaçlı patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili başvurusu var mı
sorusuna verdikleri cevaplar aşikârdır. Firmaların hiçbirisi herhangi biri fikri mülkiyet hakkının
korunması için bir başvuruda bulunmamıştır.
Grafik 52: Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Başvuruları
Patent ve fikri mülkiyet hakkı başvurusu?
0%

Hayır
Evet
100%
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H. Yatırım Ortamı, Finans ve Finansal Yönetim Yetkinliği
Teşvik ve hibelerden faydalanabilme durumlarına göre firmalar incelendiğinde, firmaların %47’si Hayır,
%53’ü Evet seçeneğini işaretlemiştir.
Grafik 53: Firmaların Hibe ve Desteklerden Faydalanma Durumu

Teşvik ve hibelerden faydalanma ?

47%
53%

Hayır
Evet

Bankalarla çalışma ve kredi kullanma bakımından firmaların kabiliyetleri değerlendirildiğinde ise
firmaların %76’sı bankalarla çalışmadığını, %24’ü ise bankalarla çalıştığını belirtmiştir.
Grafik 54: Firmaların Bankalarla Çalışma/Kredi Kullanma Durumları
Bankalarla çalışma ve kredi kullanma?

24%
Hayır
76%

Yurtdışından herhangi bir fon kullanılmadığı tespit edilmiştir.
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Evet

Grafik 55: Firmaların Yurtdışından Fon Kullanma Durumu
Yurtdışından fon kullanma?
0%

Hayır
Evet
100%

Risk ve Portföy Yönetimi konusunda firmaların hiçbirisi eğitim almamıştır. Finansal Yönetim ve Nakit
Yönetimi ile Sermaye Yönetimi konusunda firmaların kapasitesi düşük.

Grafik 56:Risk ve Portföy Yönetimi Durumu
Risk ve Portföy Yönetimi eğitimi aldınız mı?
0%

Hayır
Evet
100%

Finansal analiz yapan personel bakımından sektör incelendiğinde firmaların %82’sinin finansal analiz
yapan personelinin olmadığı, %18’inin ise basit düzeydeki çalışmalar için finansal analiz yapan
personelinin bulunduğu tespit edilmiştir.
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Grafik 57: Firmaların Finansal Analiz ve Yönetim Kapasitesi
Finansal analiz yapan personel var mı?

18%
Hayır
Evet

82%

İ.

Büyüme‐Gelişme Hedef ve Beklentileri

Sektördeki firmaların %53 büyüme hedeflerini belirlemediklerini, %47’si büyüme hedefleri
belirlediklerini belirtmiştir.
Grafik 58: Firmaların Büyüme Hedeflerini Belirleme Durumları
Firmanız büyüme hedeflerini belirledi mi?

47%
53%

Hayır
Evet

Sektördeki firmaların büyümelerine engel olan‐olacak sorunları tespit etmesi, risk yönetimi ve eylem
planı belirleme konusunda kapasitelerini ölçmek amacıyla ankette değerlendirilen soruya verilen
cevaplara göre firmaların %59 hayır, %41’ evet cevabını vermiştir.
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Grafik 59: Risk Yönetimi ve Büyüme İştahı
Büyümenize engel olan‐olacak sorunları tespit ettiniz?

41%
59%

Hayır
Evet

Sektördeki firmaların %88’I çalışan sayınızı önümüzdeki yıllarda arttırmayı düşündüğünü belirtmiştir.
Grafik 60: Sektörde Çalışan Sayısının Arttırma Durumu
Çalışan sayınızı önümüzdeki yıllarda arttırmayı düşünüyor musunuz?

12%

Hayır
Evet
88%

4.2.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü Yapılan Görüşmeler

Bingöl Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi ve Değer Zinciri Haritasının çıkarılması amacıyla yapılan
saha çalışmasında derinlemesine mülakat ve anketler uygulanmıştır. Anket sonuçları sektörün mevcut
durumu ve aktörlerin algısını açık bir şekilde ortaya çıkartmıştır. Buna göre sektörün imalatçı
firmalarının sektörde değer kaybının yaşandığı tematik alanları aşağıdaki maddeler halinde belirtmiştir.
Sektörün çözülmesi gereken acil sorunlarının çok olduğu ve bunlara müdahale edilmesine yönelik
eylem planlarının oluşturulması gereği yapılan görüşmelerde firmalar tarafından sıkça dillendirilmiştir.
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Tablo 13: Bingöl Mobilya Sektörü Firmalarının Acil Çözülmesi Gerektiğini Belirtilen Sorunları
1

Fiziksel Mekân Sorunları

2

Nitelikli eleman

3

Vergi oranlarının yüksekliği

4

SGK Primlerinin Yüksekliği

5

Birlikte iş yapabilme kültürünün zayıf olması/olmaması

6

Piyasayı düzenleyen ve destekleyen aktörlerin sektöre kayıtsızlığı/duyarsızlığı

7

Kalite standardının olmaması

8

Kaliteli malzemeye ulaşımın zor olması

9

Mobilya sektörünün gelişmesine yönelik spesifik teşviklerin olmayışı

10

Yarı işlenmiş malzeme (Hammadde) tedarikinin maliyetinin yüksek olması

11

Sektörün Teknolojik altyapısının zayıf olması

12

Ürün çeşitliliğinin olmaması, herkesin aynı ürünleri üretmesi

13

Üniversite ve Sanayi işbirliğine yönelik çalışmaların yapılamaması

14

İşletme yönetiminde profesyonelliğin olmaması/yerleşememiş olması

15

Dolaplarda kullanılan aksesuar çeşitliliğinin az olması

16

Hammadde Maliyetlerinin sürekli yükselmesi

17

Depo alanlarının seri ve sürekli üretim yapılmasına elverişli olmaması

18

Sektördeki firmaların hedef ve vizyonu yok, planlı bir üretimden ziyade gelen siparişlere göre
günübirlik üretim yapma var

19

Çıraklık ve mesleki eğitim yetersizliği var

20

Fiyat istikrarının olmayışı rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir

21

Haksız rekabet

22

Sektörle ilgili kuralları ve normları koyan bir aktörün olmayışı

23

Kayıt dışılığın fazla olması

24

Firmalarda düşük ve profesyonel olmayan yönetim kapasitesi

25

Çıraklık için gönderilen/gelen kişilerin başka yerde işe yaramıyor olması yaklaşımdan kaynaklı profil
düşüklüğü

26

Meslek etiği ve İş Ahlakı standardının/standartlarının olmayışı ve kural koyucu bir meslek örgütünün
olmaması

27

Ücretlerin düşük olması

28

Sektör aktörlerinin zayıf olması

29

Sektörün nakit döngüsünün yavaş olması/vadeli satışlar

30

Geçmişe göre karlılık oranlarının çok fazla düşmesi

31

İnşaat sektörüne bağımlı olan bir mobilya sektörü var

32

Sektörün Denetimi Yetersiz
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33

Ustalık Belgesi almak kolay ama usta olmak zor, çok az yetişmiş usta var(Mesleki Eğitim yetersizliği)

34

İklim koşulları(Kışın üç ay boş geçiyor) sektörü olumsuz etkiliyor

35

Nakit döngüsü ve tahsilatlarda sıkıntılar sektörü olumsuz etkiliyor

36

Üniversite ve sanayi işbirliğine yönelik alışmaların yapılamaması/İşbaşı eğitimin olmaması

Bununla birlikte gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında katılımcıların tematik sorun alanları
belirlemeleri istenmiştir.
TEMATİK SORUN ALANLARI AÇIK ANALİZİ
Bu form, Bingöl Mobilya Sektöründe tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik oluşturulan çözüm
önerilerinin ulusal düzeyde İstanbul Ticaret Odası(ITO) Mobilya Komitesi ile Kalkınma Bakanlığı Onuncu
Kalkınma Planı Mobilya Sektörü Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu “Mobilya Sektörü Sorunları ve
Çözüm Önerileri Çalıstayı” sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Bingöl
Mobilya Sektörünün bilgi birikimi, gelişmişlik düzeyi, rekabet gücü bakımından algı düzeyinin ulusal
düzeyden uzaklığı‐yakınlığı(yakınsama) karşılaştırılmasının şeması ortaya konulacaktır. Böylelikle nitel
bakımından Bingöl Mobilya Sektörünün, ulusal düzeydeki aktörlerle karşılaştırmalı üstünlüğüne ilişkin
algının‐bilgi birikiminin düzeyi ortaya konulacaktır. Analiz yapılarak açıkların kapatılması için eylem
planı oluşturulması için girdi olacağı belirtilerek çalışma gruplarında katılımcılara doldurtulan bu formu
sonucunda aşağıdaki gibi Bingöl mobilya sektörünün tematik sorunları ülke genelindeki sorunlarla
karşılaştırılmış olup, Bingöl’ün kendine spesifik sorunları ile birlikte ülke genelinde sektör sorunları
büyük çoğunlukla aynı çıkmıştır.
Tablo 14: Tematik Sorun Alanları, Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Yakınsama‐Iraksama Durumu
Bingöl Mobilya Sektörü Çalışma Grupları Toplantı Sonuçlarından elde edilen geri bildirimler ile
ITO Mobilya Komitesi Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştay Sonuçlarının
karşılaştırılması (Sorunları ve Çözüm Önerileri )
Sorun
TASARIM
Tasarım bölümlerindeki eğitim
sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor.
Tasarımın önemi bilinmiyor.
Sektörde taklit sorunu var.
Tasarım zincirinin planlanması
yetersiz.
Mobilya tasarımını destekleyen
kurumlar yok.
KOBİ’lerin tasarım yönünden
desteklenmesi

ÜRETİM
CNC operatörü yetersiz.
Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı var.

Çözüm Önerisi

Kültürel öğeleri de barındıran yenilikçi mobilya tasarım
yapılmalı
Mobilya tasarım dersleri arttırılmalı, ilgili bölümlere yan
disiplin olarak konulmalı.
Mobilya tasarım Y.Lisans programları açılmalı.
Tasarım dersleri meslek liselerinde yeterli yoğunlukta
olmalı.
Yetkin tasarımcıların yetişmesi için yurtiçinde ve
yurtdışında Y.Lisans, Doktora desteklenmeli.
Özgün tasarımlı koleksiyonların üretilmesi sağlanmalı,
tasarım yarışmalarının desteklenmeli.
Üniversitelerin mobilya tasarımı ile ilgili bölümlerine
destek verilmeli.
Eğitimin teknolojik içeriği geliştirilmeli.
Sektörün dünyadaki durumunu bilen personel
yetiştirilmeli.
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Bingöl

Sorun/
Çözüm

Sektörün personel ihtiyaç envanteri
yok
Eğitimin teknolojik içeriği yetersiz
Eğitimin sektör ihtiyaçlarına uyumu
yetersiz
Eğitimde uygulamalı eğitim yetersiz.

Meslek liselerinin makine parkı ve
teknoloji eğitimi günün ihtiyaçlarını
karşılamıyor.
Üniversitelerde sektörün ihtiyaçlarına
uygun mobilya bölümleri yok.
Sektör büyük oranda küçük ölçekli
işletmelerden oluşuyor.
Sektörün küçük ölçekli olması
nedeniyle üniversite mezunları
istihdamı yetersiz kalıyor.
Bazı hammaddelerde oligopol
piyasası var.
Girdilerin yerli üretimi yetersiz.
Girdilerin kalitesinde sorunlar
yaşanabiliyor.
Enerjinin fiyatı yüksek.

Mobilya standartları yetersiz.
Üretim süreçlerinde eğitim almış ve
pratik bilgisi bulunan personel
istihdamında sorun yaşanıyor.
Sektörde etkin üniversite ‐ sanayi
işbirliğini
sağlayacak mekanizmalar yok.
PAZARLAMA
Marka taklidi yaygın şekilde, hukuki
koruma yetersiz ve hukuki süreç çok
uzun.

Markalaşmaya teşvik ve destek
yetersiz.
Yurtdışı tanıtımda destek yetersiz
Yurtdışı fuar desteği yetersiz

İhracat ve yurtdışı fuarlarda
mobilyanın hacmi
maliyeti yükseltiyor ve fuarlara
katılım konusunda önemli bir engel
teşkil ediyor.

Eğitimde ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika eğitimi,
meslek içi eğitim arttırılmalı.
Sektörün personel ihtiyacı envanteri hazırlanmalı.
Mobilya ihtisas sanayi bölgeleri kurulmalı.
Meslek liselerinde ve üniversitelerde günümüz teknoloji
ve gelişmelerini karşılayan teknik eğitim
verilmeli.
Sektör ve Devlet; meslek liselerinin makina parkını günün
ihtiyaçlarına uygun getirilmesinde el ele vermeli.
Meslek okullarının mobilya bölümleri cazip hale
getirilmeli.
Mobilya sektöründe KOBİ‘lerin danışmanlık ve destek
alabileceği kurumlar oluşturulmalı.
Sektörle ilgili eğitim kurumları ve bölümleri sektörün
ihtiyacını gözeterek planlanmalı.
Uygulamalı eğitim arttırılmalı.
Meslek liselerinin mobilya bölümlerinden üniversitelerin
alakalı bölümlerine giriş teşvik edilmeli.
Eğitimin içeriğinin mesleki yeterliği düzenlenmeli.
Maliyet düşürücü ve kalite yükseltici yeni tekniklerin
uygulanması, yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni
teknolojilerin ülke koşullarına uydurulması konularında
AR‐GE faaliyetlerine önem ve öncelik vermelidir.
Sektörde etkin üniversite–sanayi işbirliğini ağlayacak
mekanizmalar oluşturulması.
Firmaların Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim
Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili
kurallara tam olarak adapte olmalarını teşvik edilmesi.
Sektörde Ar‐Ge çalışmalarına önem verilmeli.

Gayrimenkul finansmanındaki Mortgage benzeri bir
finansman modelinin ve mobilya sektörüne özgü
pazarlama sistemlerinin geliştirilmesi
Yurtdışı tanıtım çalışmalarının artırılması ve çalışmaların
uzman kişilerle profesyonelce yapılması
Alternatif taşıma yöntemlerinin araştırılması ve gerekirse
mobilya sektörüne ayrıcalık tanınarak ihracatta destek
verilmesi sağlanmalı.
Mobilya sektörünün yurt dışındaki tanıtımı için destekler
arttırılmalı.
Gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı pazarlarındaki tüketici
davranışlarının ve pazarların incelenmesi ve sektörün
bilgilendirilmesi.
Değişen çevre şartları, teknoloji, müşteri istek ve
ihtiyaçları irdelenmeli, özgün tasarım ve stil geliştirilmesi
teşvik edilmeli.
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Nakliyeye destek sınırı sektöre zarar
veriyor.
Fuar tekeli var, özellikle Anadolu
yakasında fuar eksikliği var.
Yurtdışı fuar tanıtımları yetersizdir.
Uluslararası pazarlamada sorunlar
var.
Uluslararası standartlar yeteri kadar
bilinmiyor.
Sektörün ağırlıklı olarak KOBİ’lerden
oluşması
nedeniyle mevcut imkanlarla
yürütülmeye çalışılan pazarlama
faaliyetleri dış piyasalarda yetersiz
kalmaktadır.
FİNANSMAN
Finansman maliyetleri ve kredi faizleri
yüksek
Finansman yetersizliği var.

