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Siteler Mobilyası demek;

El ustalığı, alın teri, zanaat demek. Bizce  Siteler Mobilyası  
Ahi’nin emaneti,  parlak  geleceğimize hep birlikte yürüdüğümüz 

yol demek. Zaman akçemiz oldu, emeğimiz ise sermayemiz...

Bizce çalışmak demek; 
Ülkemizin gözbebeği sektörümüzü dünya ligine taşımak; 
ilk günden bugüne siteler mobilyasını hak ettiği şartlara 

kavuşturmak demek… 

BAŞKAN
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Göreve başladığımız 
2010 yılından bugü-
ne dek üyelerimize 
verdiğimiz sözün ar-

kasında durabilmek, bizlere 
duyulan güvene layık olabil-
mek gayretiyle yorulmadan 
çalıştık.

KiŞiNiN temsil ettiği ma-
kam temsil ettiği değerle-
rin takdiridir. Biz bu bilinçle 
makamların gelip geçici ol-
duğuna asıl ve kalıcı olanın 
verilen hizmet ve ortaya 
konan eserlerde yaşadığına 
inandık. Siteler Mobilyası’nın 
üretime geçtiği ilk yıllardan 
bu yana yaklaşık 60 yıldır 
hak ettiği değere kavuşama-
ması, ender sanat ve kalite 
özelliklerine rağmen türlü 
engellerle mücadele etmesi 
ilk günlerimizde bizim en bü-
yük derdimizdi. Aynı zaman-
da mevcut ve büyük sorunlar 
bizi motive eden güç oldu.

SoruNlAr yüksek başa-
rıya ve hayallerimize giden 
yolda bize ders veren hoca-
lardı çünkü ve biz biliyorduk 

ki her sorun çözülmek ve 
daha ileriye atılacak bir adım 
için  bir kapıydı. Sitelerin en 
büyük sorunları Üretim Pa-
zarlama ve AR-GE saç aya-
ğında çözülecekti. ANKAMOB 
olarak en değerli kavramın 
zaman olduğu ortak aklıyla 
zaman, iş ve çözüm planla-
malarımızı yaptık.

EmEKlErimiz ve inan-
cımız en güzel meyvesini 
2021 yılında verdi. Yılların 
belki de ilk günden bu yana 
tüm sitelerin en büyük ha-
yali İhtisaslaşmış bir OSB’nin 
temelini attık. Üretim ve 
AR-GE hattında mevcut si-
telerin durumuna artık çare 
olmadığına karar verdik. 
Sonra attığımız hızlı adım-
larla her koşulda yanımızda 
olan üreticilerimizin de tam 
desteği ile 3-4 yıl sürecek 
prosedürleri şaşırtıcı bir hız-
la aşarak Elmadağ Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 116 Hek-
tarlık alanda OSB’mizin  alt 
yapı çalışmalarına başladık. 
OSB’miz en çevreci, AR- GE 
ve innovasyonda Türkiye’ye 

BAŞKAN'DAN

Hüseyin
TAKLACI

BİZİM YOLUMUZDAKİ 
TEK DURAK:
‘SİTELER MOBİLYASININ 
HAK ETTİĞİ GELECEK’

B A Ş K A N
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örnek olacak, üretim hattında Siteler 
esnafımızın önündeki her türlü   engeli 
kaldıracak ve ticaretin yurtdışına açıl-
masını sağlayacak en büyük projemiz-
di. Siteler üreticimiz, il yöneticilerimiz, 
sektör liderlerimiz ve devlet büyük-
lerimizle ortak akıl ve ruhu sağladık. 
Şimdi o güzel günlere yaklaşmanın 
büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Hayallerimizin ve yılların 
emeklerinin art arda hayata 
geçtiği yıl oldu 2021

e-Siteler WEB’de Siteler esnafımı-
zın Türkiye’ye yayılmış haklı şöhreti-
ni dünyaya duyurmak ve en önemlisi 
on-line tanıtım ve pazarlama atağını 
gerçekleştirmek için geliştirdiğimiz 
projemizdi. Çok yakında üyelerimiz sı-
nırları aşan bir tanıtım ve pazarlama 
ağına sahip olacak.

DiğEr bir atılımımız Sitelerimizin 
Pazarlama zafiyetini gidermek adı-
na ANKAMOB AVM oldu. Yine birliğin 
ve üyelerimizin tam desteği ve yerel 
yönetimlerin çözümcü yaklaşımı  ile 
Siteler Mobilyası’nın teşhir ve satışa 
sunulduğu bir AVM’yi esnafımıza ka-
zandırdık.

Genç fidanlarımız bizim yarınla-
rımız; ülkemizin geleceğidir. Ahmet 
Yesevi Teknik  Meslek Lisesi’nde Uy-
gulamalı Mobilya Tasarım Merkezimizi 
ek bina olarak hayata geçirdik. Teoride 
mesleği öğrenen çocuklarımıza, pra-
tik uygulama sahasında ve mümkün 
en erken yaşta üretime dahil etmek 
amacımızdı başardık. Ayrıca Siteler 
esnafımıza çağın teknolojisi ile tasa-
rım uygulamaları eğitimlerini sağladık 
çünkü ilerlemeyen gelişmeyen üre-
timde yerini koruyamaz biliyorduk.

