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“ESKİŞEHİR’DE 
MOBİLYACILIĞIN 
MARKALAŞMASI 

GEREKİYOR.”
Hakan Işık 

12. Meslek Komitesi (Mobilya Ürünleri ve Kereste İmalatı)
ETO Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir’de 30 yılı aşkın mobil-
ya imalatı sektöründe olan biri 

olarak, Eskişehir’de mobilyacılığın 
önündeki en büyük engellerden biri-
sinin üretimin her geçen gün azalma-
sı olduğunu söyleyebilirim. Bundan 
yaklaşık 10-15 yıl önce bile mobilya ve 
aksesuarları üretimimizin günümüze 
göre en az 3-4 kat olduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak zaman içinde Es-
kişehirli mobilyacılarımız fabrikasyo-
na önem veren ve seri üretim rakiple-
rine karşı ne yazık ki yenik düşmüştür. 

Gerek kar marjlarının azalması, gerek 
ulusal markaların oluşturduğu acıma-
sız rekabet, gerekse üretim maliyet-
lerinin artması nedeniyle mobilya fir-
malarımızın üretmekten vazgeçtiğini 
görmekteyiz. Hal böyle olunca Eski-
şehir’in mobilya üreticilerinin yavaş 
yavaş pazardan çekildiğini ve şeh-
rimizde mobilyacılık üretiminin her 
geçen gün azaldığını üzülerek tespit 
etmekteyiz. Bu nedenle Eskişehir’de 
mobilya üretiminin artırılması için 
öncelikle ilk yapılması gereken te-
sisleşmek ve seri üretime geçmektir. 
Böylece firmalarımız ürünlerini daha 

çabuk imal edebilecek, kısa sürede 
teslimatlarını gerçekleştirebilecek, 
seri üretim yapan markalarla rekabet 
edecek konuma gelecektir.

Eskişehir’de mobilyacılığın gelişme-
sinin önündeki bir diğer engel de şüp-
hesiz ki markalaşmanın olamaması-
dır. Küçük işletmelerimiz piyasadaki 
birçok markaya göre kaliteli ve daha 
konforlu mobilyalar üretmektedir. 
Ancak bu işletmelerimizin çok fazla 
tanınmaması, pazarlamadan tutun 
da bir çok konuda pazara hakim 
markalarla yarışamaması nedeniyle, 
sektörde rekabet edememektedir. 

Bu nedenle markalaşamayan ve 
ürünlerini yeteri kadar tanıtamayan 
işletmelerimiz ileriye dönük ham-
leler yapamamaktadır. Eskişehir 
mobilyasının gelişimi için üretim 
yapan firmalarımızın ileriye dönük 
markalaşma faaliyetlerini tamamla-
ması büyük önem taşımaktadır. Bu 
sayede mobilyacılıkta yeni markala-
rımız oluşacak, sektörde Eskişehirli 
üreticiler de kendisine yer bulacaktır. 
Markalaşmak için de firmalarımızın 
tasarımdan tanıtıma, pazarlamadan 
nakliyeye kadar çok yönlü planlama 
yapması gerekmektedir. Ağırlık ver-
mek gerekmektedir. 

Eskişehir’de mobilya 
üretiminin artırılması 

için öncelikle ilk 
yapılması gereken 
tesisleşmek ve seri 
üretime geçmektir
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NİTELİKLİ PERSONELİN 
ÖNEMİ BÜYÜK

Mobilyacılık sektöründe üyelerimi-
zin genellikle şikayet ettiği bir konu 
da nitelikli personel sıkıntısıdır. 
Sektörde nitelikli personel sayısının 
az olması, nitelikli olan personelin 
de yüksek maaş talebi nedeniyle 
üreticilerimiz zorluk yaşamaktadır. 
Dolayısıyla zaten hali hazırda birçok 
zorlukla mücadele eden üreticileri-
miz, mevcut nitelikli personellerini 
bünyesinde bulundurmak için yük-
sek maliyetlere katlanmaktadır. Az 
sayıda olan nitelikli personel sayısını 
artırmak için de özellikle meslek ve 
teknik liselerine, hatta üniversite-
lerimize büyük görev düşmektedir. 
Bu nedenle mobilyacılık sektörünün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın 
yetiştirilmesi için üniversitelerimizin 
ve meslek liselerimizin günümüzün 
koşullarına uygun olarak müfredat-
larını ve teknik alt yapılarını değiştir-
mesi gerekmektedir. 

İSTİŞARELERE VE 
ÇALIŞMALARA DEVAM 

EDİYORUZ

Mobilya sektörü günümüzde özellik-
le bazı bölgelerde en büyük ihracat 
kalemi olarak önem kazanmıştır. 
Mobilyaya yönelik üretim faaliyetle-

rinin olduğu bu bölgelerde tasarım, 
üretim, pazarlama ve nakliye gibi 
unsurlar sadece mobilyacılık üze-
rine planlanmaktadır. Eskişehir’de 
de mobilyacılığın yeniden değer ka-
zanması, tekrar mobilya üretiminin 
artırılmasına yönelik kalıcı ve sürdü-
rülebilir adımlar atılması gerekmek-
tedir. Eskişehir Ticaret Odası bünye-
sindeki Mobilya Ürünleri ve Kereste 
İmalatı Meslek Komitesi olarak bu 
yönde çalışmalar sürdürmekteyiz. 
Eskişehir’de mobilya üretiminin ge-
liştirilmesi, mobilyacılığın eski gün-

lerine kavuşması için yol haritası 
oluşturmak üzere sektörde faaliyet 
gösteren üyelerimizle istişareler 
gerçekleştirmekteyiz.

Eskişehir Ticaret Odası Mobilya  
Ürünleri ve Kereste İmalatı Meslek 
Komitesi olarak üzerinde çalıştığı-
mız diğer konu ise yeni pazarlardır. 
Bu noktada 2017 yılının Mayıs ayın-
da mobilyacılık sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimizden oluşan bir 
heyet ile birlikte Azerbaycan’da 
bir dizi inceleme ve temas gerçek-
leştirdik. Mobilya üretimi yapan 
firmalarımız ile Azerbaycan’daki 
kendi sektörlerindeki tüccarları bir 
araya getirdik. Ülkeye ihracat yapa-
bilmek için yerine getirilmesi gere-
ken prosedürleri, ülkedeki mobil-
yacılık sektörünün mevcut durumu 
hakkında bilgi aldık. Bu kapsamda 
Azerbaycan’daki sektör temsilcileri 
ve firmalar ile birebir görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bölgede mobilya-
cılık faaliyetlerinin yoğun olduğu 
bölgede incelemelerde bulunduk. 
Çok verimli geçen görüşmelerimi-
zin ardından Azerbaycan ile iş yap-
maya başlayan firmalarımız oldu. 
Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde 
mobilyacılık sektöründe yeni pazar 
bulma çalışmalarına devam edece-
ğiz. Sektörün sorunlarının çözümü 
için çaba göstermeyi, yeni markala-
rımızın varlık göstermesi için öncü-
lük etmeyi sürdüreceğiz. 