YASAL MEVZUAT
İcra iflas kanunundan kaynaklanan
sorunlar var.
Tüketici hukukundan kaynaklanan
sorunlar var, davaların büyük kısmını
tüketici kazanıyor.
Çeklerde yaptırım güvencesinin
kalkmasından
doğan sorunlar var.
Sektörün hukuki mevzuat açısından
bilgisi yetersiz
Yurtdışından vadeli makina alımında
%6 KKDF
maliyetleri arttırıyor.
Özellikle yerli makina üretiminde
mevzuattan
kaynaklanan sorunlar var.
KDV mahsuplarında bir faturadaki
sorun tümünü etkiliyor.
Fikri haklarda koruma yetersiz.
Mobilya sektöründe ve girdilerinde
%18 KDV sektörü küçültüyor ve
rekabet gücünü düşürüyor.
Türkiye’de SSK Primlerinin yüksek
oluşu rekabeti olumsuz etkileyen bir
faktördür.
İTHALAT‐İHRACAT VE DIŞ REKABET
İhracatta teşvik ve destekler yetersiz.
Mobilyada gümrük koruması yetersiz
Güney ve Güney Doğu Asya
ürünlerinin doğrudan ve AB üzerinden
gelmesinde önlemler yetersiz.
İhracatta; yüksek faizler, teminat gibi
sorunlar engel ve maliyet oluşturuyor.

Geçerli
Değil

Rekabet gücünü desteklemek için ihracatta ve üretimde
uygun finansman imkanlarının sağlanması.
Dış ticaretin finansmanı için uluslararası Finans
Kuruluşları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile ortak
çalışmalar yapılması.
Satılan mal bedeli ödenmemesi durumunda icra ile geri
alınabilmeli.
İflas erteleme davalarının ticaret siciline bildirilmesi
konusunda yasal düzenleme yapılmalı.

Geçerli
Değil

Mobilya sektöründe nihai ürün ve girdilerin KDV’si %8’e
çekilmeli.
SSK primleri uluslararası uygulamalar ve ülke gerçekleri
dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
Geçerli
Değil

İhracatta çok yönlü teşvik ve destekler arttırılmalı.
Yurtdışı fuarlara finansal destek arttırılmalı.
Güney ve Güney Doğu Asya ürünleri ve AB üzerinden
gelmeleri konusunda önlemler geliştirilmeli.
Yurtdışında fuar ve ticaret merkezleri açılmalı.
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Hedef ülkeler için çalışmalar yetersiz.
Türkiye’de mobilya endüstrisi büyük
ölçüde iç
pazara yönelik çalıştığından dış
piyasalar hakkında yeterli deneyim ve
bilgiye sahip değildir.
İhracatta dış pazarlara yabancılık
ihracat için bir engel oluşturmaktadır.

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ
SGK primleri yüksektir.
Destek ve yönlendirmeler yetersizdir.
Lojistikle ilgili destek yetersizdir.
GİRDİ VEREN SEKTÖRLER
Girdilerin yerli üretimi yetersizdir.
Bazı girdilerin kalitesi düşüktür.
Bazı hammaddelerde oligopol var.
Girdilerin bir kısmının %8 KDV ile
alınıp nihai ürün mobilyanın %18
KDV ile satılması sorun
yaratmaktadır.
Orta vadede orman kaynağının
yetersiz kalma
ihtimali vardır.
Yüksek hammadde fiyatları
maliyetleri olumsuz
etkilemektedir.
DİĞER KONULAR
Sektörün örgütlenmesi ve
örgütlerin fonksiyonelliği yetersiz.
Sektörle ilgili eğitimde ders
müfredatlarının eski olması.

Okullardaki atölyeler teknolojik
olarak çok geridir, yetersizdir.
Öğrencilere kurumsal firmalarda
yeterince staj imkânı
sağlanamaması gençlerin sektöre
girişini olumsuz etkilemektedir.

Devletçe hedef pazarların incelenmesi teşvik ve koordine
edilmeli.
Sektöre özgü olarak ihracatta nakliyeye destek
sağlanmalı.

İşletmelere dış pazarlara ait bilgiler ulaştırılmalı, bu
pazarlar tanıtılmalı, uluslararası sergi ve fuarlara katılım
teşvik edilmeli.
Yurt dışı pazarlarda tanıtım ve araştırma için ajanslar
kurulmalı, üretim ve pazarlama aşamalarında, İhracatçı
Birlikleri, İGEME, Halk
Bankası, Eximbank ve KOSGEB vb. kurumlarca
uluslararası pazarlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi
ve rekabet gücü kazanmalarına destek sağlanmalıdır.
KOBİ’lerin finans araçlarına ulaşımları
kolaylaştırılarak üretim ve ihracat kapasiteleri
artırılmalıdır.
Eximbank kredilerinde ihracat yapan firmalara kolaylıklar
sağlanmalı.
TOKİ’nin mobilya sektörü için organize sanayi bölgeleri
inşa ederek uzun vadede ödeme desteği sağlanmalıdır.
Lojistikle ilgili destek verilmelidir.
Yukarıda adı geçen konularda devlet teşvik ve destekleri
sağlanmalıdır.

Endüstriyel odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalıdır.
Orman ürünlerinde uygulanan fonlar kaldırılmalıdır.
Özel ormancılık desteklenmelidir.
Odunun pahalı elde edilmesi ve maliyetlere direkt etki etmesi
önlenmelidir.

Panel levha üretimindeki tekelleşme ve fiyatlandırmadaki
sıkıntılar giderilmeli.
Tekstil, sünger, polyester, kuş tüyü gibi döşemeli
mobilyalarda yerli hammadde sağlanmasına yönelik alternatif
çalışmalar yapılmalı.
Sektörün gelecek için stratejik planı hazırlanmalıdır.
Sanayi Ticaret Odaları ve sektöre ait meslek odaları, sektörel
dernekler, işletme yöneticileri ve meslek okullarının
yöneticilerini bir araya gelmelerini sağlayarak işbirliği için
neler yapılabileceğinin irdelenmesi sağlanmalıdır.
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi okulların
makine ve teçhizat ihtiyaçlarının bir kısmının partner oldukları
firmaların karşılaması konusunda çalışma yapılmalıdır.
Eski Teknik Eğitim Fakülteleri’ndeki Mobilya ve Dekorasyon
Bölümleri’nin eşdeğerlerinin açılması.
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Geçerli
Değil

Küçük ve orta ölçekli işletme
yoğunluğu rekabet gücü açısından
bir dezavantajdır.
Sektörde yenilikçilik yetersizdir.

Sektörde sermaye yetersizliği ve
kredi maliyetinin yüksekliği
sektörün gelişmesinde bir
engeldir.
İşletmelerde, profesyonel yönetici
ve kalifiye iş gücü oranı düşüktür.

Küçük işletmelerde gerek
muhasebe gerekse girdi, çıktı ve
satış kayıtları sağlıklı
tutulamadığından durum analizi
ve stratejik planlama
yapılamamaktadır.
Zanaatkarların bilgi ve
tecrübelerini gelecek
kuşaklara aktarmaları sorunu
vardır.
Firmaların ölçeklerinin küçüklüğü
yeterince
kurumsallaşamamalarına neden
olmaktadır.

KOBİ’lere kaynak sağlayan yeni finans kuruluşları ile kredi
miktarlarının artırılması devlet ihaleleri
KOBİ’lerin gelişmesinde önemli bir kaynak sağlayabilir.
KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri kurmaları, ortak
hareket etmeleri ve güç birliği içine girmeleri rekabet
güçlerini arttıracaktır.
Uygun fiziki şartların sağlanması için planlı proje ve altyapısı
tamamlanmış küçük sanayi siteleri (KSS) ve organize sanayi
bölgeleri (OSB) oluşturulmasıdır.
Eğitim, know‐how paylaşımı, kalite geliştirme vb.
programlarından yararlanmaya “Tasarım ve Ar‐Ge” merkezli
bir yaklaşımı bünyesinde barındıran politika ve uygulamalar
realize edilmelidir.
Sektörün ve KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak için
sektördeki meslek kurumlarının ve örgütlerinin;
‐ Yurtdışı pazar araştırmaları ve bilgilendirme,
‐ Üyelerin menfaatleri doğrultusunda lobicilik,
‐ İhracatı kolaylaştıracak öneriler ortaya koymak,
‐ Fuar, heyet organizasyonlarına imkânlar sağlamak,
‐ Kaliteyi yükseltecek faaliyetler yapmak,
‐ Üyelerin sorunlarına çözümler üretmek,
‐ Üretim ekipmanları temininde kolaylık sağlamak,
‐ Sektörün güncel gelişmeleri takibini sağlamak,
‐ Çeşitli alanlarda bilgilendirme seminerlerinin
verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.

Firmalar dışında aşağıdaki aktörlerle sırasıyla görüşmeler yapılarak Değer Zinciri Analizi için bilgiler ve
veriler toplanmıştır.
Mevcut KSS yönetimi ile yapılan görüşme
Mevcut KSS kooperatif yönetim kurulu başkanı Bingöl mobilya sektörüne girdi sağlayan orman ürünleri
tedarikçisi toptancıdır. Kendileri ile yapılan görüşmede Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar
ve bu firmaların yerleşkeleri hakkında bilgi alınmış olup, görüşme yapılacak firmaların belirlenmesi için
destek sağlanmıştır. Sektörün öncü firmalarının tespit edilmesi ve mobilya sektörünün mevcut
durumunun değerlendirilmesinde nitel bilgi ile nicel veri desteği alınmıştır.
Yeni kurulacak KSS yönetimi ile yapılan görüşme
Bingöl’de hâlihazırda dağınık olan sektör firmalarının bir araya getirilmesine yönelik bir proje olan yeni
KSS’nin yönetimi ile görüşülmüştür. Yeni KSS’deki sektör yelpazesi ve konumlanmaları ile ilgili bilgi
alınmıştır. Mevcut durumda Bingöl’de faaliyet gösteren firma‐atölye sayısı 120‐130 arası iken, yeni
KSS’de mobilya atölyesi için yer talebinde bulunan firma sayısı 184’tür. Buna göre yeni KSS faaliyete
geçtiğinde bu rakamın daha da artması beklenmektedir. Bu rakamlar değerlendirildiğinde sektörün
girişim sayısı bakımından büyümesi %50’iden fazla olacaktır. Büyümenin istihdamı da etkileyeceği
varsayımından hareketle, istihdam bakımından da iki kat bir artışın olacağı tahmin edilmektedir. Yeni
KSS’nin firmalarının %40’a yakını mobilya sektöründe faaliyet göstereceğinden sektörün büyüme
potansiyeli çok yüksektir.
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Şekil 10: Yeni KSS Firma Sektör Dağılımları

Yeni KSS Profili
Mobilya

Otomotiv(Oto Tamir)

Metal

PVC‐Doğrama

Çini ve Seramik

2%
8%
37%
26%

27%

Şekil 9 incelendiğinde yeni KSS’de yer talebinde bulunan firmaların %37’sinin mobilya sektörü,
%27’sinin oto tamir(otomotiv), %26’sının metal, %8’inin PVC doğrama ve %2’sinin ise çini ve seramik
firmasından oluşacağı görülmektedir.
Bingöl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile yapılan görüşme
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sn. Mesut İlhan ile yapılan görüşmede sektör ve imalat hakkında il
müdürlüğünden bilgi ve veriler alınmıştır. Mesut İlhan, uzun yıllar Bingöl’de görev yaptığından
Bingöl’ün imalat sanayisi ve iş kültürü hakkında detaylı bilgiler paylaşmıştır. Sektörde; yenilik, katma
değer, inovasyon ve sürdürülebilirliğin arttırılması için Kümelenmeye yönelik projelerin
geliştirilmesinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca sektör aktörlerinin bir araya gelebilecek iş kültürünün
yaratılması için Bingöl’de etkinliklerin düzenlenmesi konusunda kolaylaştırıcı olabileceklerini
belirtmiştir.
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Şekil 11: Bingöl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Müdürü Sn. Mesut İlhan
Fırat Kalkınma Ajansı YDO ile yapılan görüşme
Fırat Görüş ve öneriler alınmış olup Bingöl’ün ekonomik göstergeleri ve imalat veriler alınmıştır. YDO
Koordinatörü Sn. İsa Telimen, uzmanlar Sn.Hasan Çelikkaya ve Sn. Murat Ortak ile görüşme
gerçekleştirilerek sektör hakkında değerlendirmeleri alınmış olup, sektörde Kalkınma Ajansı
desteklerinden faydalanan firmaların bilgileri alınmıştır.

4.3.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü Çalışma Grupları Toplantıları

Kapsamlı saha çalışması sonrasında sektörün aktör ve karar alıcılarının bir araya getirilerek üzerinde
uzlaşılan sorunların tespiti, sektörün geleceğine ilişkin öngörü ve planlamaların yapılması, Değer Zinciri
Analizi, Değer Zinciri Haritası, Rekabet Stratejisi ve Kümelenmenin aktör ve karar alıcılarla birlikte
değerlendirilmesi amacıyla 25‐26 Ekim tarihlerinde Bingöl Berti Hotelde gerçekleştirilmiştir. Hazırlıklar
yapıldıktan sonra toplam 40 aktör ve karar alıcı “Bingöl Mobilya Sektörü Çalışma Grupları”
toplantılarına davet edilmiştir. Davetliler belirlenirken akıllı, AB 2020 büyüme stratejisi belgesinin de
özü olan sürdürülebilir, içerme‐ci bir büyüme ve yenilik yaklaşımı olan Triple Helix Modeli(Üçlü Sarmal
Modeli: Hükümet(Kamu)‐Sanayi‐Üniversite) aktörlerinin dâhil edilmesine yönelik potansiyel katılımcı
listesi oluşturulmuştur. Buna göre katılımcı listesi kamu kurum temsilcileri, Üniversite temsilcileri ve
ilgili aktörler ile sanayi temsilcileri ve aktörlerinden oluşturulmuştur.
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Çalışma Grubu Toplantılarına aşağıdaki listede isimleri belirtile kişiler kurumlarını‐firmalarını temsilen
katılmışlardır.
Tablo 15: Çalışma Grubu Toplantıları Katılımcıları
SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adı Soyadı
Mehmet Yıldırım
Serdar Karlı
İshak Bozkurt
M. Mesut İlhan
İsa Telimen
Murat Ortak
M. Şirin Başaran
Hasan Çelikkaya
Gıyasettin Kişin
Yılmaz Çatak
Halis Erdoğan
Sani Buyankara
Ayhan Güncegörü
Saim Yayan
Abdulkadir Yıldırım
Rıdvan Polat
Nevzat Esim
Yunus Emre Katrancı
Harun Macit
Sedat Çifçi
Hatice Aslan
Ramazan Tunç
Murat Kılıç

Unvan
İl Müdürü
Firma Sahibi
Firma Sahibi
İl Müdürü
İl Koordinatörü
Uzman
Firma Sahibi
Uzman
Firma Sahibi
Genel Sekreter
İl Müdürü
Firma Sahibi
Firma Sahibi
Firma Sahibi
Firma Sahibi
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Takım Lideri Yardımcısı
Ofis Müdürü
Proje Asistanı
Mühendis
Dış Uzman
Firma Sahibi