GEçtiğimiz birkaç yılda hep birlikte 
çok zor günlerin içinden geçtik. Co-
vid-19 Pandemisi’nin tuz biber ektiği, 
tetiklediği sorunlarımız çoktu. Ham-
madde Zamları ve iç piyasada üretim 
mamüllerimizin teminin  daralması, 
dövizdeki yüksek dalgalanmalar sek-
törümüzü diğer tüm sektörlerden çok 
daha fazla yordu. Gerekli tüm birim-
lerle, devlet büyüklerimizle çözümler 
için masalara oturduk. Sektör lider-
lerinin ve üyelerimizin tam desteği ile 
her yoldan çözüm kapılarını zorladık. 
Çabalarımız sonucu İhracat Dene-
timleri ortaya kondu. Şimdi zamlanan  
hammaddenin fiyat bekçiliğinde adım 
adım ilerliyoruz.

moBilyA Boyacımızın yıpranma 
hakkı, Çıraklık Dönemi, Yabancı İşçi 
Çalıştırma gibi pek çok sorun ayrıca 
ihracatımızın önündeki türlü engel-
ler… Kamuoyu ve basında olağandan 
çok daha fazla yer almamızı sesimizi 
duyurmamızı gerektiriyordu. Yerel ve 
ulusal tüm basın bize tercüman oldu 
her mecrada sesimizi duyurduk. Ay-
rıca Sitelerimizin tanıtım çalışmaları 
açık hava ilanları, televizyon yayınları, 
reklamlar ile aksatılmadan sağlandı. 
Kendi aramızdaki birliğimiz iletişimi-
miz için ve esnafımıza avantaj sağ-
layacak tüm bilgilendirme duyurula-
rımızı gerek sosyal medyadan gerek 
toplantılarımızla sağladık.

Biz Sitelerde hayallerine birlikte ko-
şan büyük bir aileyiz; birlikte iftarlarımı-
zı yaptık, kandillerimizi, bayramlarımızı 
kutladık. Gün geldi Mehmetçiğimize ya-
nındayız dedik. Görelim, gelişelim diye il 
il fuarlara katıldık. Ustalarımızı birlikte 
alkışladık, fidanlarımıza yeni yollar aç-
tık. Birliğimiz ve dirliğimizle, hak ettiği-
miz geleceğe uzanan yolda tüm gayret 
ve çabamızla ilerlemeye  yorulmadan 
devam  edeceğiz. 

Huzur, bereket ve sağlıcakla kalın.
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Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası, 5362 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu uya-
rınca, T.C Ticaret Bakanlığına bağ-

lı olarak bölgesindeki Mobilyacı ve Lakeci 
üyelerine hizmet veren tüzel kişiliğe sahip 
Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuru-
luşudur. Odamız, 1968 yılından beri, ağırlıklı 
olarak, Ankara / Altındağ - Siteler semtinde 
174 Ha alan üzerine kurulu, çok katlı olarak 
yapılaşmış, bünyesinde 200.000 civarın-
da nüfusu ile, Ortadoğu’nun ve Balkanların 
en büyük Ağaç İşleriSanayi Sitesinde, Tüm 
Ankara’daki Mobilyacı ve Mobilya Boyacısı 
(Lakeci) üyelerine hizmet vermektedir.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası’nın 
temel hedefi, Mobilyacılık ve Lakecilik sek-
töründe hizmet veren, esnaf ve sanatkârla-
rının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeni 

teknolojilerle uyum sağlayarak geliştirilme-
si, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, 
mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek 
nesillere aktarılması için çalışmaları yürüt-
mek. Üyelerinin mesleki, ekonomik ve hu-
kuksal sorunlarını çözümlemek, sosyal da-
yanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliğin 
korunması için çalışmalar yapmak, Esnaf 
ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında 
çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşıla-
mak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensupları-
nın birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumaktır.

ANKARA 
MOBİLYACILAR LAKECİLER ESNAF 
VE SANATKÂRLAR ODASI

ANKArA Siteler, 1960 yılında oluşma-
ya başlayan 174 Hektar arazi büyüklüğüne 
ulaşan içerisinde Vergi Daireleri, Postaneler, 
Hastane, Sağlık Ocağı, Zabıta ve Polis Ka-
rakolu, Mesleki Eğitim Merkezi,Sgk Merkezi 
Toplamda bünyesinde 2722 yapı bulundu-

ran, on binlerce işyeri ve yüz binleri aşan iş 
gücü potansiyeli ile ülkemizin, Ortadoğu ve 
balkanların en büyük mobilya üretim sanayi-
sidir. Ankara Siteler ülkemizin ilk ve en köklü 
mobilya sanayi bölgesi olup Türkiye mobil-
yasının beşiği olarak anılmaktadır.

TÜRKİYE MOBİLYASININ 
BEŞİĞİ “ANKARA SİTELER”
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ANKArA, mobilya sektörü açısın-
dan önemli ve tartışmasız kabul gören 
bir kenttir. Özellikle Ağaç İşleri Mobilya 
Sanayi Bölgesi Siteler birçok mobilya 
üreticisi tarafından Türkiye’de deko-
ratif mobilyanın çıkış (doğuş) noktası 
olarak bilinmektedir. Ankara Sitelerin 
sektör açısından geçmişten bugüne 
beklenilen gelişimi gösterememiş ol-
duğu ifade edilse de, hala Ankara Mo-
bilyası olgusunu yaşatan yönüyle bu 
kent, geleneğinden güç almaktadır.

çEŞitli büyüklüklerde irili ufaklı 
on binlerle ifade edilen üreticiyi sek-
töre kazandıran siteler, aynı zamanda 
ağaca hayat veren sanatkâr ustalar 
yetiştiren bir okuldur. Bugün de bu 
misyonunu yerine getirmeye çalış-
maktadır. Sitelerden doğan orijinal 
birçok marka, üretim tesisini Sitelerin 
dışına taşımak zorunda kalmış olsa 
da daha nicesi sitelerde üretimine 
devam etmektedir. Ankara Sitelerdeki 
üreticiler markalaşma yolunda mes-
lek odamızla beraber büyük adımlar 
atmaya başlamış olup çalışmalarına 
devam etmektedirler.

ANKArA Mobilyacılar Lakeciler 
Odası, Siteler Mobilyasının kalitesi’ni 

ve prestijini korumak ve daha ileriye 
götürmek konusunda kararlı adımlar 
atmaya devam etmektedir, Mobilya 
denince akla ilk gelen, kurulduğundan 
beri sürekli gelişen “Siteler Mobilyası” 
el işçiliğine dayanan kalitesi, zengin 
ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile 
her zaman tercih edilen bir marka ha-
line gelmiştir. Sitelerde her türlü ihti-
yaca cevap vererek üretilen mobilya-
lar, direk olarak üreticiden tüketiciye 
sunulmaktadır.

