
III. ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 10-12 Nisan 2015 

tarihleri arasında Konya`da düzenlenen“Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Mobilya 

Kongresi:  Mobilya Her Şeyi Konya’da Konuşuyor” ana temalı toplantı planlandığı 

gibi gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. 

Toplantıda 144 bildiri, beş ayrı salonda gerçekleştirilen 35 oturum ile sunulmuştur. 

Ayrıca biri açılış diğeri kapanış oturumu olmak üzere iki ortak oturum yapılmıştır. Üç 

günlük toplantının ilk iki günü bilimsel çalışmalara, üçüncü günü ise sosyal ve kültürel 

etkinliklere ayrılmıştır.  

İlk oturum, Selçuk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ve Kongre Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Cevdet SAÇLI’nın açılış ve hoş geldiniz konuşmaları ile başlamıştır. 

Ardından Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN mesleki 

yeterlilik ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapmıştır.  

Açılış konuşmaları ardından 5 çağrılı konuşmacı ile bir Endüstriyel oturum 

düzenlenmiştir. Bu oturumda Sektörel yeterlilik, sürdürülebilirlik, gelişim stratejisi ve 

halka arz, kurumsal kimlik, aile şirketleri ve şirket anayasası, gelişen işletmeler 

piyasası ve firma ömrü üzerinde durulan konuşmalar gerçekleştirilmiştir. 

Kongrede sunulmuş olan bildirilerin konulara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Kongrede Sunulan Bildirilerin Konu Bazında Dağılımları 

 

BİLDİRİ KONULARI
Yüzdesel 

Dağılım

Tasarım ve Konstrüksiyon % 17

Kalite, Standart ve İş Güvenliği % 16

Malzeme % 29

İşletme, Yönetim ve Pazarlama % 27

Üst Yüzey İşlemleri % 6

Diğer Alanlar % 5



Kapanış oturumunda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar çerçevesinde aşağıdaki 

ana kararlar alınmıştır: 

1- 2017 Yılı için 4. Ulusal Mobilya Kongresi’nin Düzce Üniversitesinde 

yapılmasına, 

2- Mobilya Kongrelerinin bir yıl Uluslararası ve bir sonraki yıl Ulusal olarak ayrı 

ayrı yapılmasına ve böyle devam etmesine, 

3- Ulusal Mobilya Kongrelerinin ikişer yıl ara ile yapılmasının sürdürülmesine, 

4- Kongrelerin ardışık yıllarda yapılmasına, 

5- Kongrelerin temalı olarak düzenlenmesine, gelecek kongre için bir ana tema 

belirlenmesine, bu konuda düzenleme kurulunun yetkilendirilmesine, kapanış 

oturumunda kurulmuş olan komisyonun Düzenleme Kuruluna destek 

vermesine, 

6- Kapanış oturumunda oluşturulan Komisyon Üyelerinin; Yrd. Doç. Dr. Cevdet 

SAÇLI, Prof. Dr. Velittin KALINKARA Prof. Dr. Osman GÖKTAŞ, Prof. Dr. 

Nusret AS, , Prof. Dr. Hülya KALAYCIĞLU, Prof. Dr. K.Hüseyin KOÇ, Prof. Dr. 

Mustafa ALTUNOK Prof.Dr. İlker USTA ve Dr. Sabit TUNCEL’ den 

oluşmasına,  

7- Kongre temasına uygun çağrılı bildiriler hazırlanmasının gerekliliğine,  

8- Bildirilerin sözlü ve poster olarak ayrılmasına, sözlü bildirilerin sayısının 

sınırlanmasına 

9- Toplantıda sanayi odaklı özel bir oturumun planlanmasına, özel sektör 

kuruluşlarının ve bunların çatı kurumlarının katılımı için yoğun çaba 

harcanmasına ve onlarla işbirliği yapılmasına,  

10- Kongrelerde kapanış ve değerlendirme oturumlarının planlanmasına, 

11-  Aşağıdaki metnin kamuoyu ile paylaşılmasına 

Karar verilmiştir. 



Mobilya Endüstrisi Türkiye’nin hızla gelişen önemli sektörlerinden biridir. Ancak 

gelişimin sürdürülebilmesi ve güvence altına alınabilmesi için aşağıdaki konular 

üzerinde detaylı çalışmalar yapılmasına ve eylem planları oluşturulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 Tasarımın ve yenilikçi ürün üretiminin geliştirmesi, 

 Mobilya sektörün ihtiyaç duyduğu gelişmiş makinelerin daha fazla yerli 

üretimle sağlanması,  

 İleri işletmecilik uygulamalarının ve kurumsal gelişimin özendirilmesi, 

 Proje temelli işbirliklerinin geliştirilmesi, 

 Mobilya sektörünün geleceğine yönelik tüm paydaşların ortak ilgi alanlarının 

oluşturulması, 

 Mobilya, doğal ve kompozit ahşap ürünler, tekstil, hırdavat ve üstyüzey 

ürünleri alanında bir bilgi bankasının kurulması; TOBB, MOSFED ve bu 

alanda öğretim yapan üniversitelerin ortaklaşa oluşturacağı bilgi ağı 

kurulması kararı verilmiştir. 


