
Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Konuklar 

İstanbul Sanayii Odası, 39 nolu Ofis  ve 40 nolu Ahşap  Mobilya Sanayi  Meslek Komiteleri olarak, 

ortak talebimize istinaden, Oda Yönetimimiz  tarafından bizlere tahsis edilen bu güzide Meclis 

salonunda düzenlenen  toplantımıza  hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Sektörümüzün sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra genel değerlendirmelerin yapılacağı bu 

toplantıya zaman ayırıp  katılım sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.  

Mosfed (Mobilyacılar Federasyonu) ve İstanbul Mobilya ihracatçıları birliği başkanı Sn. Ahmet GÜLEÇ 

Başkanın  ve  Sektörümüzün Değerli dernek başkanlarını da dinlemek  ve siz değerli işverenlerimizin,  

sektörümüzle alakalı fikirlerini duymaktan,  memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. 

Öncelikle Federasyon başkanımıza ve Derneklerimizin  başkanları ve yönetimlerine, Ayrıca ciddi 

başarılarıyla Mobilya sektörünü konuşulur hale getirilmesine katkı yapan işverenlerimize ihracatımızı 

ve Mobilya sektörünü büyütecek katkılarından dolayı, takdirlerimizi ifade eder, kendilerine teşekkür 

ederiz. 

Ayrıca  katma değeri en çok artıran sektörlerin  başında gelen, Mobilya sektörünü, yakından takip 

edip bir çok  toplantılarda bunları dile getiren ve  ilgi alakaları ile , her koşulda yanımızda olduğunu 

hissettiğimiz, Sayın Başkan Erdal BAHÇIVAN ve yönetim ekibine ayrı ayrı teşekkür ederiz. 

Ahşap Mobilya sanayii meslek komitesi çalışmalarını, sizlerin fikir ve düşüncelerini dikkate alarak 

sürdüreceğimizi ve Başta derneklerimizin  etkinlikleri  olmak üzere, sektörümüzle alakalı haberdar 

olduğumuz tüm çalışmalara katılıp, gerekli düzeyde  katkı yapmak isteyeceğimizi belirtmek isteriz. 

Değerli Katılımcılar, Mobilya sektörünün üretim ve ihracat durumunun yanısıra fırsatlar ve 

tehditlerle   alakalı genel bir değerlendirmeyi muhtemelen Federasyon başkanımız yapacaktır, ancak 

özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden birçoğumuzun da karşı karşıya kaldığı gündelik sorunlar 

ve, bazı olumsuz  koşullardan birkaçına küçük ölçekli bir işletme sahibi ve Komite başkanı olarak 

değinmek isterim. 

Mobilya sektörü, yatırımcıları cezbetmez, zira başarı emek ister, zaman ister, birikim ister, velhasıl 

kısa vadede maddi ve manevi tatmin edici bir netice almak pek mümkün değildir, dolayısıyla yüksek 

katma değer ve ciddi istihdam imkanı sunan bu sektör yakından takip edilip desteklenmeli, ve başta 

sektörün  her ölçek ve temsilcisi ve ilgili tüm tarafların katılımı ve katkılarıyla ulusal düzeyde strateji 

geliştirip önü açılmalıdır. 

Mahalle aralarında ve ilçe çeperlerinde faaliyet yürüten firmaların,büyüme ihtiyaçlarından veya 

çevresel gelişmelerden dolayı taşınacak yer bulamaması ve sınırlı sayıda bulunacak yerleri satınalma 

ve kiralama bedelleri ciddi bir sorun teşkil etmektedir.  

İlçelerde Küçük sanayi ve El sanatları düzeyinden başlayarak yine il sınırlarında çeşitli ölçeklerde 

kapalı alanları TOKİ benzeri kuruluşlar yapıp kiraya vereceği bir sistem ile başta Küçük ve orta ölçekli 

butik  Mobilya üretimi ve dekorasyon  hizmeti sunan firmaların işyeri ihtiyaçları giderilmelidir.  

Ayrıca daha büyük işyerleri için İstanbulun her iki yakasında Mobilya  ihtisas Organize Sanayi 

Bölgeleri kurulmalı  ve Endüstriyel üretim düzeyine ulaşmış büyük üreticilerimiz ise belirlenecek 

illere yatırım yapması için teşvik edilmelidir.  