DüNyADAKi mobilya trendlerini 
yakından takip eden bölgemizde, gü-
nün çizgisine uygun modern, klasik, 
rüstik ve avangart gibi her türlü mo-
bilyayı bulmak mümkündür.

yEmEK ve yatak odası mobilyası, 
koltuk takımları, bebe ve genç odası, 
gardırop, ray dolaplar panel ve mobil-
ya kapılar, sandalye, banyo ve mutfak 
mobilyalarının yanı sıra ahşap merdi-
ven, teras kaplama, kamelya ve bahçe 
mobilyaları, kent mobilyaları deko-
rasyon işleri, ahşaba hayat veren us-
talarımız tarafından üretilmektedir. 
Ölçüye dayalı özel siparişler ve özel 
üretimlerle kişiye özel mobilyalarda 
yapılmaktadır.

ANKArA Siteler ağaç işleri mo-
bilya sanayi uluslararası pazarlarda 
rekabet edecek konumdadır. Ancak 
çoğunluğu geleneksel yöntemlerle 
çalışan atölye tipi küçük ölçekli işlet-
melerin ağırlıkta olması dünya paza-
rındaki yerini ve tanıtımını engelle-
miştir.

HüKümEtlEr, Ağaç işleri mobilya 
sanayimiz sitelere sahip çıkmalıdır. 
Çünkü bu sektör ihracat şansı en yük-
sek sektörlerden biri olup, ülkemize 
en yüksek döviz girdisini sağlayan 
sektörlerin başında gelecektir.

muStAfA Kemal Atatürk’ün de-
diği gibi “Yüksek bir insan topluluğu 
olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği 
de güzel sanatları sevmek ve onda 
yükselmektir. Hepiniz Milletvekili ola-
bilirsiniz, Bakan olabilirsiniz. Hatta 
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat 
Sanatkâr olamazsınız. Sözü ile Sa-
natkârlarımızın önemini aktarmıştır. 
Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve ça-
lışmalardan sonra alnında ışığı ilk du-
yan insandır.
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01
MÜTEŞEBBİS HEYET OLUŞUMU
Türk Mobilyası’nı en üst lige çıkartacak, Elmadağ OSB Müteşebbis Heyetinde başta Ankara Valiliği 
olmak üzere Elmadağ Belediyesi, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Siteler Mobilyacılar Organize Sanayi 
Bölgesi Derneği yer aldı. Müteşebbis Heyet Başkanlığını Ankara Valiliği yönetirken, Yönetim Kurulu 
Başkanı, projenin ana mimarı Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı oldu.

MOBİLYACILAR OSB GELİYOR!
“ÜRETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AnkArA MobilyAcılAr ve lAkeciler odAsı olArAk göreve geldiğiMiz ilk günden bu yAnA gönül 
verdiğiMiz MobilyAcılık ihtisAs orgAnize sAnAyi bölgesi Projesi’nde Mutlu sonA çok yAklAştık. 
t.c. sAnAyi ve teknoloji bAkAnıMız sAyın MustAfA vArAnk’ın kAtılıMlArı ile AnkArA'Mızın 12. osb'si 
elMAdAğ MobilyAcılAr ihtisAs osb’Mizin AltyAPı inşAAtı teMelini 12 teMMuz 2021 tArihinde Attık. 

OSB PROJESI

AnkArA MobilyAcılAr lAkeciler odAsı bAşkAnı HÜSEYİN TAKLACI
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ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

02
“VE OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ KURULDU”
Tüm süreçler tamamlanarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından, E4391 Sayı ve 
26/10/2017 tarihli yazısı ile 333 Sicil nolu, bölgemiz kuruldu ve adı 
Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştü.

ELMADAĞ MOBİLYACILAR İHTİSAS 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAKKINDA 
SIKÇA SORULAN SORULAR

n Neden bir mobilya oSB ye ihtiyaç duyuldu?
Ankara Siteler, 1950’li yıllarda oluşmaya başlayan 172 hektar arazi bü-

yüklüğüne ulaşan on binlerce işyeri ve yüz binleri aşan iş gücü potansiyeli 
ile ülkemizin, Ortadoğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisidir

Ankara Siteler ağaç işleri mobilya sanayi uluslararası pazarlarda reka-
bet edecek konumdadır. Ancak çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan 
atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olması ve belli bir organize 
yapısı olmaması dünya pazarındaki yerini ve tanıtımını engellemiştir.

Siteler 1960’lı yıllarda kurulmuş fakat yapısı ve konumu gereği hızla 
büyürken, yapılaşma sorunları baş göstermiştir. Siteler 3-5 katlı dikey ya-
pılardan ve m2 olarak küçük atölyelerden oluşmaktadır. Gerek sosyal alan 
gerek üretim için yeterli alana sahip olmadığından, OSB statüsüne alına-
mamış ve mahalle yapısında bir semt olarak kalmıştır. 

Bu durum başta üretim sağlayan esnafa zarar vermektedir. Ayrıca  üre-
tim ile alışverişin iç içe olması müşteri memnuniyetini  karşılamamaktadır.  
Sektörün  OSB gibi karar verici, tek bir üst kuruluş ile yönetilmemesi sebe-
biyle de   bölge ile ilgili kararlar ve yaptırımlar uygulanamamaktadır. 

Bu sebeple belirli sınırlar içerisinde, giriş çıkışları belli olan 21. Yüzyıla 
yakışır AR-GE Merkezi, Sosyal Donatı alanları, Eğitim ve Üretim alanları ile 
Türk Mobilyasını en üst seviyeye taşıyacak bir OSB kurulması elzem duru-
ma gelmiştir.

n “Siteler” Neden oSB yapılmadı da yeni bir oSB kuruldu?
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından 

2010 yılında, Siteler’e OSB Statüsü kazandırmak için çalışmalar başlatıl-
mış ve dönemin Ankara Milletvekilleri aracılığı ile gerekli meclis önergeleri 
hazırlanmış ancak yapılan inceleme ve raporlamalarda çok sayıda olumsuz 
sonuç çıkmıştı.  Toplu üretim bölgesi kuralları koyulmamış, yönetim planı 
olmayan denetimsiz ve organize olmaktan uzak bir yapıya sahip olup, za-
manla şehir içinde kalması, fiziki çok katlı yapısı, sosyal donatı alanlarının 
yetersizliği, var olan yapıların iş güvenliğini sağlayabilecek nitelikte olma-
ması gibi birçok nedenle maalesef tüm gayretlerimize rağmen talebimiz 
ret olunmuştur. Gerçek olan şudur ki, şu anki planlama ile Siteler Bölge-
si’nin OSB olması imkânsız durumdadır. Bu sebeple yeni bir arayış içine gi-
rilmiş, sorunu kökten çözecek girişimlere başlanmıştır.