Kurum/Firma
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Pırlanta Metal (Mobilya Asksesuarları)
Yeni Nesil Mobilya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Fırat Kalkınma Ajansı YDO
Fırat Kalkınma Ajansı YDO
Mavi Çizgi Mobilya
Fırat Kalkınma Ajansı YDO
Bamsan Ahşap Mobilya
Esnaflar ve Sanatkârlar Odası
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR)
Atılım Mobilya
Ay‐Gün Mobilya
Nak‐San Orman Ürünleri/KSS Başkanı
Binor Yapı Mobilyaları
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl İŞGEM Projesi
Bingöl İŞGEM Projesi
Bingöl İŞGEM Projesi
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Bingöl İŞGEM Projesi
Prestij Mobilya/Yeni KSS Başkanı

Katılımcılara, Değer Zinciri Analizi, Mobilya Sektörü mevcut Durum Raporu, Değer Zinciri, Rekabetçilik
ve Kümelenme ile detaylı sunumlar yapıldıktan sonra üç tematik başlık altında çalışma grupları
planlanarak katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. Oluşturulan Mobilya Sektörü Çalışma
Grupları(MSÇG), akışları ile temalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 16: Mobilya Sektörü Çalışma Grubu Toplantıları ve Temaları
MSÇG1‐Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi ve Ekosistemi: Aktörler ve Karar Alıcılar
Birinci Oturum

Sektörün Temel Aktörleri ve Bingöl’deki Mevcut Durum

İkinci Oturum

Sektörün Potansiyeli ve Gelecek Tahayyülleri

MSÇG2‐Mobilya Sektöründe Darboğazlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri
Birinci Oturum

Mobilya Sektöründe Temel Sorunlar ve Darboğazlar

İkinci Oturum

Sektörde Büyüme İştahı, Fırsatlar ve Çözümler

MSÇG3‐Bingöl Mobilya Sektörü Kümelenme ve Rekabet Stratejisi Yol Haritası
Birinci Oturum

Rekabet Stratejisi olarak Kümelenme Avantajlar ve Zorluklar

İkinci Oturum

Kümelenme için Temel Dinamikler, Vizyon, Misyon ve Rekabet Stratejileri
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Katılımcıların hepsinin, teker teker sektörle ilgileri değerlendirmeleri alınmış olup çalışma grupları için
hazırlanan ve bu raporun ek kısmında boş halleri verilen bazı formlar dağıtılarak doldurmaları
istenmiştir. Elde edilen veriler ışığında PESTLE ve SWOT Analizi yapılmıştır.

4.4.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü PESTLE Analizi

Bingöl Mobilya Sektörünü etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışma grupları toplantılarında
ve birebir görüşmelerde spesifik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında Bingöl Mobilya
Sektörünü ve değer zinciri aktörlerini etkileyen faktörler belirlemek üzer PESTLE Analizi yapılmıştır.
PESTLE Analizi için ilk önce birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Birebir görüşmelerde elde edilen
bilgiler doğrultusunda notlar alınmış olup Şekil 10’daki PESTLE paftasına aktarılmıştır. Daha sonra
gerçekleştirilen çalışma grupları toplantısında bu raporun Ekinde yer alan “PESTLE Formu”
katılımcılara‐çalışma gruplarına dağıtılmış olup gelen geri bildirimler doğrultusunda PESTLE paftası
revize edilmiştir. Buna göre;
Şekil 12: Bingöl Mobilya Sektörünü Etkileyen Faktörler(PESTLE)

Politik

•
•
•
•
•

Hükümetin Desteği
Yerel Aktörler
Vergiler ve Tarifeler
SGK Primleri
Hibe ve Teşvikler

Ekonomik

•
•
•
•
•
•
•
•

Fiyat İstikrarı
Finansa Erişim
Sermaye Birikimi
Yatırım Ortamı
GSMH Büyümesi
Vergi Oranları
Maliyetlerin Yüksekliği
Hammaddeye Uzaklık

Sosyolojik

Teknolojik

Legal
(Yasal)

Çevresel

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Birlikte iş Yapabilme Kültürü
• Müşterilerle formel ve informel
ilişkiler
• İletişim ve Rekabet Anlayışı
• Ürün Sınıflandırma
• Marka İmajı
• Nitelikli Eleman‐İşgücü
• Genç Nüfus Potansiyeli
• Güven

Üretim Tknolojisine Uyum
Tasarım Kapasitesi
Inovasyon
Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Sektöre Yönelik Yasal Düzenlemeler
Destekleyici Yasal Altyapı
İstihdam ile ilgili Yasal Mevzuat
İşyeri Açma Prosedürü
ISG ve Diğer Zorunluluklar
Teşvik Yasasının Uzun Vadeli
Olmaması

• Çevre Politikalarının Sektöre Etkisi
• Hammadde ve Yarı Mamule Erişim
Kolaylığı
• Atık ve Geri Dönüşüm
• İklim Değişikliği

Bingöl mobilya sektörünü etkileyen temel faktörleri sıralarsak yukarıdaki şekildeki gibi bir tablo
karşımıza çıkmaktadır.
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Politik
•

Hükümetin Desteği

Hükümet’te yer alan Bingöl’lü Bakanın olması bürokratik işlemlerin hızlanması ve teşvik sisteminde
Bingöl’e öncelik verilmesinde pozitif ayrımcılık uygulanması için karar alıcı olması sektörün politik
çevresi bakımından bir avantajdır. Kalkınmada öncelikli bölge kapsamında olmasına rağmen Bingöl
coğrafi şartlar bakımından dez‐avantajllıık durumunu pozitif ayrımcılık ve Bingöl’e spesifik desteklerle
ancak ortadan kaldırabilir. Bingöl’deki esnaf ve baskı grupları daha fazla teşvik, hibe ve desteklerden
faydalanılması için hükümete ve ilgili bakanlıkların bürokratlarına baskı kurma ve sonuç alma
konusunda avantajlıdır.
•

Yerel Aktörler

Yerelde kurumsal kapasitenin birlikte iş yapabilme kültürü zayıf olmasına rağmen gözle görülür bir
değişim potansiyeli vardır. Özellikle meslek odaları ve dernek etrafında örgütlenerek mobilya
sektöründe yerelin aktif işbirliğini geliştirecek, geliştirebilecek düzeyde duyarlı yerel insan kaynağı
mevcuttur.
•

Vergiler ve Tarifeler

Bingöl mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar‐atölyeler küçük esnaf şeklinde örgütlendiğinden
ve kurumsal yapıları ölçek ekonomisine ulaşacak düzeyde olmadığından vergi oranları yaptıkları
cirolara göre yüksektir. Vergi sonrası karların çok düşük olmasına neden olmaktadır. Özellikle
kalkınmada öncelikli bölgeler içerisinde yer almasına rağmen yeteri kadar vergi avantajı sektör için
spesifik olarak uygulanmamıştır. Sektörün spesifik olarak vergi avantajı sağlanarak büyümesi ve
kurumsallaşması desteklenmelidir.
•

SGK Primleri

Sektörde tahmini 460‐470 kişi olmasına rağmen SGK ve sanayi sicil kayıtlarına göre 159 kişilik istihdam
görünmektedir. SGK primlerinin yüksek olması kayıt dışı çalışmanın önünü açmıştır. Hem işgücü hem
de işveren bu maiyeti birbirilerine yüklemek istemektedir. Bu nedenle hem maaşlar istenilen düzeyde
dengeye gelmiyor hem de kayıtlı istihdamın artışı sağlanamamaktadır.
•

Hibe ve Teşvikler

TRB1 ve Bingöl Kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamında olduğundan hibe ve teşvik oranları yüksektir.
Ancak bu hibe ve teşvik oranlarının yüksek olması firmaların bu fonlardan verimli düzeyde yararlandığı
anlamına gelmiyor. Zira firmaların çoğu bu desteklerden faydalanacak düzeyde eğitim düzeyi yüksek
bir personel çalıştırmamaktadır. KOSGEB girişimcilik desteği başvuruları sürekli artmakla beraber
girişimcilik sertifikası olan ve girişimcilik konusunda eğitim alabilen çok az firma sahibi vardır.
Ekonomik
•

Fiyat İstikrarı

Hammadde, yarı mamul ve diğer girdiler ithalata dayalı ürünler olduğundan döviz piyasasının
volatilitesinin yüksek olması sektördeki fiyatları da etkilemektedir. Atölye sahiplerinin en çok şikayet
ettiği sorunların başında fiyat istikrarının olmayışı gelmektedir. İşletme sermayesinin düşük olması
sabit fiyat üzerinden firmaların sözleşme yapmasına imkân vermiyor. Döviz kuru riski yönetimi
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konusunda beceri gelişmediğinden firmalar fiyat değişkenliği konusunda zarar edebilmektedir. Kar‐
zarar hesaplamalarının bir metodolojiye bağlı olarak yapılamaması firmaların yönetim ve önlem alma
kabiliyetini düşürüyor.
•

Finansa Erişim

Bankalarla çalışma ve alternatif finansman teknikleri konusunda sektörün becerisi düşüktür. Kimi
firmalar kültürel kodlardan kaynaklı bankalarla çalışmazken kimi firmalar da henüz bankalarla
çalışabilecek düzeyde bir kurumsal kapasiteye erişememiştir. Bu da alternatif finansman kaynaklarına
erişimi kısıtlamaktadır. Risk yönetimi ve finansal yönetim konusunda beceri gelişmediğinden firmalar
daha çok riski birbirlerine aktararak piyasada tutunmaya çalışmaktadır.
•

Sermaye Birikimi

Bingöl’de sermaye birikiminin yatırımlara yönlenmesi ancak inşaat sektörü üzerinden
gerçekleşmektedir. Özellikle ekonomik istikrar ve güvenin sağlandığı dönemlerde inşaat sektörü ciddi
bir ivme kazanmaktadır. Sermaye birikim oranları mobilya sektörünün ileri bağıntısı olan inşaat
sektöründe yoğunlaşması mobilya sektörünü de doğrudan etkilemektedir.
•

Yatırım Ortamı

Yatırım ortamının cazip kılınması için ekstra teşviklere ve özellikli teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle sektör yoğunluk katsayıları bakımından Bingöl’de öne çıkan sektörlerden olan mobilya
sektöründe yatırım ortamını iyileştirici önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
•

GSMH Büyümesi

Bingöl’deki Ekonomik büyüme, yıllık büyüme oranlarına paralel olarak gerçekleşmektedir. Reel büyüme
rakamları ekonomik beklentileri de pozitif yönde etkilemektedir. Korelasyonun pozitif olması geleceğe
yönelik sektör beklentilerini de olumlu kılmaktadır.
•

Vergi Oranları

Vergi oranlarının yüksekliği karlılığı düşürmekte ve sermaye birikimini olumsuz etkilemektedir. Artık
değerin sermayeye ve bu sermayenin yatırıma dönüşmesi için vergi oranları revize edilmeli ve Laffer’in
hipotezine göre optimum düzeye ulaşacak bir hesaplama kullanılmalıdır ki sektör bileşenleri artık
değeri yatırıma ve yeniliğe dönüştürebilsin. Ayrıca Wagner kanununa göre kamu harcamaları Bingöl’de
artırılmalıdır.
•

Maliyetlerin Yüksekliği

Maliyetlerin %70’ine yakını yarı mamule ayrılmaktadır. Yarı mamul fiyatları dövize endeksli olduğundan
döviz kuru volatilitesi fiyat istikrarını bozmaktadır. Dalgalı kur ve dışa açık ekonomi olan Türkiye
ekonomisinde döviz kuru riski her zaman vardır. Ekonomik ve politik belirsizliğin arttığı dönemlerde
fiyatlar çok daha hızlı değişmekte ve öngörülebilir olmaktan çıkar. Bu durum karlılık üzerinde doğrudan
etkilidir.
•

Hammaddeye Uzaklık

Hammadde ve yarı mamule olan coğrafi yakınlık‐uzaklık girdi maliyet bakımından önemlidir. Bingöl’de
faaliyet gösteren mobilya sektörü firmaları oligopol piyasa olan orman ürünleri tedarikçilerinden
girdilerini sağlamaktadır. Ancak aynı koşul Türkiye’deki mobilya sektörünün temel sorunudur. Bu
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nedenle lojistik bakımından dezavantajlı görünmekle beraber aslında sektörün Türkiye’deki durumu ile
benzerlik göstermektedir.
Sosyolojik‐Kültürel
•

Birlikte iş Yapabilme Kültürü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de birlikte iş yapma, ortaklık kurma ve büyütme kültürü zayıftır.
İşbirliği kültürünün olmayışı karlılık ve verimliliği düşürmektedir. Bingöl mobilya sektöründe faaliyet
gösteren firmaların sahiplerinin çoğu birbirlerini iyi tanımaktadır. Özellikle çıraklık kültüründen yetişme
olan aktörlerden oluşan sektörün güçlü yanı olması gerekirken, usta‐çırak sürecinin zahmetli
olmasından kaynaklı bir bıkkınlık mevcut. Bu da ortak iş yapma imkânını zayıflatıyor.
•

Müşterilerle formel ve in‐formel ilişkiler

Bingöl küçük bir il olduğundan informel ilişkiler ticarette daha belirgin olmaktadır.
•

İletişim ve Rekabet Anlayışı

Rekabet anlayışı düşman anlamında kullanılmaktadır. Bingöl mobilya sektöründe iletişim düzeyi yüksek
ve rekabet düzeyinin de bu iletişime paralel olarak seyrettiği bir sektördür.
•

Ürün Sınıflandırma

Ürün kategorisi bakımından müşteri ihtiyaç ve beklentilerine henüz cevap verecek düzeyde komplike
olmuş bir sektör yapısı olmamakla beraber, mutfak dolapları ve diğer kullanım alanları dolapları
bakımından var olan sınıflandırma sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Ürün sınıflandırması ve
farklılaştırması stratejisi ile sektörün karlılık düzeyi yükselebilir.
•

Marka İmajı

Bingöl’de markalaşma ve marka imajı oluşturma konusunda sektör çok geride. Hiçbir firmanın marka
tescil ve patent başvurusu yok.
•

Nitelikli Eleman‐İşgücü

Çıraklık eğitimine olan talebin düşmesi, meslek okullarının ve endüstri meslek liselerinin işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirememesinden kaynaklı nitelikli personel açığı
bulunmaktadır.
•

Genç Nüfus Potansiyeli ve Gelişme Potansiyeli

Genç nüfus potansiyeli olmasına rağmen sektöre kanalize edilmesi düzeyi düşüktür. Sosyal ve kültürel
olarak gelişme açığının yüksek olması beraberinde bir gelişme potansiyeli de oluşturmaktadır.
•

Güven

Sektörde ticari ilişkiler hala güven üzerine kuruludur. Geleneksel usulde söz verildiği şekilde taahhütler
yerine getirilmektedir. Bazen bu durum piyasanın bozulmasına ve sermaye kayıplarına neden
olabilmektedir.
Teknolojik
•

Üretim Teknolojisine Uyum
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Atölyelerin çoğu teknolojik yenilikleri takip etmekte ve makinelerini yenilemektedir. Yeteri kadar
fiziksel mekan ve talep olması durumunda hızlı cevap verecek teknolojik altyapı mevcuttur.
•