İMOB ve İSMOB olarak iki ayrı fuar haline gelen  ve bir başka  bakışla büyüyen sektör fuarlarının, 

Ülkemiz ve Sektörümüzün ihtiyaç ve gereklerine uygun tarih ve kapsamda  düzenlenmiş olduğundan  



emin olmalıyız, dönüşümlü işbirliği ile dünya markası haline gelmiş Milano ve Köln mobilya fuar 

uygulamaları tecrübe konusu olmalıdır ve İstanbul Anadolu yakası ciddi ve büyük bir fuar alanına 

kavuşmalıdır. 

Ayrıca Ev, Ofis mobilyalarının yanısıra Mutfak Banyo ve Kontrat üretim yapan Dekorasyon 

firmalarının da fuar ihtiyaçları  dikkate alınarak mobilya fuar sektöründe bir düzenleme  gereklidir. 

Yıllarca MODEHA  ,sonradan İÇ MİMARİ VE DEKORASYON  ve  İ-DEKO gibi isimlerle tanıyıp sevdiğimiz 

ancak bilemediğimiz nedenle düzenlemesinden vazgeçilen sözkonusu fuarların boşluğunu 

dolduracak  ve, Yüksek katma değerli ve sanatsal üretimi olan tasarımcıları, ihtiyaç  sahipleriyle 

buluşturan benzeri fuarlar, şehrin merkezinde bulunan Kongre salonlarında , Mobilya Dekorasyon 

Haftası esprisiyle, en kısa zamanda  ve tam amacına uygun  kalıcı ve benzeri  fuarlar tekrar 

düzenlenmelidir.  

Son yıllarda 3 kat artış gösteren iş davaları nedeniyle performans ve motivasyon kaybına uğrayan 

işveren ve işçilerimizin sorunlarını çözecek düzenlemeler. Ayrıca işvereni  çalışamayacak hale getiren 

abartılı iş güvenliği kuralları ve  yönetmelikleri süreç içerisinde gözden geçirilip amacına uygun 

sadelikte  ve bürokratik zorluklardan arınmış hale  getirilmelidir. 

Bir çok alanda kendi bakış açımızla dile getirdiğimiz muhtelif sorunlarımızı ve çözüme dönük 

beklentilerimizi, her ölçekte firma temsilcileri olarak, bir arada bulunduğumuz bu ortamda tekrar 

dile getirip gözden geçirmenin  ve ortak hafıza ile kayda geçirmenin  faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Yılların birikimi ve emeğiyle bu günlere gelmiş firmalarımızı, Sektörümüze ve ülkemize daha yararlı 

ve verimli hale getirme çabası ve  çalışmaları içerisinde olduğumuz  muhakkaktır, ancak  bilgi 

birikimimizi ve sorunlarımızı paylaşarak daha güvenli ve başarılı yarınlara katkı yapacağımız 

muhakkaktır. Ayrıca bu konuda çok başarılı olmuş firmalarımızın da rol model olmalarını 

beklemekteyiz. 

Schengen vizesi sorunları nedeniyle, İhracat potansiyeli olan birçok küçük ölçekli firmalarımızın 

Avrupa ya ihracat çalışmalarına yeterince sıcak bakmadığı kanaatindeyim, Zira birçok firma Avrupa 

ülkelerine Mobilya satabilse dahi işverenlerinden ilgili personellerine kadar yaşadıkları, vize sorunları 

ciddi bir motivasyon kaybına neden olmaktadır, Kamuoyuna yansıyan ve  yakın bir tarihte vizelerin 

kalkma ihtimalinden bahseden haberlerden ve bugün Avrupa Parlamentosundan gelebilecek olumlu 

kararları ve işverenlerimiz için dile getirilen yeşil pasaport müjdesini memnuniyetle bekliyoruz. 

Sektörümüzün sorunlarını gidermeye ve önünü açmaya çalışan birçok dernek ve yetkili 

kurumlarımızın ciddi bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz, ancak bütüncül bir yaklaşım içerisinde 

sektörde tanımlanmış tüm tarafların birlikte çalışmasıyla daha başarılı ve kalıcı netice alınabileceği 

muhakkaktır. 

Yıllar içerisinde olumlu gelişme istidatı ile, turizm textil sektörü örneğindeki gibi, daha çok başarılar 

ve katma değer oluşturma potansiyeli  gösteren Mobilya sektörü işverenleri olarak, bu toplantının 

tüm sektör için ,daha da başarılara vesile olmasını temenni ederken, birlikteliğimizi pekiştirecek 

benzeri toplantıları görmek isteriz.  

Değerli federasyon Başkanımıza sözü bırakmak üzere Konuşmalarıma son verirken , toplantımızın 

başarılı geçmesi dileğiyle, tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür eder, Saygılar sunarım. 
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