O
SB

 P
RO

JE
Sİ
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n Siteler’e Ne olacak?
Daha önce de bahsi geçtiği gibi Siteler, OSB gibi tek bir üst 

kuruluş ile yönetilemediğinden, bölge ile ilgili kararlar ve yaptı-
rımlar yerel yönetimlerin ve ilgili kurum ve kuruluşların müşte-
rek kararı ile alınmaktadır. Ancak bilinen şu ki,Siteler üretimine 
ara vermeden devam edecek, ekseriyetle Show-room olarak 
Türk Mobilya Sektörü’ne katkıda bulunmaya devam edecektir. 

n oSB mobilya Sektörüne Nasıl Bir Katkı Sağlar?
Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çok 

geç kalınmış bir planlama olarak karşımızda durmaktadır. An-
kara Siteler Mobilya markasının ülkemize katacağı ekonomik 
katkıları iyi değerlendirmek gerekir. 

Mobilya üretimi ülkemizde her geçen gün büyüyerek ilerliyor, 
ancak iç pazar artık üretime cevap veremez hale geldi, ne Dolar 
ne Euro, en büyük sorun mobilyada ihracatın yeterli seviyede 
olmaması.

Siteler el işçiliği ile katma değeri yüksek ürünler üretiyor. 

Hem yerlilik oranı hem kg. başına kar miktarı, hem de sanatsal 
anlamda baktığımızda Ankara Siteler Mobilyası uluslararası pa-
zarlarda rekabet edebilecek konumdadır

Maalesef kendi üretimimiz olan ve %90‘ın üzerinde tama-
men yerli üretim olan Türk Mobilyası komşu ülkelerin sınırlarını 
geçememiştir. İstenildiği takdirde üretimin tamamı da çok hızlı 
bir şekilde yerli olabilecektir. Sunta -MDF gibi ürünlerin üreti-
minde kullanılan kimyasallar, bazı kumaş çeşitleri, sünger ve 
boya kimyasalları dışında tamamı yerli üretim olan sektörü-
müzde Petro kimyanın desteklenmesi ile %100 yerlilik oranına 
erişmemiz de mümkün.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB’nin kurulması ile Siteler 
Mobilyası AR-GE, İnnovasyon, Tasarım ve Pazarlama alanla-
rındaki eksiklerini çok kısa bir sürede tamamlayarak dünyanın 
en iyi ve en kaliteli mobilyalarını kendi tasarımları ile üretmeye 
başlayacaktır. Bu sektör ihracat şansı en yüksek sektörlerden 
biri olup, ülkemize en yüksek döviz girdisini sağlayan sektörlerin 
başında gelecektir.

n çiğiltepe Bölgesi yeni oSB olamaz mıydı?
İlk aşama olan Siteleri OSB yapma projesinde olumlu sonuç alınamadığından ikinci aşama olarak, Odamız tarafından Çiğiltepe 

Bölgesi olarak bilinen 4. Kolordu Komutanlığına bağlı Mamak Muharebe Okuluna ait arazi için 2015 ve 2016 yıllarında başvuruda 
bulunulmuş, kamuoyu çalışmaları yapılmış, ancak bu konuda da tüm girişimlerimize rağmen, öncelikle mevcut sanayi bölgelerinin 
şehir dışına taşınması için çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde, Çiğiltepe Bölgesi’nin şehrin göbeğinde olması sebebi ile ayrıca 
mevcut konumu itibarı ile çevre arazilerden bilindiği gibi m2 birim fiyatlarının bir çok esnafımızın altından kalkamayacağı bir maddi 
yükümlülük getirdiği sebepleri ile müspet bir netice alınamamıştır.

OSB PROJESI
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TÜRKİYE’NİN 
AKILLISI: 

tEKNoloJi-Eğitim- 
ArGE'DE  

çAğIN ÖNüNDE 
KoŞmAK içiN...

Hedefimiz rekortmen bir OSB 
l en hızlı tamamlanan 
l en çevreci 
l teknoloji ve Ar-ge’de rakipsiz 
2023 yılında elmadağ Mobilyacılar ihtisas sa-
nayi bölgemizin fabrika bacaları yerlide zirve; 
ihracatta dünya liderleri için tütecek. biz bir-
liğe inandık, devletimiz bize inandı; süreçte 
çoğaldık. yazılı görsel tüm medya sesimiz oldu. 
kanaat önderlerinin tam katılımını ve akıl birli-
ğini sağladık.

sitelerden, ustalarımızdan, kadim tarihimiz-
den aldığımız emaneti geleceğimize taşımanın 
gayretiyle yorulmadan çalışıyoruz.