Tasarım Kapasitesi

Tasarım kapasitesi konusunda sektör Türkiye’nin gerisindedir. Yeni yeni YBS ve KDS ile çizimler ve
tasarımlar yapılarak sipariş planlaması yürütülmektedir. Henüz emekleme aşamasındadır. Sektörde
yazılım konusunda teknik eğitimler alınmakla beraber henüz yeteri düzeyde değildir.
•

İnovasyon

İnovatif‐yenilikçi ürün üretme konusunda sektörün altyapısı zayıf. Firmalar henüz yeteri beceri
düzeyine ulaşmamıştır.
•

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Bilişim teknolojisinin firma stratejisine dâhil olması ve firma altyapısının oluşturulması konusunda
sektör Türkiye’nin gerisindedir. B2C ve B2B konusunda altyapı zayıf.
•

CAD, CAM ve El İşçiliği

CAD ve CAM konusunda birkaç firma altyapısı var. Firmaların çoğu geleneksel el işçiliği ile ölçüm ve
kesimleri ayarlamaktadır.
Legal (Yasal)
•

Sektöre Yönelik Yasal Düzenlemeler

Mevzuatın, yasal düzenlemeler, yönetmelikler sektörel teşvikleri yeniden tanımlayarak kolaylaştırıcı
önlemler alınması gerekir. Özellikle Bingöl Mobilya Sektöründe yeni kurulacak KSS’de daha fazla
kümelenme odaklı rekabet stratejisi oluşturabilmesi için yasa koyucu gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
•

Destekleyici Yasal Altyapı

Özellikle mobilya sektörüne yönelik, kümelenmeyi teşvik edici yasal düzenlemeler hâlihazırda
bulunmaktadır. Sektörel rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması için kümelenmeye yönelik çalışmalar
yapılabilir.
•

İstihdam ile ilgili Yasal Mevzuat

Keynesgil ve içsel büyüme modelinde Kayıtlı istihdamın geliştirilmesi ve istihdamda işveren maliyeti
düşürmek tasarrufu ve sermaye birikimini artırarak yatırımlara aktarılacak fonların oluşmasını
sağlamaktadır. Bu açıdan istihdamın işveren maliyeti düşürecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
•

İşyeri Açma Prosedürü

Girişimciliğin teşviki ve yatırımların arttırılması için işyeri açma ve işletme prosedürleri yeniden
gözden geçirilerek hızlı ve düşük maliyetli bir mekanizma kurulmalıdır.
•

ISG ve Diğer Zorunluluklar

Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için gerekli denetim mekanizması ve kalite standardı
oturtulmalıdır.
•

Teşvik Yasasının Uzun Vadeli Olmaması
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Teşvik yasası uzun vadeli oluşturulmalıdır.
Çevresel
•

Çevre Politikalarının Sektöre Etkisi

Çevre politikalarının sektöre olumsuz etkisi ancak inşaat sektörünü sekteye uğratacak düzeyde bir
durum olması halinde gerçekleşebilir. Mobilya sektöründe atıklar genellikle yakılabilir olduğundan
enerji elde edilmesinde atıklar değerlendirilmektedir.
•

Hammadde ve Yarı Mamule Erişim Kolaylığı

Lojistik ve nakliyat altyapısı geliştirildiğinde otomatik çözülebilir. Mobilya sektöründe hem Dünya’da,
hem Avrupa’da hem de Türkiye’de en büyük sorunlardan birisi oligopol piyasa olan hammadde ve yarı
mamule erişimdir. Fiyat ve piyasa kontrolü tamamen Oligopolü oluşturan fiyat karteli firmalardadır.
•

Atık ve Geri Dönüşüm

Mobilya sektöründe atıklar genellikle yakılabilir olduğundan enerji elde edilmesinde atıklar
değerlendirilmektedir.
•

İklim Değişikliği

İklim değişikliği sert olan karasal iklim koşullarını yumuşatabilir. Bingöl kışları durgun geçmesine
rağmen olası küresel ısınma iklim değişikliğinde, bu değişiklik Bingöl mobilya sektörü lehine değişebilir.
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4.5.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü GZFT(SWOT) Analizi

Gerek SWOT analizi gerekse PESTLE analizleri bir konu, sektör veya tema hakkında detaylı bilgi sahip
olmak adına yapılan Mevcut Durum Tespit yöntemleridir. Sektörde mevcut durumun kapsamlı bir
şekilde tespit edilmesi için bazı yöntemler kullanılmıştır. Bingöl Mobilya Sektöründe zincirleme olarak
GZFT(SWOT), PESTLE ve Değer Zinciri Analizi yöntemleri kullanılarak sektörün detaylı bir şekilde
röntgeni çekilmiştir. SWOT Analizinde yönlendirilmiş sorular ve Açık Analizi yapılarak sektörün Bingöl
düzeyindeki durumu ile Sektörün Türkiye ve diğer bölgelerdeki durumu da karşılaştırılarak sektörün
ülke geneli durumundan uzaklığı tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdaki alanlarda sektörün kapsamlı
SWOT analizi ortaya çıakrılmıştır.

Tablo 17: GZFT (SWOT ) Analizi Tablosu
Güçlü Yönler

Fırsatlar

‐Sektörün büyüme iştahı
‐Sektörün büyüme beklentisi yüksek
‐Üretim teknolojisi sürekli yenileniyor
‐Yeni KSS’de Mobilyacılara ayrı bir yer tahsis edilmesi
ve tm mobilyacıların yan yana gelmesi
‐Bingöl’ün Teşvik Sisteminde öncelikli bölge
içerisinde yer alması
‐Mevcut Hükümetin Bingöl’e özel önem vermesi
‐

‐Potansiyel dış pazarlar olan İran, Azerbaycan, Irak ve
Suriye pazarlarına coğrafi ve kültürel yakınlık
‐İŞGEM’in kurulması
‐Sektörün büyüme eşiğinde olması
‐Atölye sahiplerinin kendi işlerini devam etme
isteğinin yüksek olması

Zayıf Yönler

Tehditler

‐Nitelikli işgücü açığı
‐Tasarım ve inovasyon kapasitesi düşük
‐Atölyelerin tam kapasite ile çalışacak fiziki
mekanlarının olmayışı
‐Birlikte iş yapma kültürünün zayıf olması
‐Atölye sahiplerinin çıraklıktan yetime olmalarından
kaynaklı eğitim düzeyinin düşük olması

‐Nitelikli işgücü yetiştirmesine yönelik çıraklıkların
cazip olmayışı
‐İş başında öğrenmeye talebin olmayışı
‐Rekabetin çok yüksek olması
‐

Bununla beraber yönlendirilmiş GZFT formu ve Yönlendirilmiş Açık(Fark) Analizi formuna göre elde
edilen SWOT Analizi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çalışma grupları toplantılarına katılan
paydaşların, sektör aktörlerinin bu formu doldurması istenmiştir.
Sektörde Ulusal Düzeyde ve Bölgesel düzeyde yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar
karşılaştırılarak GZFT Açık Analizi(Gap Analysis) yapılmak amacıyla bu form oluşturulmuştur. Böylelikle
sektörün Bingöl(bölgesel‐il) düzeyinin ulusal çaptaki sektör düzeyi arasındaki GZFT bağlamında açık‐
gap elde edilmiş olacaktır. Sektörün yakınsama, yakalama ve rekabet gücünün gelişme durumu ortaya
konulacaktır. Ayrıca sektör değerlendirmesi bakımından Bingöl’ün diğer iller‐bölgelerle benchmark
yapma imkânı sağlanmış olacak. GZFT Açık analizi sonuçları Kümelenme Yol Haritası için de
kullanılacağı belirtilerek formun sektörde ulusal düzeyde tespit edilen yargılar, Bingöl için de geçerli is
“G‐Geçerli”, geçerli değilse “GD‐Geçerli Değil” şeklide yazılması istenmiştir. Farklı gruplardan elde
edilen çıktılar karşılaştırılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
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Tablo 18: Yönlendirilmiş SWOT ve Fark Analizi Sonuçları
Çalışma Adı
TOBB Sektör
Rapor

ÇUKUROVA
KA Sektör
Raporu

Çalışma
Düzeyi
Ulusal

Bölgesel

ORAN KA
Sektör
Raporu

Bölgesel

OAİB SR

Bölgesel

ONUNCU KP
SEKTÖR ÇG
Sektör
Raporu

Ulusal

Çalışma Adı
TOBB Sektör
Raporu

Çalışma
Düzeyi
Ulusal

Sektörde Tespit Edilen Güçlü Yanlar
Sektördeki işletmelerin özel sektöre ait olması nedeniyle
dinamik ve gelişmeye açık bir yönetime sahip olmaları
Kalite bilincinin artması
İhracat yapma bilincinin artması
İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre düşük olması
İşletmelerin modern teknolojiyi yakından takip etmesi
Sektörün uluslararası pazarlara açılmış bulunması
Üretim ve kalite standartlarını yükseltmek için gayret
gösterilmesi
İşletmelerin ürün çeşitliliği sağlamaya yönelik gayretlerinin
artması
Sektöre ait mesleki çatı kuruluşların birçok uluslararası
kuruluşlara üye olmaları
Sektöre yönelik çözüm sağlayan bazı teşvik yasalarının çıkmış
olması
Bölgenin jeostratejik konumu (Orta Doğu ülkelerine yakınlık)
Yüksek işgücü potansiyeli
Klasik mobilya iskeleti yapımında el işçiliğinin başarılı olması
Yüksek üretim potansiyeli
Ürün çeşitliliğinin fazla olması
Hedef pazarlara yönelik ihracat çalışmalarının olması
Sektörde ucuz işgücünün var olması
Büyüme potansiyeline sahip dinamik iç pazar yapısı
Modern ve teknolojik üretim yapan firma sayısının artması
Teknoloji kullanımının artması
Ürün Çeşitliliği
İşgücü Potansiyeli
Üretim Potansiyeli
İhracat Çalışmalarının artması
Büyük Ölçekli Firmalar
Yüksek İşgücü Potansiyeli
Malzeme Ürün Çeşitliliği
Mobilya Üretim Ağı/Potansiyeli
Coğrafi konum,
Sektörün gelişime açık olması,
Sektörün son 10 yıldaki performansı,
Yüksek iş gücü potansiyeli,
Sektörün gittikçe artan teknoloji transferi,
Modern ve teknolojik üretim yapan firmaların artması,
Mobilya üretim ağı/potansiyeli,
Hedef pazarlara yönelik ihracat çalışmalarının artırılması,
Sektörede Tespit Edilen Zayıf Yanlar
Yerli hammadde temininde mevcut olan zorluk ve eksiklikler
Yasa ve yönetmeliklerde mevcut olan eksiklikler
Eğitimli kalifiye personel eksikliği
İthal hammadde temininde mevcut olan zorluk ve eksiklikler
Sermaye darlığı, kredi temini vb. finansal sorunlar
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Bingöl’de
Sektöre İlişkin
Güçlü Yanlar

Kısmen Geçerli
Geçerl Değil

Geçerli Değil

Kısmen Geçerli

Geçerli Değil
Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil
Geçerli Değil
Kısmen Geçerli

Geçerli Değil
Bingöl’de
Sektöre İlişikin
Zayıf Yanlar

Geçerli Değil

Ürün standartları bilgisinin yetersizliği
Atölye tipi üretimin hala yaygın olarak uygulanması
Talep eksikliği ve tüketim piyasasının darlığı

ÇUKUROVA
KA Sektör
Raporu

Bölgesel

ORAN KA
Sektör
Raporu

Bölgesel

OAİB Sektör
Raporu

Bölgesel

ONUNCU KP
SEKTÖR ÇG
Sektör
Raporu

Ulusal

Gelişmeye yönelik AR‐GE çalışmalarının yetersizliği
İşletmelerin uluslararası pazarlarda tanıtım eksikliği
Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım yetersizliği
Markalaşma yetersizliği
İşletmelerin kurumsallaşamaması
Ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin düşük olması
AB standartlarının bilinmemesi
Sektörün temel değerlerine yönelik bir bilgi bankasının
bulunmaması
Aile şirketlerinin fazlalığı
Organizasyon eksikliği/Kurumsallaşma
Yönlendirme/Devlet desteği yetersizliği
Finansman yetersizliği
Yeni yatırım yetersizliği
Kalifiye eleman yetersizliği
Mesleki eğitim yetersizliği
Tasarım eksikliği / Markalaşma eksikliği
Pazarlama yetersizliği
Sektörün bir arada ortak hareket edememesi
Yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği
Aile Şirketleri
Haksız Rekabet
Kalifiye Eleman Yetersizliği
Tasarım Eksikliği
Yenilikçi Yaklaşım Azlığı
Aile şirketlerinin yoğunluğu
Organizasyon eksikliği
Yönlendirme/devlet desteği yetersizliği
Finans yetersizliği
Yatırım yetersizliği
Kalifiye eleman yetersizliği
Mesleki eğitim yetersizliği
Tasarım eksikliği ve korunması
Yüksek hammadde maliyetleri
Yenilik yaklaşımı azlığı
Pazarlama/pazar
Uluslararası standartlar
Mesleki eğitim yetersizliği,
Kalifiye eleman yetersizliği,
Tasarım ve korunması,
Haksız rekabet,
Yüksek hammadde maliyetleri,
Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,
Düşük standartlar ve çevre sorunu,
Markalaşma, kalite, imaj,
KOBİ yoğunluğu,
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Geçerli Değil

Kısmen Geçerli

Geçerli Değil

Aile şirketlerinin kırılganlıkları,
Organizasyon/kurumsal yapı,
Yönlendirme/devlet desteği,
Sermaye/finans yetersizliği,
Yenilik yaklaşımı.
Çalışma Adı

Çalışma
Düzeyi

TOBB Sektör
Raporu

Ulusal

ÇUKUROVA
KA Sektör
Raporu

Bölgesel

ORAN KA
Sektör
Raporu

Bölgesel

OAİB Sektör
Raporu

Bölgesel

ONUNCU KP
SEKTÖR ÇG
Sektör
Raporu

Ulusal

Sektöre İlişkin Tespit Edilen Fırsatlar
AB'ye üyelik sürecinin devam ediyor olması ve bu durumun
gelişme motoru etkisi yapması
AB ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek oluşu
Çevremizdeki birçok az gelişmiş ülke pazarlarına yakınlık
Çevremizdeki ülkelere göre eğitim ve teknolojik seviye
bakımından daha iyi olmamız
Sektörün özellikle Orta Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkelerine
açılması
Ülkemizdeki genç nüfusunun sektöre yönelik kaynak
oluşturması
Ortadoğu’daki yeni oluşum
Yeni pazar arayışları/genişleme
Fason üretim arayışları
Artan tüketim
Bilgi teknolojisi ve elektronik ağ yapılar (Etkili iletişim
oluşumu)
Tasarımın kullanımı ve artırılması
Reklamcılığın gelişmesi
Sektörün gelişime açık olması ve diğer sektörlerle yakın ilişkisi
Dünyadaki yeni oluşum (Küreselleşme)
El işçiliğinin gelişmiş olması
Yeni Pazar arayışlarında genişleme
Reklamın artması
Artan tasarımın kullanımı
Türkiye’nin stratejik konumu ve AB’e aday ülke olması
Dünyadaki yeniden oluşum
Globalleşme
Yeni pazar arayışları/genişleme
Fason üretim arayışları
Avrupa’daki tüketim nüfusu
Bilgi teknolojisi ve elektronik ağyapılar
Üretimdeki artış/gelişme
Tasarımın kullanımı ve artırılması
Markalı/kimlikli ürünler
Reklam
Etkili iletişimin oluşumu/kullanımı
Mobilya ve moda
Globalleşme,
Dünyadaki yeniden oluşum,
AB’ye adaylık,
Bilgi Teknolojisi ve elektronik net‐works,
Akıllı mobilyalar,
Markalı/kimlikli ürünler,
Müşteri odaklı ürün ve çeşitliliği,
İşbirliği ve yatırıma açık yapı,
Yeni pazar arayışları/genişleme,
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Bingöl’de
Sektöre İlişkin
Fırsatlar