ELMADAğ MOBİLYACILAR İhTİSAS OSB: 
n Elmadağ Bölgesinde Yenimahalle mevkiinde, 
n 43 ilin güzergâhı olan Samsun Yoluna cephe, 
n Projesi tamamlanan Ankara Sivas otobanına cephe, 
n Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpekyolu Konveksiyonel Tren Hattı 

üzerinde yükleme-boşaltma alanı olan, 
n Lalabel YHT istasyonuna 12 km mesafede, 
n Siteler’e 40 Km mesafede bulunmakta olup,  
n Toplamda 116 Ha alandan oluşmaktadır. 

hEp BİRLİKTE BİR 
REKORA İMzA ATMANIN 

GuRuRu YAKIN
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n oSB Kurulurken üyelere Bilgi Verildi mi?
Elbette, Odamız bünyesinde tüm üyelerimize 2016 yılı Nisan Ayında SMS atılarak ve Sosyal Medya aracılığı ile duyurularak top-

lantılar düzenlenmiş;  ön bilgi, uygulanacak sistem ve ortalama maliyet hesapları ilk toplantıya katılan yaklaşık 400 esnaf ve sa-
natkâra aktarılmış, OSB’ye katılmak isteyenler için son tarih belirtilmiş, hatta bu tarih uzatılmış ve eksiklik olmaması için talep 
üzerine birkaç defa daha toplantı düzenlenmiş, katılmayanlara duyurulması sağlanmıştır.  Tüm bu süreçlerin SMS ve sosyal medya 
paylaşım kayıtları, toplantılara ait video ve fotoğraflar hatta Ulusal ve Yerel Basın kayıtları mevcuttur.

03
Adım Adım Yola Koyulduk 
Acilen çalışmalara başlandı ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde, Siteler 
esnafı ile istişare edilerek, mobilyacılık mesleğine özel bir Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını yürütmek 
üzere, T.C. Ankara Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü’nün 02/02/2016 tarih ve 406 tasdik numarası ile Ankara 
Siteler Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi Derneği kuruldu. Böylece Ankara Siteler Mobilyacılar OSB Derneği 
tarafından aşağıdaki işlemler yürütülerek OSB’ye tüzel kişilik kazandırma adımı atılmıştır.

Sorunlar türk mobilyası’nı en üst seviyeye taşıyacak bir oSB kurulmasını elzem kıldı

n Neden Elmadağ Bölgesi?
Öncelikle Ankara’da 11 OSB bulunmaktadır. Birçoğu karma 

yapıda olan bu OSB’lerin içerisinde ağaç işleri ve mobilyacılıkla 
alakalı Küçük Sanayi Siteleri bulunmakla beraber zamanla mo-
bilyacıların tercih etmemesinden dolayı karma sanayi bölgele-
rine dönüşmüşler ve farklı mesleklerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
başlanmışlardır. 

Elmadağ Mobilyacılar OSB bir İhtisas OSB olup, 4562 Sayı-
lı OSB Kanunu gereğince sadece mobilyacılık ve tamamlayıcı 
sektör grupları bu oluşumda yer alabilir. 

Küçük Sanayi Sitelerinin istenilen doluluğa ulaşamamasın-
daki en büyük etken ise, arsa ve alt yapı maliyetlerinin yüksek 
olmasıdır. Bu nedenle odamız 2014 yılında başladığı arazi araş-
tırmaları sonucunda,  Siteler esnasına maddi açıdan zorluk 
çıkarmayacak, personel güzergâhı üzerinde ve 43 ili birbirine 
bağlayan karayolu ve demiryolu güzergâhında, Yeni Karayolu, 
Hızlı Tren ve Konvansiyonel Tren Projeleri’nin güzergâhında bu-
lunması nedeni ile anayol kenarında olan Elmadağ Bölgesi’nde 
bulunan şu anki OSB arazisinde karar kılmıştır.

Elmadağ OSB Siteler’e 40 Km. Elmadağ, Altındağ, Mamak ve 
Kırıkkale’den personel teminine çok uygun bir lokasyonda, Site-
ler esnafını maddi açıdan zorlamayacak fiyatlarda ve Tren Yolu 
ve Karayolunun hemen yanı başındadır.

n oSB Ne zaman faaliyete Geçecek?
Elmadağ Mobilyacılar OSB’nin Altyapı Uygulama ve Üst Yapı 

Uygulama olarak önünde 2 aşama kalmıştır. Normal süreçte bu 
2 aşama tüm süreçler dâhil maksimum 24 ay gibi bir sürede bi-
tirilebilecek nitelikte olup. 2023 yılında fabrikaların işletmeye 
geçecek hale gelmesi planlanmaktadır.

n oSB için Ankara mobilyacılar odası Harcama yaptı mı?
Mobilya ve Lakecilik Sektöründe Esnaf ve Sanatkârı’nın ça-

lışma şartlarının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerle uyum sağ-
layarak geliştirilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, 
mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek nesillere aktarıl-
ması Odamız faaliyetlerinin temel unsurlarındandır.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 
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04
 Çözüme Doğru Yol Harİtamızı Çİzdİk 
Mevcut sorunlar sebebiyle Siteler Bölgesi sanayi statüsü 
alamamıştır. Bu sebeple belirli sınırlar içerisinde, giriş çıkışları belli 
olan 21. Yüzyıla yakışır AR-GE Merkezi, Sosyal Donatı alanları, Ortak 
kullanım alanları, Eğitim ve Üretim alanları ile Türk Mobilyası’nı en 
üst seviyeye taşıyacak bir OSB kurulması elzem duruma gelmiştir.

asli görevi olarak kendi bölgesinde sektörünün ge-
lişimi için gerekli çalışmaları ve projeleri üretmek, 
gerektiğinde ödenek çıkarmak için yasal hiçbir engeli 
bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen adaleti sağ-
lamak amacı ile daha önce “ANKAMOB AVM” Mobilya 
Çarşısı projesinde de odamızın yaptığı gibi Ankara 
Mobilyacılar Odası tüm üyeleri ile istişare içerisinde 
olmuş, projeye katılmak isteyen üyelerle OSB çalış-
malarına devam etmiş, tüm masrafları OSB Katılım-
cıları aracılığı ile yapmış. Ankara Mobilyacılar Odası’na 
OSB Projesinin hiçbir maliyeti kesinlikle olmamıştır.

n oSB’ye Kayıt olmak için Ankara   
mobilyacılar odası üyesi olmak zorunlu mu?

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununda 
belirtilen şartlara haiz tüm mobilyacı ve tamamla-
yıcı sektör tanımına giren üreticiler OSB katılımcısı 
olabilir, ancak Elmadağ OSB bir Ankara Mobilyacılar 
Odası Projesi olup, mimarı da kurucusu da Odamız ve 
Odamızın Değerli Başkanı Hüseyin Taklacı ve ekibidir. 
Bu sebeple ilk toplantılarda da belirtildiği gibi öncelik 
her zaman odamız üyelerinindir. Yapılan ve yapılacak 
olan Ön Tahsis Çağrıları ilk olarak oda üyelerimize ya-
pılacak olup, belirtilen son tarihten sonra diğer oda 
üyelerine öncelik verilecektir. 
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SAYILAR VE 
LOKASYON İLE 

ELMADAğ 
MOBİLYA OSB

. . .

12 TEMMuz 2021 
MOBİLYACILIK TARİhİMİzE uNuTuLMAz 

hARFLERLE YAzILDI

 Siteler Mobilyası 60 yıllık tecrübesi ile tüm imkânsızlıklara rağmen ustalık ve kalite sunumlarında bugüne dek 
sınırları zorladı. Artık ihracat atağı için gün sayıyor. Bu atağın önündeki engelleri kaldırmak; daha gelişmiş, daha iyi 

koşullarda, yüksek üretim için ihtisaslaşmış bir OSB ‘ye kavuşmamıza ramak kaldı. ANKAMOB olarak en büyük hedefimiz 
için çalışmanın ve mutlu sona yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz.

l toplamda 116 hektarlık alan
l 3 bin,6 bin, 12 bin, 18 bin ve  

25 bin m2 sanayi parselleri
l Siteler’e 40 Km mesafe 
l 43 ili birbirine bağlayan Ankara-

Samsun Karayolu’na cephe
l Ankara-Sivas otobanı projesi 

-Delica bağlantı yolu üzerinde, 
l lalabel yüksek hızlı tren 

istasyonuna 12 km mesafede, 
l çin’i Avrupa’ya bağlayacak demir 

ipekyolu Projesi konvansiyonel 
tren hattı güzergâhına komşu 

l ilk etapta farklı büyüklüklerde 
100’ün civarında fabrika yer 
alacak. 

l 20.000’in üzerinde yeni istihdam 
gerçekleşecek
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TÜRKİYE’NİN İLK YEŞİL, YENİLİKÇİ VE YENİLENEBİLİR OSB’Sİ İÇİN...
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ELMADAğ 
MOBİLYACILAR İhTİSAS 

OSB TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

. . .

l Kamu yararı Kararı oluru alındı ve 
Kamulaştırma işlemleri başladı.

l oSB Sınırları içerisinde yer alan 
taşınmazların tapu kayıtlarına 
şerh konuldu.

l oSB Ön talepte bulunan 
işletmelerden, müteşebbis  
heyet tarafından belirlenen m2/
birim fiyatı üzerinden ön talep 
bedelleri toplandı.

l Kamulaştırma işlemleri   
için Elmadağ Belediyesi’ne  
yetki verildi.

l Arsa Kıymet takdir komisyonu  
ve uzlaşma Komisyonu kuruldu.

l Gerekli tebligatlar yapılarak, 
15/08/2018 tarihinde Hak 
sahipleri ile uzlaşma  
görüşmeleri yapıldı 

l uzlaşma sağlanamayan   
alanlar için tescil ve tespit 
davaları açıldı.

l Kamulaştırma işlemleri 
tamamlanarak büyük bölümü 
vatandaşlara ait olan alan oSB 
üzerine tescil edildi.

l Nazım imar Planı,  
uygulama imar Planı ve Kentsel 
tasarım Projesi ve Parselasyon 
Planları yönetim kurulu marifeti 
ile ihale usulü tanzim edilerek, 
Bakanlık onayı alındı

l Parselasyon Planları 
tamamlanarak onaylandı

l Parselasyon sonrası tapu 
işlemleri tamamlanarak yeni 
tapular oSB tüzel kişiliği  
üzerine tescil edildi

l Altyapı planları hazırlanarak 
onaylandı

l Altyapı inşaatı işi Bakanlık  
kredisi ile ihale edilerek yol, içme 
suyu, Kanalizasyon, yağmur 
suyu ve yer altı telekom Altyapı 
inşaatına başlandı.
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l İşletmelerin rekabet öncesi iş 
birliği, ağ oluşturma, ortak Ar-Ge ve 
tasarım, ortak tedarik ve pazarlama 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 
özendirilecek.

l Sektör bir bütün halinde hareket 
edebilecek

l Hammadde kaynaklarında yerlilik  
oranı çok güçlü  ve katma değeri 
yüksek mobilya ve ağaç işleri 
sanayisinin ihracat şansı arttırılarak, 
dünya pazarında rekabet gücü 
kazanacak.

l Mobilya sanayinde tasarım becerisi, 

marka geliştirme, modern üretim 
tekniklerinin kullanımı, kayıtlı çalışma 
ve dağıtım kanallarına erişme 
kabiliyeti artırılacak.

l Sanayide geri dönüşüm ve geri 
kazanım gibi uygulamalara önem 
verilecektir.

l İmalat sanayine yönelik sektörel ve 
diğer strateji belgeleri Kalkınma Planı 
amaç, hedef ve politikalarıyla uyumlu 
olarak hazırlanacak.

l Ekonomik etkinliği sağlamak,  
altyapı ve hizmet kalitesini artırmak, 
çevresel maliyetleri azaltmaya yönelik 

yatırım ve düzenlemeler, katma değeri 
yüksek sektör gelişmesine imkân 
verecektir. Bu gelişme, şehirleşme 
sürecini büyüme ve kalkınma 
politikalarıyla bütünleştirerek ülke 
için önemli fırsatlar sunabilecek

l İnsana yakışır iş bağlamında, çalışma 
koşulları iyileştirilecek ve verimlilik 
ilişkisi güçlendirilecek.

l Çalışma hayatında iş sağlığı ve 
güvenliği kültürü  geliştirilecek, 
denetim ve teşvik uygulamaları ile 
iş sağlığı ve güvenliği standartlarına 
uyum artırılacak.

ELMADAğ OSB’NİN 
AVANTAJ VE FIRSATLARI 

. . .