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Çalışma Adı

Çalışma
Düzeyi

TOBB Sektör
Raporu

ÇUKUROVA
KA Sektör
Raporu

ORAN KA
Sektör
Raporu

OAİB Sektör
Raporu

ONUNCU KP
SEKTÖR ÇG
Sektör
Raporu

Bölgesel

Bölgesel

Bölgesel

Ulusal

Avrupa’daki tüketim nüfusu,
Üretimdeki artış/gelişme,
Çevreye yapılan yatırım,
Global mobilya tüketiminde artış,
2050’de 1 trilyon Amerikan dolarlık hacim

Geçerli Değil

Sektöre İlişkin Tespit Edilen Tehditler

Bingöl’de
Sektöre İlişkin
Tehditler

İç ve dış ekonomik belirsizlikler
Çevremizde yer alan ülkelerdeki iç savaş, siyasi ve sosyal
istikrarsızlıklar
AB uyum sürecinde orman ürünleri ile ilgili sertifikalandırma,
çevre, sağlık vb. konularındaki sınırlama dayatmaları
Çin faktörü (İşçilik maliyetinin düşüklüğü ve ürün çeşitliliğini
artırma yöntemleri ile hammadde
3. dünya ülkelerinde yapılan çok düşük maliyetlerle üretim
Çin
Yavaş değişim ve yenilenme
AB’ye ihracatta yüksek maliyet
Tasarım eksikliği (kopyalama)
Büyük ölçekli firmaların varlığı
Enerji sorunu
Yüksek hammadde maliyetleri
Kalite sorunu
Çin
Düşük Standartlar
Yavaş değişim ve yenilenme
Büyük ölçekli firmalar
Maliyetlerin yükselmesi
Üçüncü dünya ülkelerinde yapılan çok düşük maliyetlerle
üretim
Çin tehdidi
Düşük standartlar, sosyal yapı
Yavaş değişim ve yenilenme
AB’ye ihracatta yüksek/düşük maliyet
AB pazarındaki doyumluluk
Tasarım eksikliği (kopyalama)
Büyük ölçekli firmalar
Hammadde sıkıntısı,
Kalifiye iş gücü yetersizliği,
AB ülkelerinde yaşanan krizler,
Pazarlama eksikliği,
Markalaşma sorunu,
Enerji sorunu,
Düşük standartlar,
Model kopyalama,
Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,
Düşük maliyetli üretim (3. Dünya),
Çin (Büyük İşletmeler),
Çevreye duyarlı üretim (Kyoto protokolü)
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Geçerli Değil

Geçerli Değil
Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil
Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Mobilya sektöründe Türkiye’de ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilen saha çalışmalarında makro
seviyede sorunlar aynı olmakla beraber aşağıdaki alanlarda Bingöl mobilya sektörü; GZFT, Sorun‐
çözüm yaklaşımları ile tematik sorun çözme önerisi bakımından farklılık gösteren noktalar vardır. Bu
alanları şu şekilde sıralamak mümkündür.
Ek 6’da gösterilen formda yer alan Güçlü Yönlerden;
1. Sektör uluslararası pazarlara açılmış olması
2. Sektörün meslek atı kuruluşlarının birçok uluslararası kuruluşlara üye olması
3. Yüksek işgücü potansiyeli
4. Klasik mobilya iskelet yapımında el işçiliğinin gelişmiş olması
5. Üretim potansiyelinin yüksek olması
6. Ürün çeşitliliğinin fazla olması
7. Hedef pazarlara yönelik ihracat çalışmalarının olması
8. Ürün çeşitliliğinin fazla olması
9. Büyük ölçekli firmaların olması
10. Malzeme ürün çeşitliliğinin olması
11. Mobilya üretim ağı/potansiyeli
12. Hedef pazarlara yönelik ihracat arttırma çalışmaları
13. Sektörde ucuz işgücünün var olması
alanları ulusal ve diğer bölgelerde yapılan çalışmalarda güçlü yan olarak tespit edilirken. Bingöl’de bu
alanlardaki sektör yetmezliği bu yönleri zayıf yön olarak karşımıza çıkartmaktadır. Form 6’da belirtilen
ve yukarıdaki maddeler dışında kalan maddelerde ise sektör Türkiye ve bölgesel hazırlanan
çalışmalarda diğer bölgelere benzer bir özellik göstermektedir. Yani tespit edilen güçlü yanlar Bingöl
Mobilya Sektörü için de “GEÇERLİDİR”.
Zayıf Yönler incelendiğinde ise;
1. Yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan eksiklikler
2. Talep eksikliği
3. Devlet yönlendirmesi ve teşvikler
4. Yeni yatırım yetersizliği
5. Genç nüfusun sektöre yönelik kaynak oluşturması
gibi yanlar zayıf yanlar Bingöl sektörü için geçerli bir durumu yansıtmıyor. Bu durumlar Bingöl
Mobilya Sektörü için geçerli değildir. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi bunlar dışında kalan
kısımlar Bingöl Mobilya Sektörü için “Geçerlidir”
83

Fırsatlar kısmında ise;
1. AB’ye üyelik sürecinin devam ediyor olması ve bu durumun tüm sektörlerde olduğu gibi
bu sektörde de motor gücü etkisini yaratması
2. Reklamcılığın gelişmiş olması
3. Tasarımın kullanımının artması
4. El işçiliğinin gelişmiş olması
5. Bilgi teknolojisi ve elektronik ağ yapıları
6. Avrupa’daki tüketim nüfusu Düşük standartlar ve çevre sorunu
7. Fason üretim arayışları
8. Akıllı mobilyalar
Bingöl sektör algısında fırsat olarak değerlendirilmemektedir. Bingöl Mobilya Sektörü belirtilen bu
durumları fırsat olarak değerlendirme konusunda sektörün gerisindedir. Sektörde Türkiye’deki
duruma yakınsama olması durumunda belirtilen bu hususların Bingöl Mobilya Sektörü içinde bir
fırsatı temsil etme düzeyi zamanla oluşacaktır.
Sektöre yönelik tehdit algısında ise;
1. Büyük ölçekli firmaların sektörde aslan payını alması
2. Yavaş değişim ve yenilenme
3. Çevreye duyarlı üretim(Kyoto Protokolü)
Alanlarının Bingöl sektör algısında bir tehdit olarak değerlendirilmiyor. Bingöl’de büyük ölçekli firma
bulunmamaktadır. Değişim ve yenilenmeye açık olan sektör, çevre duyarlılığı konusunda henüz bir
standart oluşturmamıştır.

4.6.

Bingöl Mobilya Üretimi Sektörü Temel Sorunlar ve Açık(Gap) Analizi

Gelecekte olmak istenilen yer, planlanan yer ile mevcut durum arasındaki açığı, farkı ölçmek için Gap
Analysis denilen yöntem kullanılmaktadır. Buna boşluk analizi denilmekle beraber bu çalışmada biz Açık
ya da Fark analizi olarak bu kavramı kullanmayı tercih ettik. Buna göre mobilya sektöründe Bingöl’ün
diğer bölgeler ve ulusal düzeyden farkı, açık durumu ortaya konulmuştur. Bu fark, açık analizi hem
sorun ve hedefler düzeyinde, hem de SWOT Analizi düzeyinde gerçekleştirilerek sektörün ulusal
düzeyden, diğer bölgelerden uzaklığı‐yakınlığı değerlendirilmiştir. Buna göre form‐4, form‐6 form
10’unun çalışma grupları toplantılarında, katılımcılar tarafından doldurulması istemiştir. Sonuçlar şöyle
çıkmıştır.
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Ek‐10’da gösterilen sorun ve çözüm alanlarında ise Bingöl Mobilya sektöründe tematik sorun
alanlarında Bingöl, sektörün makro düzeyde yapısından ve diğer bölgelerden aynı özellikleri
göstermektedir. Farklı sorun alanlarına ilişkin ise lütfen Tablo 12’yi detaylı inceleyiniz.
1. Tasarımın geliştirilmesi amacıyla yurt içine ve yurt dışında YL ve doktora programlarının
oluşturulması
2. Nakliyeye destek sınırının sektöre zarar vermesi
3. KDV ve SGK’nin yüksek olması
4. Yurtdışı fuarlara finansal desteğin arttırılması
5. Sektöre özgü olarak ihracatta nakliye desteği
6. Endüstriyel odun üretiminde dışa bağımlılık
7. Orman ürünlerinde uygulanan fonlar
8. Mobilya ve dekorasyon bölümlerine eşdeğer bölümlerin olması
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Bingöl Mobilya Sektörü ile ilgili Değer Zinciri Analizi kapsamında yapılan saha çalışmasında sektörün
dinamikleri arasında örgütlenme, ağ kurma, sektörü geliştirme ve yönlendirme konusunda bariz bir
kopukluğun olduğu görülmektedir. Sektörün aktörü ve yönlendiricisi olacak konumda bulunan meslek
örgütlenmesi, özellikle BİNTSO bünyesinde kurulan komitenin sektöre öncü olma ve sektörün
sorunlarını tespit etme, muhataplarına iletme ve çözme iradesi ortaya koymak konusunda inisiyatif
sahibi olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte sektörün büyüme iştahı ve trendi incelendiğinde
sektörün büyümeye yönelik bir aşamada olduğu görülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların
kurumsallaşma düzeyi çok düşüktür. Türkiye’deki sektör yapısı ile karşılaştırıldığında Bingöl Mobilya
Sektörünün çok geri olduğu, convergence (yakalama) hipotezi çerçevesinde sektörün geliştirilmesi ve
Bingöl’ün bu açığı kapatmasına yönelik çalışmalar ve projeler hayata geçirilmelidir. Değer Zinciri Analizi
kapsamında özellikle Rekabet Stratejisi oluşturularak Kümelenme destekleri için aktörlerin eylem planı
oluşturarak sektörü hem geliştirme hem de sıçramaya yönelik önlemler geliştirilebilir. Sektörün zayıf
yanlarının çok olması bir dezavantajdan ziyade bir fırsata ve avantaja dönüştürülebilir. Değer Zinciri
Analizi için kullanılacak bu Mevcut Durum Raporu tespit edilen sorunlar ve eksiklikler bakımından
önemli bir boşluğu kapatacaktır.
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7. EKLER
Ek 1: Form‐1 Sektörel Çalışma Grupları Mobilya Sektör Öngörüleri Formu
Ek 2: Form‐2 Sektörel Çalışma Grupları Sorun‐Çözüm Önerisi Formu
Ek 3: Form‐3 PESTLE Analizi Formu
Ek 4: Form‐4 Yönlendirilmiş GZFT Formu
Ek 5: Form‐5 Kümelenme Açık Analizi Formu
Ek 6: Form‐6 GZFT GAP Analizi Formu
Ek 7: Form‐7 Sektörel Mevcut Durum Tespiti Anket Formu
Ek 8: Form_8 Vizyon Misyon Strateji Hedef Analizi Formu
Ek 9: Form‐9 Mobilya Sektörü Paydaş Analizi Formu
Ek 10: Form‐10 Tematik Sorun Alanları Formu
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Form‐1
Çalışma Grubu No:
Tarih:

Sektörün Büyüme Oranı(%)

Sektörde Çalışan Sayısı (Kişi)

İthalat(Bin $)

İhracat(Bin $)

Talep(%)

Fiyat Değişimi(TL)

Birim Başı Maliyet(TL)

Şirket Sayısındaki Değişim(Adet)

İşgücü Maliyetleri(%)

Enerji Maliyetleri(%)

Kar Marjı Değişimi(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2017
(Mevcut)
2018

2023

2030

2035

2040

2045

*Bu form, Bingöl mobilya sektörü ile ilgili çalıştay ve çalışma toplantılarında sektör göstergelerinin nasıl değişeceğine dair beklenti ve tahminini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Öngörü‐Tahmin Değişkeni/Yıllar

SN

2050

SEKTÖR BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜ FORMU
*
İŞGEM Projesi kapsamında 25/10/2017 ile 26/10/2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bingöl Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi çalışması için oluşturulan
“Çalışma Gruplarının(ÇG)” yapacağı analiz sonucunda bu form doldurulacaktır. Her bir ÇG kendi öngörülerini‐tahminlerini aşağıdaki forma aktaracaktır.

Ek 1: Form‐1 Sektörel Çalışma Grup Mobilya Sektör Öngörüleri Formu
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Form‐2
Tarih:

Çözüm Önerisi
(Nasıl Çözülür, Hangi Araçlar Gerekli)

*Kısa Vade: 1‐3 Yıl, Orta Vade: 3‐5 Yıl, Uzun Vade: 5 yıl ve fazlası

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

SN
1.

Güncel Durum
(Temel Sorun/lar)

Çözüm Süresi ve Süreci
(Kısa, Orta ve Uzun Vade)*

Sorun Çözümünde Kurumsal Yapı ve Roller
( Paydaşlar, Kaynaklar ve Kurumlar)

Bingöl İŞGEM Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay, seminer ve çalışma grubu toplantılarında oluşturulan çalışma gruplarının yapacağı analizler sonucunda bu form doldurulacaktır. Her
bir çalışma grubu önem sırasına göre tespit ettikleri sorunları aşağıdaki forma aktaracaktır. Sonuçlar DZA ve diğer çalışmalara girdi olarak kullanılacağından özenle doldurulmalıdır.

SEKTÖR SORUN‐ÇÖZÜM ÖNERİ FORMU

Ek 2: Form‐2 Sektörel Working Group Sorun‐Çözüm Önerisi Formu
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Form‐3
Tarih:

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

S.N.

Politik Faktörler

Ekonomik Faktörler

Sosyolojik ve
Kültürel Faktörler

Teknolojik Faktörler

Yasal Faktörler

Çevre ile İlgili
Faktörler

Bir sektörün veya şirketin maruz kaldığı veya işleyişini etkileyen, kontrol edilmesinden ziyade adapte olma ve/veya yenilikçilikle öncü olarak etkilediği ve/veya etkilndiği
koşullar PESTLE Analizi ile tespit edilebilir. Bu form Bingöl Mobilya Sektöründe, sektörü ve firmaları etkileyen temel dış faktörleri tespitmek üzere hazırlanmıştır.

PESTLE ANALİZİ FORMU

Ek 3: Form‐3 PESTLE Analizi Formu
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Kamu yararı bakımından güçlü yönler nelerdir?

Kurumsal politikalarla ilgili güçlü yönler nelerdir?

Varlıkların değerlendirilmesinde avantajlar nelerdir?

Sektörün kendine has ne tür özellikler var?