İNSAN ODAKLI OSB İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİğİNDE SIFIR KAYGI İÇİN ...
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AnkArA MobilyA lAkeciler esnAf ve sAnAtkârlArı odAsı bAşkAnı hüseyin tAklAcı, son 
yıllArdA sektörü derinden sArsAn hAMMAdde ürünlerindeki fiyAt ArtışlArı ve tedArik 
sorunlArı konusundA özellikle 2018’den bu yAnA teMPolu bir çAlışMA yürüttü.

HAMMADDE ZAMLARI

HAMMADDE SORUNUNDA 
EN ETKİN MESLEK ODASI OLARAK YURTDIŞI 
İHRACATINI DENEtim AltINA ALDIRDIK

HAMMADDE SORUNU

1Son yıllarda dövizde yaşanan dalgalanma-
larla başlayan ve fırsatçılık yüzünden fazla-

sıyla zamlanan, sunta, suntalam, MDF vb. ola-
rak bilinen yonga ve lif levhalara ayrıca mobilya 
üretiminde kullanılan diğer tüm hammaddelere 
(boya, plastik metal, cam, kumaş, sünger gibi 
ürünlere) yapılan yüksek zamların esnafımızı 
zor durumda bırakması.

2 Sunta ve MDF üretiminde dünyanın ikinci 
en büyük merkezi olan Türkiye’de ürünlerin 

Avrupa piyasası tarafından döviz bazında cazip 
hale gelmesi, ayrıca büyük miktarlarda ve dene-
timsiz olarak ihraç edilmesi yüzünden iç piyasa-
da sunta ve MDF’nin bulunamaz hale gelmesi.büyükSORUN
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Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci.

Ticaret  Bakanı yardımcısı Sezai Uçarmak.

Ticaret Bakanı yardımcımız Sayın, Rıza tuna Turagay ile bir araya gelerek sektörün 
sorunlarını ve hammadde zamlarını ve gelişmeler ile alakalı son durumu konuştuk.

İhracat Genel Müdürümüz Sn. Özgür Volkan AĞAR'la MDF üreticileri ile bir araya geldik.

Hammadde zamları ile ilgili imza kampanyası başlattık.

Tüm taraflarla etkin istişareler yaptık
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ANKAMOB olarak kararlıydık. Önce-
ki dönem Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar 
Pekcan, Yeni dönem Ticaret Bakanımız 
Sayın Mehmet Muş başta olmak üze-
re Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank, Ankara Milletvekilleri-
miz, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın 
Rıza Tuna Turagay, İhracat Genel Müdü-
rümüz Sayın Özgür Volkan Ağar’la, fab-
rika sahipleri ile konu üzerinde defalarca 
görüştük, tüm birimlerle çözüm arayış-
larına girdik. 

Bu ÇALIŞMALARIN 
hEpSİ, SOSYAL 

MEDYADA YAYINLANDI, 
uLuSAL VE YEREL 

GAzETELERDE ÇIKTI

. . .

BİREBİR VE ONLİNE TÜM 
TOpLANTILARIMIzDA 
zAMLARIN NORMAL 

SEVİYENİN ÇOK ÜSTÜNDE 
OLMASININ SEBEpLERİNDEN 

BİR TANESİNİN İhRACAT 
YApILMASI OLDuğuNu 

AKTARDIK

. . .

HAMMADDE ZAMLARI
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BUGÜNÜN DİĞER BÜYÜK SORUNU ‘’POLİOL VE TDİ HAMMADDELERİNDE DIŞARIYA MUHTACIZ’’
Milli Çağrımızı Yaptık  
bizce gerçek katma değerli üretim ancak tüm kalemlerde yerlilik ile gerçekleşecektir. AnkAMob olarak bugünün 
ve geleceğin diğer sorunu olarak televizyonda, gazete haberlerimizde taraflarca gözden kaçırılan önemli diğer 
bir konuya dikkatleri çektik. sadece mobilyada değil, yatak, inşaat, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan 
sünger ve kauçuk ‘un hammaddesi tdi ve Poliol konusunda ‘Acil eylem Planı-yerli üretim’ çağrımızı yaptık

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

Dönemin Ticaret 
Bakanı Sayın 
Ruhsar Pekcan'ı 
makamında ziyaret 
ederek Mobilyacı 
esnafımızın 
hammadde zamları 
ile alakalı yaşadığı 
sorunları aktardık.
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HAMMADDE ZAMLARI

2018'DE HAMMADDE ZAMLARINA KARŞI YAPTIĞIMIZ VE ULUSAL 
KANALLARIN YER VERDİĞİ BASIN TOPLANTIMIZ.

ANKARA MASASINA ODAMIZDA HAMMADDE ZAMLARI 
HAKKINDA RÖPORTAJ VERDİK.

HAMMADDE ZAMLARI KAMUOYU ÇALIŞMALARIMIZ 
FOX TV ANAHABER DE.

AKİT TV'DE HAMMADDE ZAMLARINI GÜNDEME TAŞIDIK.

ANKARA MASASINDA HAMMADDE ZAMLARI HAKKINDA 
YETKİLİLERE UYARILARDA BULUNDUK.

HAMMADDE ZAMLARI VE TEDARİĞİ KONUSUNDA BASIN 
AÇIKLAMAMIZ FOX TV DE YAYINLANDI.

TELEVİZYONDA 
HAMMADDE ZAMLARI
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 ‘SEKTÖREL HAMMADDE TOPLANTILARINI ‘’ HAYATA GEÇİRDİK
kamu temsilcilerimiz sorunlarımızı algıladı. 2021 yılı itibari ile t.c. ticaret bakanlığı ve AnkAMob olarak düzenli 
aylık ‘sektörel hammadde toplantıları’na’ oturduk. toplantılar sonucunda üretimi artırıp ihracatı düşürme 
çözümü ortaya kondu. tarafların özverili çalışmaları sonucu 2021 haziran ayı itibari ile başta siteler olmak üzere 
türkiye çapında karaborsaya düşen; bulunamayan Mdf ve diğer ürünler piyasaya arz edilmeye başlandı. 