Dağıtım ağı ile ilgili güçlü yanlar nelerdir?

Maliyetlerle ilgili avantajlar nelerdir?

İklim ile ilgili avantajlar nelerdir?

Coğrafi konum avantajları nelerdir?

İK ile ilgili güçlü yönler nelerdir?

Hammadde ve Yarı Mamul ile ilgili güçlü yön?

2.

1.

Dağıtım ağı ile ilgili zayıf yanlar nelerdir?

Pazarlama ile ilgili zayıf yanlar nelerdir?

Sizce Sektörün Zayıf Yanları Nelerdir? Maddelerin karşısına cevap/larınızı yazınız.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Sizce Sektörün Güçlü Yanları Nelerdir? Maddelerin karşısına cevap/larınızı yazınız.

YÖNLENDİRİLMİŞ GZFT FORMU

Ek 4: Form‐4 Yönlendirilmiş GZFT Formu
Form‐4
Tarih:
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Sektörü sıkıntıya‐darboğaza sokan diğer unsurlar nelerdir?

Kamu kurumlarının desteği ve sektör ile ilgili düzenlemeleri ne kadar etkili?

Altyapı, iş çevresi, sektör bakımından darboğazlar nelerdir?

Sektör birbirleri ile çalışma iştahı nasıl?

Finans ve finansa erişim ne kadar önemli?

Yeteri kadar finans‐sermaye var mı? ?

Girdiler bakımından zayıf yanlar nelerdir?

Üretim/işleme ile ilgili zayıf yanlar nelerdir?

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Yabancı pazarlara erişim için kamu kurumları nasıl destek sağlayabilir?(
Temsilcilikler, Odalar, Borsalar, Dernekler vs.)
Bilgi ve iletişim için ne tür araçlar kullanılabilir? İnternet ve bilgi mesajları dışında
nasıl bir iletişim kanalı oluşturulabilir?
Hangi kilit trendler/modalar (Pazar, ticaret, sektör politikaları) yeni fırsatlar
sunmaktadır?
Hangi ürün ve sektör bölümleri ile doğrudan rekabet ediyorsunuz? Rakipleriniz
neler yapıyor? Rakip analizi var mı? Rakiplerinizi tanıyor musunuz?
Maliyetlerin düşürülmesine yönelik ne tür fırsatlar var?

Yeni Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlara erişim bakımında fırsatlar var mıdır?

Fark edilmeyen katma değer yaratan sektör fırsatları var mı?

Potansiyel niş ürünler ve pazarlar nelerdir?

Sektörün büyümesine ilişkin görüşünüz nedir?

Sizce Sektörün Sunduğu Fırsatlar Nelerdir? Maddelerin karşısına cevap/larınızı yazınız.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.
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Müşteri talep ve ihtiyaçları bakımından fırsatlar var mı?

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Ürünleriniz müşteri tüketim/kullanım güvenliği standartlarını karşılayabiliyor mu?

Uluslararası kalite standartlarını yakalayabiliyor musunuz?

Uluslararası işgücü standartlarını karşılayabiliyor muyuz??

Ürünlerinizin yerini alacak ikame ürünler var mı, nelerdir?

Ürünlerinizi satın alanların tutumu nedir, nasıl değişiyor?

Ulusal ve uluslararası pazarların sizi nasıl algıladığını biliyor musunuz?

Sektörü ve sizi olumsuz etkileyebilecek küresel trendler neler olabilir?

Sektörü ve sizi olumsuz etkileyebilecek yurt içi trendler neler olabilir?

Rekabet nereye doğru gidiyor? Artıyor mu?

Sektörün gidişatını/büyümesini olumsuz etkileyen ne olabilir?

Sizce Sektöre Yönelik Tehditler Nelerdir? Maddelerin karşısına cevap/larınızı yazınız.

10.
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Form‐5
Tarih:

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

SN

Stratejik Amaç
(Nerede olmak istiyoruz?)

Mevcut Pozisyon
(Neredeyiz)
Açık(gap), Noksanlıklar

Eylem Planı

Bingöl İŞGEM Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay, seminer ve çalışma grubu toplantılarında bu form doldurulacaktır. Önem sırasına göre tespit edilen stratejik amaçlar konusunda
önerilerle, ortaklaşılan stratejik amaç ile mevcut durum arasındaki “açık‐gap” analizini aşağıdaki forma aktaracaktır. Buna bağlı olarak eylem planı ortaya çıkacaktır. Sonuçlar DZA, Kümelenme
ve Rekabet Gücü Yol Haritası için kullanılacaktır. Elde edilecek sonuçlar bu çalışmalara girdi olarak kullanılacağından özenle doldurulmalıdır.

Ek 5: Form‐5 Kümelenme Açık Analizi Formu
AÇIK ANALİZİ FORMU
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Form‐6
Tarih:

ÇUKUROVA KA Sektör Raporu

Çalışma Adı
TOBB Sektör Rapor

Bölgesel

Ulusal

Çalışma Düzeyi

Sektörde Tespit Edilen Güçlü Yanlar
Sektördeki işletmelerin özel sektöre ait olması
nedeniyle dinamik ve gelişmeye açık bir
yönetime sahip olmaları
Kalite bilincinin artması
İhracat yapma bilincinin artması
İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre
düşük olması
İşletmelerin modern teknolojiyi yakından takip
etmesi
Sektörün uluslararası pazarlara açılmış
bulunması
Üretim ve kalite standartlarını yükseltmek için
gayret gösterilmesi
İşletmelerin ürün çeşitliliği sağlamaya yönelik
gayretlerinin artması
Sektöre ait mesleki çatı kuruluşların birçok
uluslararası kuruluşlara üye olmaları
Sektöre yönelik çözüm sağlayan bazı teşvik
yasalarının çıkmış olması
Bölgenin jeostratejik konumu (Orta Doğu
ülkelerine yakınlık)
Yüksek işgücü potansiyeli
Klasik mobilya iskeleti yapımında el işçiliğinin
başarılı olması
Yüksek üretim potansiyeli

Bingöl’de Sektöre İlişkin Güçlü Yanlar

GZFT AÇIK ANALİZİ (SWOT GAP ANALYSIS) FORMU
Sektörde Ulusal Düzeyde ve Bölgesel düzeyde yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak GZFT Açık Analizi(Gap Analysis) yapılmak amacıyla bu form
oluşturulmuştur. Böylelikle sektörün Bingöl(bölgesel‐il) düzeyinin ulusal çaptaki sektör düzeyi arasındaki GZFT bağlamında açık‐gap elde edilmiş olacaktır. Sektörün yakınsama,
yakalama ve rekabet gücünün gelişme durumu ortaya konulacaktır. Ayrıca sektör değerlendirmesi bakımından Bingöl’ün diğer iller‐bölgelerle benchmark yapma imkanı
sağlanmış olacak. GZFT Açık analizi sonuçları Kümelenme Yol Haritası için de kullanılacaktır. Lütfen aşağıda sektörde ulusal düzeyde tespit edilen yargılar, Bingöl için de geçerli
is “G‐Geçerli”, geçerli değilse “GD‐Geçerli Değil” şeklide yazınız.

Ek 6: Form‐6 GZFT GAP‐Açık Analizi Formu
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ONUNCU KP SEKTÖR ÇG Sektör
Raporu

OAİB SR

ORAN KA Sektör Raporu

Ulusal

Bölgesel

Bölgesel

Ürün çeşitliliğinin fazla olması
Hedef pazarlara yönelik ihracat çalışmalarının
olması
Sektörde ucuz işgücünün var olması
Büyüme potansiyeline sahip dinamik iç pazar
yapısı
Modern ve teknolojik üretim yapan firma
sayısının artması
Teknoloji kullanımının artması
Ürün Çeşitliliği
İşgücü Potansiyeli
Üretim Potansiyeli
İhracat Çalışmalarının artması
Büyük Ölçekli Firmalar
Yüksek İşgücü Potansiyeli
Malzeme Ürün Çeşitliliği
Mobilya Üretim Ağı/Potansiyeli
Coğrafi konum,
Sektörün gelişime açık olması,
Sektörün son 10 yıldaki performansı,
Yüksek iş gücü potansiyeli,
Sektörün gittikçe artan teknoloji transferi,
Modern ve teknolojik üretim yapan firmaların
artması,
Mobilya üretim ağı/potansiyeli,
Hedef pazarlara yönelik ihracat çalışmalarının
artırılması,
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ÇUKUROVA KA Sektör Raporu

TOBB Sektör Raporu

Çalışma Adı

Ulusal

Çalışma Düzeyi

Organizasyon eksikliği/Kurumsallaşma
Yönlendirme/Devlet desteği yetersizliği
Finansman yetersizliği

Sektörün temel değerlerine yönelik bir bilgi
bankasının bulunmaması
Aile şirketlerinin fazlalığı

AB standartlarının bilinmemesi

Ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin düşük olması

İşletmelerin kurumsallaşamaması

Gelişmeye yönelik AR‐GE çalışmalarının
yetersizliği
İşletmelerin uluslararası pazarlarda tanıtım
eksikliği
Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım
yetersizliği
Markalaşma yetersizliği

Atölye tipi üretimin hala yaygın olarak
uygulanması
Talep eksikliği ve tüketim piyasasının darlığı

ithal hammadde temininde mevcut olan zorluk
ve eksiklikler
Sermaye darlığı, kredi temini vb. finansal
sorunlar
Ürün standartları bilgisinin yetersizliği

Eğitimli kalifiye personel eksikliği

Yerli hammadde temininde mevcut olan zorluk
ve eksiklikler
Yasa ve yönetmeliklerde mevcut olan eksiklikler

Sektörede Tespit Edilen Zayıf Yanlar

Bingöl’de Sektöre İlişikin Zayıf Yanlar
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OAİB Sektör Raporu

ORAN KA Sektör Raporu

Bölgesel

Bölgesel

Bölgesel

Yenilik yaklaşımı azlığı

Yüksek hammadde maliyetleri

Tasarım eksikliği ve korunması

Mesleki eğitim yetersizliği

Kalifiye eleman yetersizliği

Yatırım yetersizliği

Finans yetersizliği

Yönlendirme/devlet desteği yetersizliği

Organizasyon eksikliği

Aile şirketlerinin yoğunluğu

Yenilikçi Yaklaşım Azlığı

Tasarım Eksikliği

Kalifiye Eleman Yetersizliği

Haksız Rekabet

Aile Şirketleri

Yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği

Sektörün bir arada ortak hareket edememesi

Pazarlama yetersizliği

Tasarım eksikliği / Markalaşma eksikliği

Mesleki eğitim yetersizliği

Kalifiye eleman yetersizliği

Yeni yatırım yetersizliği
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ONUNCU KP SEKTÖR ÇG Sektör
Raporu

Ulusal

Yenilik yaklaşımı.

Sermaye/finans yetersizliği,

Yönlendirme/devlet desteği,

Organizasyon/kurumsal yapı,

Aile şirketlerinin kırılganlıkları,

KOBİ yoğunluğu,

Markalaşma, kalite, imaj,

Düşük standartlar ve çevre sorunu,

Yüksek hammadde maliyetleri,
Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,

Haksız rekabet,

Tasarım ve korunması,

Kalifiye eleman yetersizliği,

Mesleki eğitim yetersizliği,

Uluslararası standartlar

Pazarlama/pazar
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OAİB Sektör Raporu

ORAN KA Sektör Raporu

ÇUKUROVA KA Sektör Raporu

Çalışma Adı
TOBB Sektör Raporu

Bölgesel

Bölgesel

Bölgesel

Ulusal

Çalışma Düzeyi

Sektöre İlişkin Tespit Edilen Fırsatlar
AB'ye üyelik sürecinin devam ediyor olması ve
bu durumun gelişme motoru etkisi yapması
AB ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek oluşu
Çevremizdeki birçok az gelişmiş ülke pazarlarına
yakınlık
Çevremizdeki ülkelere göre eğitim ve teknolojik
seviye bakımından daha iyi olmamız
Sektörün özellikle Orta Avrupa, Afrika ve Orta
Asya ülkelerine açılması
Ülkemizdeki genç nüfusunun sektöre yönelik
kaynak oluşturması
Ortadoğu’daki yeni oluşum
Yeni pazar arayışları/genişleme
Fason üretim arayışları
Artan tüketim
Bilgi teknolojisi ve elektronik ağ yapılar (Etkili
iletişim oluşumu)
Tasarımın kullanımı ve artırılması
Reklamcılığın gelişmesi
Sektörün gelişime açık olması ve diğer
sektörlerle yakın ilişkisi
Dünyadaki yeni oluşum (Küreselleşme)
El işçiliğinin gelişmiş olması
Yeni Pazar arayışlarında genişleme
Reklamın artması
Artan tasarımın kullanımı
Türkiye’nin stratejik konumu ve AB’e aday ülke
olması
Dünyadaki yeniden oluşum
Globalleşme
Yeni pazar arayışları/genişleme
Fason üretim arayışları
Avrupa’daki tüketim nüfusu
Bilgi teknolojisi ve elektronik ağyapılar

Bingöl’de Sektöre İlişkin Fırsatlar
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ONUNCU KP SEKTÖR ÇG Sektör
Raporu

Ulusal

Üretimdeki artış/gelişme
Tasarımın kullanımı ve artırılması
Markalı/kimlikli ürünler
Reklam
Etkili iletişimin oluşumu/kullanımı
Mobilya ve moda
Globalleşme,
Dünyadaki yeniden oluşum,
AB’ye adaylık,
Bilgi Teknolojisi ve elektronik net‐works,
Akıllı mobilyalar,
Markalı/kimlikli ürünler,
Müşteri odaklı ürün ve çeşitliliği,
İşbirliği ve yatırıma açık yapı,
Yeni pazar arayışları/genişleme,
Avrupa’daki tüketim nüfusu,
Üretimdeki artış/gelişme,
Çevreye yapılan yatırım,
Global mobilya tüketiminde artış,
2050’de 1 trilyon Amerikan dolarlık hacim
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OAİB Sektör Raporu

ORAN KA Sektör Raporu

ÇUKUROVA KA Sektör Raporu

Tehditler
Çalışma Adı
TOBB Sektör Raporu

Bölgesel

Bölgesel

Bölgesel

Çalışma Düzeyi

Sektöre İlişkin Tespit Edilen Tehditler
İç ve dış ekonomik belirsizlikler
Çevremizde yer alan ülkelerdeki iç savaş, siyasi
ve sosyal istikrarsızlıklar
AB uyum sürecinde orman ürünleri ile ilgili
sertifikalandırma, çevre, sağlık vb.
konularındaki sınırlama dayatmaları
Çin faktörü (İşçilik maliyetinin düşüklüğü ve
ürün çeşitliliğini artırma yöntemleri ile
hammadde
3. dünya ülkelerinde yapılan çok düşük
maliyetlerle üretim
Çin
Yavaş değişim ve yenilenme
AB’ye ihracatta yüksek maliyet
Tasarım eksikliği (kopyalama)
Büyük ölçekli firmaların varlığı
Enerji sorunu
Yüksek ham madde maliyetleri
Kalite sorunu
Çin
Düşük Standartlar
Yavaş değişim ve yenilenme
Büyük ölçekli firmalar
Maliyetlerin yükselmesi
Üçüncü dünya ülkelerinde yapılan çok düşük
maliyetlerle üretim
Çin tehdidi
Düşük standartlar, sosyal yapı
Yavaş değişim ve yenilenme
AB’ye ihracatta yüksek/düşük maliyet
AB pazarındaki doyumluluk
Tasarım eksikliği (kopyalama)
Büyük ölçekli firmalar

Bingöl’de Sektöre İlişkin Tehditler

107

ONUNCU KP SEKTÖR ÇG Sektör
Raporu

Ulusal

Hammadde sıkıntısı,
Kalifiye iş gücü yetersizliği,
AB ülkelerinde yaşanan krizler,
Pazarlama eksikliği,
Markalaşma sorunu,
Enerji sorunu,
Düşük standartlar,
Model kopyalama,
Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,
Düşük maliyetli üretim (3. Dünya),
Çin (Büyük İşletmeler),
Çevreye duyarlı üretim (Kyoto protokolü)

Ek 7: Form‐7 Sektörel Mevcut Durum Tespiti Anket Formu
Form‐7
Tarih:
BİNGÖL İŞGEM SEKTÖREL MEVCUT DURUM ANALİZİ, DEĞER ZİNCİRİ VE BEKLENTİ ANKETİ
Bu anketin temel amacı, Bingöl İŞGEM kapsamında değerlendirilmek üzere Bingöl’de faaliyet gösteren firmaların
mevcut durum, değer zinciri ve beklentilerinin ölçmektir. Bu anketle ortaya çıkacak olan bilgi sayesinde potansiyel
sektörler, beklentiler, avantajlar, dar boğazlar, sorunlar ve olası çözüm önerilerinin tespiti yapılacaktır. Anket
çıktıları kümelenme yol haritası, DZA, MDA, Kümelenme Yol Haritasına girdi olacağından özenle doldurduğunuz
için teşekkür ederiz.

A. Temel Bilgiler
Tam Adı:
Kuruluş Yılı:
ŞİRKET /KURUM

Yetkili Kişisi:
1‐5 Yıl

6‐10 Yıl

11‐15 Yıl

16‐20 Yıl

Sektör
Deneyimi:
FAALİYET
GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Varsa sektör koduyla birlikte yazınız!

KAPASİTE
KULLANIM
(KKO)

21 Yıl ve daha
fazla

ORANI

Adres:
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:
E‐mail:
Web sitesi

ÜRETİM VAR MI?
Varsa
ÜRETİLEN ÜRÜNLER

ÇALIŞAN SAYISI

GİRİŞİMCİ PROFİLİ

SON 5 YILLIK
CİRO BÜYÜKLÜĞÜ

İşyerinizi açarken kaç çalışanla başladınız?
Kadın Çalışan Sayısı:
Mevcut
Erkek Çalışan Sayısı:
Cinsiyet?
( K:Kadın,
E:Erkek )
K
2012

Yaş

Eğitim
düzeyi

E

Girişimci
Sertifikası var mı?
Var

2013
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Toplam Çalışan
Sayısı:

2014

Yeterli Sermayeniz olsa
Bingöl’de hangi sektöre
yatırım yaparsınız?

Yok
2015

2016

MEVCUT CİRO
ARALIĞI
(YILLIK, TL)

B.
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.

0‐1 Milyon

1‐3 Milyon

4‐6 Milyon

7‐9 Milyon

10‐12
Milyon

Hayır

Açıklama

Yönetim ve Organizasyon Yetkinliği
Soru
Tanımlanmış Misyon ve Vizyon var mı?
Organizasyon Şeması çizilerek görev dağılımları belirlenmiş
mi?
İK politikası ve performans sistemi var mı?
Kalite sistemine bağlı İş Akışları ve Prosedürleri var mı?
Stratejik planlama ve yönetim konusunda eğitim aldınız
mı?

Evet

C. Hammadde ve Tedarik Zinciri Yetkinliği
S.N.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Soru
Hayır Evet
Açıklama
Satın alma prosedürü tanımlanmış mı?
Depolama alanlarınız yeterli mi? Değilse nasıl bir önlem
alıyorsunuz?
Stok Yönetimi Prosedürü yazılı halde var mı?
Hangi hammaddelerde ve malzemelerde
1.
tekel veya az sayıda tedarikçi nedeniyle
2.
bağımlılık ve sorun yaşıyorsunuz? Lütfen
3.
yazınız.
4.
5.
6.
Hangi dağıtım kanallarını kullanırsınız? Lütfen işaretleyiniz. Başka varsa belirtiniz.
Üretici‐Tüketici(Nihai Kullanıcı)
Üretici‐Perakendeci‐Tüketici(Nihai Kullanıcı)
Üretici‐Toptancı‐Perakendeci‐Tüketici(Nihai Kullanıcı)
Üretici‐Acente‐Toptancı‐Perakendeci‐Tüketici(Nihai Kullanıcı)
Diğer:
Hammadde tedariki esnasında yaşadığınız en büyük sıkıntılarınız nelerdir?
Lojistik (Taşıma‐Nakliye)
Döviz kuru dalgalanmaları
Tedarikçi sayısının yeterli düzeyde olmaması
Zamanında teslimatın olmaması
Hammadde ve yarı mamulün kısıtlı olması
Fiyatların sürekli değişkenlik göstermesi‐fiyat istikrarının olmayışı
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Bingöl
12.

Bingöl’e yakın bölge(ler)den
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12 Milyon
üzeri

Hammaddeyi nereden alırsınız?

Bingöl’e uzak bölge(ler)den
Türkiye dışından

D. Üretim, İşleme ve Teknoloji Altyapısı Yetkinliği
S.N.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Soru
Üretim planlamasını yapıyor musunuz?
Son yıllarda üretim teknolojinizi yenilediniz mi?
Üretim sisteminiz tam otomasyon mu?
YBS Yazılımı ve KDS kullanıyor musunuz?
Ürünlerinizin internet üzerinden tanıtım ve satışını
yapabilecek teknoloji & bilişim altyapınız var mı?
Kullandığınız kalite güvence sistemi var mı? TKY, EFQM,
ISO vb.
Üretim için fiziki koşullar ihtiyacınızı karşılamaya yeterli
mi?

20.
Üretim için aradığınız vasıflara sahip işçi bulabiliyor
musunuz? Lütfen

21.

Üretimdeki en büyük 5 sorunu işaretleyiniz?

Hayır

Evet

Açıklama

Kolaylıkla buluyorum
Buluyorum
Zorlukla buluyorum
Bulamıyorum
Kesinlikle bulamıyorum
Nitelikli eleman eksikliği
Hammadde Maliyeti
İş gücü maliyeti
Finansman yetersizliği
Enerji Maliyetleri
Taşıma ve Lojistik Maliyetleri
İşletme yönetimi ve planlama
Kaliteli Hammadde temini
Piyasanın belirsizlikleri ve
Fiyatların sürekli değişmesi
Teşviklerin yetersizliği

E. Pazarlama, Markalaşma, Satış Yetkinliği
S.N.
22.
23.
24.
25.
26.

Soru
Marka tescil belgeniz var mı?
Pazarlama ve satış bölümünüz var mı?
Pazarlama ve Satış Planlaması çıkartıyor musunuz?
Ürünlerinizin yer aldığı katalog var mı?
Web siteniz var mı?

Hayır

Evet

Açıklama

Hayır

Evet

Açıklama

F. Pazar Koşulları
1. Yurtiçi Pazar Koşulları
S.N.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Soru
Fuarlara katılıyor musunuz?
Ürünlerinize olan talebi karşılayabiliyor musunuz?
İstediğiniz fiyatta ürün satabiliyor musunuz?
Pazar bölümlendirme var mı?
Yeni pazarlara girme konusunda hedefiniz var mı?
Düzenli pazar araştırması çalışmalarınız var mı?
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2. Yurtdışı Pazar Koşulları
S.N.
33.
34.
35.
36.

Soru
İhracatınız var mı?
İhracat hedefiniz var mı?
Yurtdışı fuarlara katılıyor musunuz?
İhracat kredileri ve destekleri hakkında araştırma yaptınız
mı? Eximbank, Kalkınma Bankası vb.

37.
Sektörünüzü göz önünde bulundurduğunuzda Sizce hangi
ülkeler potansiyel pazardır? Lütfen işaretleyiniz.

Hayır

Evet

Açıklama

IRAK
SURİYE
IRAN
RUSYA
ALMANYA
AFRİKA ÜLKELERİ
AVRUPA ÜLKELERİ
ORTADOĞU ÜLKELERİ

G. Ar‐Ge ve İnovasyon Yetkinliği
S.N.
38.
39.
40.
41.

Soru
Ar‐Ge ve/veya Ür‐Ge biriminiz var mı?
Ar‐Ge ve inovasyon için bütçe ayırabiliyor musunuz? Ya
da herhangi bir destek aldınız mı?
Üniversite veya araştırma enstitüsü gibi kurumlarla
işbirliği yapıyor musunuz?
Fikri mülkiyet hakkı koruma amaçlı patent, faydalı model,
endüstriyel tasarım tescili başvurusu var mı?

Hayır

Evet

Açıklama

Hayır

Evet

Açıklama
‐
‐

H. Yatırım Ortamı, Finans ve Finansal Yönetim Yetkinliği
S.N.
42.

Soru
Teşvik ve hibelerden yararlanıyor musunuz? Cevabınız
Evet ise hangi konu(lar)da kullandınız?

43.

Bankalardan kredi kullanıyor musunuz? Cevabınız Evet ise
hangi konuda kullandınız?

44.

Yurtdışında fon kullandınız mı? Cevabınız Evet ise hangi
konuda kullandınız?
Risk ve Portföy yönetimi konusunda eğitimli personeliniz
var mı? Ya da eğitimler aldınız mı?
Finansal analizleriniz yapan personel var mı? Evet ise,
Hangi analiz tekniklerini kullanıyorsunuz?

45.
46.
47.

Kurumsallaşma
Dış Ticaret
Üretim Yönetimi
Pazarlama ve Satış
Finansal Yönetim ve Fonlara erişim,
Tedarik ve Satın alma
Müşteri ilişkileri
Çevre Yönetimi
Stratejik Planlama ve Yönetim
Vergi ve Mevzuat krediler ve teşvikler
Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi
Ar‐ge, İnovasyon ve Tasarım

Firma olarak hangi alanlarda eğitim ve
danışmanlığa ihtiyacınız olduğunu
düşünüyorsunuz? Lütfen işaretleyiniz?
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İ.

Büyüme ‐ Gelişme Hedef ve Beklentileri

S.N.
48.

Soru
Firmanızın büyüme hedeflerini belirlediniz mi?

49.

51.

Büyümenize engel olan‐olacak sorunları tespit
ettiniz mi?
Çalışan sayınızı önümüzdeki yıllarda arttırmayı
düşünüyor musunuz? Cevap Evet ise Hangi
birimlerde işe alım yapmayı planlıyorsunuz?
Sizce sektörün büyüme hızı nasıl gelişecek?

52.

Sizce sektörde rekabet koşulları nasıl?

53.

Desteğe en çok ihtiyaç duyduğunuz 5 konu nedir? Lütfen
yazınız. (İŞGEM hangi konularda size destek sağlamalıdır,
Beklentiniz nedir?

50.

J.

Hayır

Evet

Açıklama

Hızlı Büyücek
Yavaş büyüyecek
Ekonomik büyümeye
paralel olacak
Yüksek
Orta
Düşük
a.
b.
c.
d.
e.

Sektör Mevcut Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

Sizce Sektörün Çözülmesi Gereken En Acil Sorunları
Nelerdir? Maddeler Halinde Belirtiniz

Sektör Sorunlarına Çözüm Önerileri Nelerdir?
Maddeler Halinde Belirtiniz

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

KÜNYE

Anketi Yapan Uzman
Anket Yapılan Kişi ve Görevi
Anket Tarihi
…/…/2017

112

Ek 8: Form_8 Vizyon Misyon Strateji Hedef Analizi Formu
Form‐8
Tarih:

Vizyon, Misyon, Hedef, Strateji Formu
Bingöl İŞGEM Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay, seminer ve çalışma grubu toplantılarında oluşturulan
çalışma gruplarının yapacağı analizler sonucunda bu form doldurulacaktır. Üzerinde uzlaşılan cümle ve kavramlar
ilgili kısımlara doldurulacaktır.

Küme Adı: Bu kısımda alternatif küme isimleri yazılacak

Vizyon: Bu kısımda alternatif vizyon sözcük ve cümleleri yazılacak

Misyon: Bu kısımda alternatif misyon cümleleri yazılacak

Hedef: Bu kısımda üzerinde uzlaşmış hedefler belirlenecek ve yazılacak

Rekabet Stratejileri: Bu kısımda rekabetçiliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için
rekabet stratejileri belirlenecek
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PAYDAŞ ADI

SEKTÖRDEKİ KONUMU (İç Paydaş‐Dış
Paydaş Mı)

*Her bir paydaşa 1 ile 5 arasında puan verilecektir. 1 En az etki, 2 Düşük etki, 3 Orta etki, 4 Etkili, 5 En etkili

20.

19.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

S.N.

BİNGÖL MOBİLYA SEKTÖRÜ PAYDAŞ ANALİZİ FORMU

Ek 9: Form‐9 Mobilya Sektörü Paydaş Analizi Formu

ROL VE GÖREV
(Sağlayacağı Katkı)

ÖNEMLİLİK VE
ETKİLİLİK DÜZEYİ
(1 İLE 5 PUAN ARASI)*

Form‐9
Tarih:
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Form‐10:
Tarih:

KOBİ’lerin tasarım yönünden
desteklenmesi

Mobilya tasarımını destekleyen
kurumlar yok.

Tasarım zincirinin planlanması
yetersiz.

Sektörde taklit sorunu var.

Tasarım bölümlerindeki eğitim
sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor.
Tasarımın önemi bilinmiyor.

Türk tipi mobilya konsepti
desteklenmeli.
Mobilya tasarım dersleri
arttırılmalı, ilgili bölümlere yan
disiplin olarak konulmalı.
Mobilya tasarım Y.Lisans
programları açılmalı.
Tasarım dersleri meslek
liselerinde yeterli yoğunlukta
olmalı.
Yetkin tasarımcıların yetişmesi
için yurtiçinde ve yurtdışında
Y.Lisans, Doktora
desteklenmeli.
Özgün tasarımlı koleksiyonların
üretilmesi sağlanmalı, tasarım
yarışmalarının desteklenmeli.
Üniversitelerin mobilya
tasarımı ile ilgili bölümlerine
destek verilmeli.

ITO Mobilya Komitesi Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştay
Sonuçları
Sorun
Çözüm Önerisi

ÜRETİM

BİNGÖL Mobilya Komitesi Sektörün Sorunları ve Çözüm
Önerileri Çalışma Grupları Toplantı Sonuçları
Sorun
Çözüm Önerisi
TASARIM

FARK(AÇIK)

Bu form, Bingöl Mobilya Sektöründe tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik oluşturulan çözüm önerilerinin ulusal düzeyde İstanbul Ticaret Odası(ITO) Mobilya Komitesi ile Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma
Planı Mobilya Sektörü Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu “Mobilya Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıstayı” sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Bingöl Mobilya Sektörünün bilgi
birikimi, gelişmişlik düzeyi, rekabet gücü bakımından algı düzeyinin ulusal düzeyden uzaklığı‐yakınlığı(yakınsama) karşılaştırılmasının şeması ortaya konulacaktır. Böylelikle nitel bakımından Bingöl Mobilya Sektörünün,
ulusal düzeydeki aktörlerle karşılaştırmalı üstünlüğüne ilişkin algının‐bilgi birikiminin düzeyi ortaya konulacaktır. Analiz yapılarak açıkların kapatılması için eylem planı oluşturulması için girdi olacaktır. Lütfen aşağıda
sektörde ulusal düzeyde tespit edilen yargılar, Bingöl için de geçerli is “G‐Geçerli”, geçerli değilse “GD‐Geçerli Değil” şeklide yazınız.

TEMATİK SORUN ALANLARI AÇIK ANALİZİ

Ek 10: Form‐10 Tematik Sorun Alanları Formu
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Sektörün küçük ölçekli olması
nedeniyle üniversite mezunları
istihdamı yetersiz kalıyor.
Bazı hammaddelerde oligopol
piyasası var.
Girdilerin yerli üretimi yetersiz.

Üniversitelerde sektörün
ihtiyaçlarına uygun mobilya
bölümleri yok.
Sektör büyük oranda küçük ölçekli
işletmelerden oluşuyor.

Meslek liselerinin makine parkı ve
teknoloji eğitimi günün ihtiyaçlarını
karşılamıyor.

Eğitimin sektör ihtiyaçlarına uyumu
yetersiz.
Eğitimde uygulamalı eğitim yetersiz.

Eğitimin teknolojik içeriği yetersiz.

Sektörün personel ihtiyaç envanteri
yok.

Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı var.

CNC operatörü yetersiz.

Meslek liselerinin mobilya
bölümlerinden üniversitelerin
alakalı bölümlerine giriş teşvik
edilmeli.

Mobilya sektöründe KOBİ‘lerin
danışmanlık ve destek
alabileceği kurumlar
oluşturulmalı.
Sektörle ilgili eğitim kurumları
ve bölümleri sektörün ihtiyacını
gözeterek planlanmalı.
Uygulamalı eğitim arttırılmalı.

Eğitimin teknolojik içeriği
geliştirilmeli.
Sektörün dünyadaki durumunu
bilen personel yetiştirilmeli.
Eğitimde ihtiyaç duyulan
alanlarda sertifika eğitimi,
meslek içi eğitim arttırılmalı.
Sektörün personel ihtiyacı
envanteri hazırlanmalı.
Mobilya ihtisas sanayi bölgeleri
kurulmalı.
Meslek liselerinde ve
üniversitelerde günümüz
teknoloji ve gelişmelerini
karşılayan teknik eğitim
verilmeli.
Sektör ve Devlet; meslek
liselerinin makina parkını
günün ihtiyaçlarına uygun
getirilmesinde el ele vermeli.
Meslek okullarının mobilya
bölümleri cazip hale getirilmeli.
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Markalaşmaya teşvik ve destek
yetersiz.

Marka taklidi yaygın şekilde, hukuki
koruma yetersiz ve hukuki süreç çok
uzun.

Sektörde etkin üniversite ‐ sanayi
işbirliğini
sağlayacak mekanizmalar yok.

Üretim süreçlerinde eğitim almış ve
pratik bilgisi bulunan personel
istihdamında sorun yaşanıyor.

Mobilya standartları yetersiz.

Girdilerin kalitesinde sorunlar
yaşanabiliyor.
Enerjinin fiyatı yüksek.

Gayrimenkul finansmanındaki
Mortgage benzeri bir
finansman modelinin ve
mobilya sektörüne özgü
pazarlama sistemlerinin
geliştirilmesi
Yurtdışı tanıtım çalışmalarının
artırılması ve çalışmaların
uzman kişilerle profesyonelce
yapılması
Alternatif taşıma yöntemlerinin
araştırılması ve gerekirse

Eğitimin içeriğinin mesleki
yeterliği düzenlenmeli.
Maliyet düşürücü ve kalite
yükseltici yeni tekniklerin
uygulanması, yeni teknoloji
geliştirilmesi veya yeni
teknolojilerin ülke koşullarına
uydurulması konularında AR‐GE
faaliyetlerine önem ve öncelik
vermelidir.
Sektörde etkin üniversite–
sanayi işbirliğini ağlayacak
mekanizmalar oluşturulması.
Firmaların Kalite Yönetim
Sistemleri, Çevre Yönetim
Sistemleri, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi ile
ilgili kurallara tam olarak
adapte olmalarını teşvik
edilmesi.
Sektörde Ar‐Ge çalışmalarına
önem verilmeli.
PAZARLAMA
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Finansman maliyetleri ve kredi
faizleri yüksek.

İhracat ve yurtdışı fuarlarda
mobilyanın hacmi
maliyeti yükseltiyor ve fuarlara
katılım konusunda önemli bir engel
teşkil ediyor.
Nakliyeye destek sınırı sektöre zarar
veriyor.
Fuar tekeli var, özellikle Anadolu
yakasında fuar eksikliği var.
Yurtdışı fuar tanıtımları yetersizdir.
Uluslararası pazarlamada sorunlar
var.
Uluslararası standartlar yeteri kadar
bilinmiyor.
Sektörün ağırlıklı olarak KOBİ’lerden
oluşması
nedeniyle mevcut imkanlarla
yürütülmeye çalışılan pazarlama
faaliyetleri dış piyasalarda yetersiz
kalmaktadır.

Yurtdışı fuar desteği yetersiz.

Yurtdışı tanıtımda destek yetersiz.

Rekabet gücünü desteklemek
için ihracatta ve üretimde
uygun finansman imkanlarının
sağlanması.

mobilya sektörüne ayrıcalık
tanınarak ihracatta destek
verilmesi sağlanmalı.
Mobilya sektörünün yurt
dışındaki tanıtımı için destekler
arttırılmalı.
Gerek yurtiçi gerekse de
yurtdışı pazarlarındaki tüketici
davranışlarının ve pazarların
incelenmesi ve sektörün
bilgilendirilmesi.
Değişen çevre şartları,
teknoloji, müşteri istek ve
ihtiyaçları irdelenmeli, özgün
tasarım ve stil geliştirilmesi
teşvik edilmeli.

FİNANSMAN
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Satılan mal bedeli ödenmemesi
durumunda icra ile geri
alınabilmeli.
İflas erteleme davalarının
ticaret siciline bildirilmesi
konusunda yasal düzenleme
yapılmalı.
Mobilya sektöründe nihai ürün
ve girdilerin KDV’si %8’e
çekilmeli.
SSK primleri uluslararası
uygulamalar ve ülke gerçekleri
dikkate alınarak yeniden
düzenlenmelidir.

İcra iflas kanunundan kaynaklanan
sorunlar var.

Yurtdışından vadeli makina alımında
%6 KKDF
maliyetleri arttırıyor.
Yurtdışından vadeli makina alımında
%6 KKDF
maliyetleri arttırıyor.
Özellikle yerli makina üretiminde
mevzuattan
kaynaklanan sorunlar var.
KDV mahsuplarında bir faturadaki
sorun tümünü etkiliyor.
Fikri haklarda koruma yetersiz.
Mobilya sektöründe ve girdilerinde
%18 KDV sektörü küçültüyor ve
rekabet gücünü düşürüyor.

Çeklerde yaptırım güvencesinin
kalkmasından
doğan sorunlar var.
Sektörün hukuki mevzuat açısından
bilgisi yetersiz.

Tüketici hukukundan kaynaklanan
sorunlar var, davaların büyük kısmını
tüketici kazanıyor.

Dış ticaretin finansmanı için
uluslararası Finans Kuruluşları,
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
ile ortak çalışmalar yapılması.

Finansman yetersizliği var.

YASAL MEVZUAT
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Türkiye’de mobilya endüstrisi büyük
ölçüde iç
pazara yönelik çalıştığından dış
piyasalar hakkında yeterli deneyim
ve bilgiye sahip değildir.
İhracatta dış pazarlara yabancılık
ihracat için bir
engel oluşturmaktadır.

Mobilyada gümrük koruması
yetersiz.
Güney ve Güney Doğu Asya
ürünlerinin doğrudan ve AB
üzerinden gelmesinde önlemler
yetersiz.
İhracatta; yüksek faizler, teminat gibi
sorunlar engel ve maliyet
oluşturuyor.
Hedef ülkeler için çalışmalar yetersiz.

İhracatta teşvik ve destekler yetersiz.

Türkiye’de SSK Primlerinin yüksek
oluşu rekabeti olumsuz etkileyen bir
faktördür.

İşletmelere dış pazarlara ait
bilgiler ulaştırılmalı, bu pazarlar
tanıtılmalı, uluslararası sergi ve
fuarlara katılım teşvik edilmeli.
Yurt dışı pazarlarda tanıtım ve
araştırma için ajanslar
kurulmalı, üretim ve pazarlama
aşamalarında, İhracatçı
Birlikleri, İGEME, Halk
Bankası, Eximbank ve KOSGEB
vb. kurumlarca
uluslararası pazarlarda
karşılaşılan sorunların

Devletçe hedef pazarların
incelenmesi teşvik ve koordine
edilmeli.
Sektöre özgü olarak ihracatta
nakliyeye destek sağlanmalı.

İTHALAT‐İHRACAT VE DIŞ REKABET
İhracatta çok yönlü teşvik ve
destekler arttırılmalı.
Yurtdışı fuarlara finansal destek
arttırılmalı.
Güney ve Güney Doğu Asya
ürünleri ve AB üzerinden
gelmeleri konusunda önlemler
geliştirilmeli.
Yurtdışında fuar ve ticaret
merkezleri açılmalı.
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Girdilerin bir kısmının %8 KDV ile
alınıp nihai ürün mobilyanın %18
KDV ile satılması sorun
yaratmaktadır.
Orta vadede orman kaynağının
yetersiz kalma
ihtimali vardır.

Bazı hammaddelerde oligopol var.

Bazı girdilerin kalitesi düşüktür.

Girdilerin yerli üretimi yetersizdir.

Destek ve yönlendirmeler
yetersizdir.
Lojistikle ilgili destek yetersizdir.

SGK primleri yüksektir.

Panel levha üretimindeki
tekelleşme ve
fiyatlandırmadaki sıkıntılar
giderilmeli.

Endüstriyel odun üretiminde
dışa bağımlılık azaltılmalıdır.
Orman ürünlerinde uygulanan
fonlar kaldırılmalıdır.
Özel ormancılık
desteklenmelidir.
Odunun pahalı elde edilmesi ve
maliyetlere direkt etki etmesi
önlenmelidir.

TOKİ’nin mobilya sektörü için
organize sanayi bölgeleri inşa
ederek uzun vadede ödeme
desteği sağlanmalıdır.
Lojistikle ilgili destek
verilmelidir.
Yukarıda adı geçen konularda
devlet teşvik ve destekleri
sağlanmalıdır.

giderilmesi ve rekabet gücü
kazanmalarına destek
sağlanmalıdır.
KOBİ’lerin finans araçlarına
ulaşımları
kolaylaştırılarak üretim ve
ihracat kapasiteleri
artırılmalıdır.
Eximbank kredilerinde ihracat
yapan firmalara kolaylıklar
sağlanmalı.

GİRDİ VEREN SEKTÖRLER

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ
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Öğrencilere kurumsal firmalarda
yeterince staj
imkanı sağlanamaması gençlerin
sektöre girişini olumsuz
etkilemektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletme
yoğunluğu rekabet gücü açısından
bir dezavantajdır.

KOBİ’lere kaynak sağlayan yeni
finans kuruluşları ile kredi
miktarlarının artırılması devlet
ihaleleri
KOBİ’lerin gelişmesinde önemli
bir kaynak sağlayabilir.

Sektörün gelecek için stratejik
planı hazırlanmalıdır.
Sanayi Ticaret Odaları ve
sektöre ait meslek odaları,
sektörel dernekler, işletme
yöneticileri ve meslek
okullarının yöneticilerini bir
araya gelmelerini sağlayarak
işbirliği için neler
yapılabileceğinin irdelenmesi
sağlanmalıdır.
Almanya ve diğer Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi
okulların makine ve teçhizat
ihtiyaçlarının bir kısmının
partner oldukları firmaların
karşılaması konusunda çalışma
yapılmalıdır.
Eski Teknik Eğitim
Fakülteleri’ndeki Mobilya ve
Dekorasyon Bölümleri’nin
eşdeğerlerinin açılması.

Sektörün örgütlenmesi ve örgütlerin
fonksiyonelliği yetersiz.
Sektörle ilgili eğitimde ders
müfredatlarının eski olması.

Okullardaki atölyeler teknolojik
olarak çok geridir,
yetersizdir.

Tekstil, sünger, polyester, kuş
tüyü gibi döşemeli
mobilyalarda yerli hammadde
sağlanmasına yönelik alternatif
çalışmalar yapılmalı.

Yüksek hammadde fiyatları
maliyetleri olumsuz etkilemektedir.

DİĞER KONULAR
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Küçük işletmelerde gerek muhasebe
gerekse girdi,
çıktı ve satış kayıtları sağlıklı
tutulamadığından
durum analizi ve stratejik planlama
yapılamamaktadır.
Zanaatkarların bilgi ve tecrübelerini
gelecek
kuşaklara aktarmaları sorunu vardır.
Firmaların ölçeklerinin küçüklüğü
yeterince
kurumsallaşamamalarına neden
olmaktadır.

İşletmelerde, profesyonel yönetici ve
kalifiye iş gücü
oranı düşüktür.

Sektörde sermaye yetersizliği ve
kredi maliyetinin yüksekliği sektörün
gelişmesinde bir engeldir.

Sektörde yenilikçilik yetersizdir.

KOBİ’lerin ortak alım ve satım
şirketleri kurmaları, ortak
hareket etmeleri ve güç birliği
içine girmeleri rekabet güçlerini
arttıracaktır.
Uygun fiziki şartların
sağlanması için planlı proje ve
altyapısı tamamlanmış küçük
sanayi siteleri (KSS) ve organize
sanayi bölgeleri (OSB)
oluşturulmasıdır.
Eğitim, know‐how paylaşımı,
kalite geliştirme vb.
programlarından yararlanmaya
“Tasarım ve Ar‐Ge” merkezli bir
yaklaşımı bünyesinde
barındıran politika ve
uygulamalar realize edilmelidir.
Sektörün ve KOBİ’lerin rekabet
gücünü arttırmak için
sektördeki meslek kurumlarının
ve örgütlerinin;
‐ Yurtdışı pazar araştırmaları ve
bilgilendirme,
‐ Üyelerin menfaatleri
doğrultusunda lobicilik,
‐ İhracatı kolaylaştıracak
öneriler ortaya koymak,
‐ Fuar, heyet
organizasyonlarına imkânlar
sağlamak,
‐ Kaliteyi yükseltecek faaliyetler
yapmak,
‐ Üyelerin sorunlarına çözümler
üretmek,
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‐ Üretim ekipmanları temininde
kolaylık sağlamak,
‐ Sektörün güncel gelişmeleri
takibini sağlamak,
‐ Çeşitli alanlarda bilgilendirme
seminerlerinin
verilmesi faaliyetlerini
gerçekleştirmesi
sağlanmalıdır.