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

HAMMADDE ZAMLARINI 
REKABET KURUMUNA 
BİLDİRDİĞİMİZ ÇALIŞMA 
FOX ANA HABERDE 
GÜNDEM OLDU

TİCARET GENEL MÜDÜRÜ VOLKAN AĞAR BAŞKANLIĞINDA 
HAMMADDE FABRİKA TEMSİLCİLERİ İLE 2. ONLİNE TOPLANTIMIZ.

MOBİLYANIN VAzGEÇİLMEzİ MOBİLYA BOYASI’NA    
GELEN zAMLAR DA ÜRETİCİYİ SuNTA VE MDF KADAR zORLADI.   
ÇOK YöNLÜ hAMMADDE KRİzİNE KAYITSIz KALAMAzDIK... 

 Başkan Hüseyin Taklacı, kriz yaratan durumla mücadele için gazete- televizyon haberleri- basın 
bültenleri-duyurular yoluyla ciddi sektör sorununa dikkatleri çekti. Pandeminin zorlayıcı etkilerine rağmen 
uzaktan ve birebir görüşmeler; kamusal otoritelerle toplantılar yapıldı. 

TELEVİZYONDA 
HAMMADDE ZAMLARI
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HAMMADDE ZAMLARI
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TAKLACI; “ÇALIŞMALARIMIZ NETİCESİNDETEDARİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Piyasada Hammadde var. Şimdi Sıra Fiyat Denetimlerinde“ 
çalışmalarımız ve girişimlerimiz sonucunda 04/06/2021 tarihli resmi gazete ile hammadde ihracatı’na 
kısıtlama geldi yonga-lif levha ve Ağaç Mamulleri’nin ihracatı izne bağlandı. bu yolla özellikle ham Mdf 
ile ilgili tedarik sorunu giderildi. iç piyasa rahatladı. Ankara Mobilyacılar lakeciler esnaf ve sanatkârlar 
odası olarak tüm gayretimizle fiyatlarla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. en yakın zamanda 
tamamına yakını yerli üretim - ihracat şansı yüksek mobilya sektörünün hammadde malzemeleri fiyat 
denetimleri için tüm görüşmeleri gerçekleştirmekteyiz.

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

GAZETELERDE 
HAMMADDE ZAMLARI
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HAMMADDE ZAMLARI

2013’TEN Bu YANA 
GERÇEKLEŞEN 
FAALİYETLER  

. . .

l 2013 yılında hammadde 
zamlarına karşı SitElEr KArt 
çıkarıldı

l 2014 yılında zamlara karşı 
kümelenme çalışmaları başlatıldı 

l 2016 yılında yine zamlarla alakalı 
basın bildirisi yayınlandı

l 2017 yılında ulusal, yerel ve 
Görsel basında haberler yaptırıldı

l 2018 Şubat ayında Hammadde 
zamları’na karşı imza 
kampanyası başlatıldı

l  2018 yılı Haziran ayında yine 
zamlara karşı odamızda Basın 
toplantısı düzenlendi.

l Birçok ulusal Kanal, Ana Haber 
Bültenlerinde basın bültenimize 
yer verdi

l yakın geçmişte rekabet Kurumu 
ile istişare ederek sorunlarımızı 
dile getirdik

l ticaret Bakanlığımıza konu ile 
ilgili bilgilendirme yaptık

l Boya zamları ile ilgili fabrikalarla 
görüştük.

l  Hammadde (mDf ve Boya) 
zamları ile ilgili Ankara 
milletvekillerimizle istişare 
gerçekleştirdik, desteklerini 
istedik.

l Pandemi döneminde fabrika 
sahipleri ile 3 defa on-line olarak 
bir araya geldik

l Eski ticaret Bakanımız ruhsar 
Pekcan’ı makamında ziyaret 
ederek; ‘ihracat kısıtlamalarını’ 
talep ettik.

l Sayın Bakanımız mehmet muş 
göreve gelir gelmez kendisinden 
randevu alarak durumu detaylı 
şekilde kendilerine ilettik

Bu İŞİN GEÇMİŞİ VAR
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ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI
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göreve geldiğiMiz 2010 yılındAn bu yAnA Artık gelenekselleşen sokAk buluşMAlArıMız AksAMAdAn 
devAM ediyor.  esnAfıMızın çAy sAAtinde iş AkışınA MAni olMAdAn istişAre toPlAntılArıMızı 
yAPıyoruz.  AnkAMob için sokAk toPlAntılArı, kAMusAl toPlAntılAr kAdAr öneMli oldu. çünkü 
sokAktAn, Atölyeden çıkAn ortAk AkıllA yıllArdır Pek sorunun çözüMüne iMzA Attık. 

SOKAK TOPLANTILARI

SoKAK toPlANtIlArImIzDA PAylAŞtIK

PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALDIK

Bizi bizden iyi kim anlar
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Çayı çorbası ortak olanın derdi de ortak olur

Yıllardır esnafın derdini dinlemek, sorunlarımızı tespit 
etmek ve çözüm önerilerini almak üzere esnafımızı ye-
rinde ziyaret ettik. Sokak buluşmalarımızı dünyada eşi 
bulunmayan Ahilik Geleneğimizi devam ettirmek; esna-
fın bir arada olmasını sağlamak ve sorunlar üzerine fi-
kir alışverişinde bulunmak şeklinde hayata geçirdik. Her 
yılın Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirdiğimiz ve ge-

leneksel hale getirdiğimiz buluşmalarımıza esnafımızın 
tamamının katılması temel amacımızı gerçekleştirdik. 
Emekçinin vakti değerliydi. Her gün farklı bölgelerden 
esnafımızın hanesine gittik. Bazen tek tek esnafımı-
zı gezdik bazen odamızda ağırladık, ancak çoğu zaman 
aynı sokakta üretim yapan ve 30-40 kişilik gruplar halin-
de toplanan esnaflarımızla bir araya geldik. 

AHİLİK GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ
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“BU YIL PANDEMİ NEDENİ İLE  
ESNAFIMIZI tEK tEK GEzDiK”
Bu yıl pandemi nedeni ile sağlık sorunlarına yol açmamak için sokak toplantılarımız yerine esnafımızı tek tek ziyaret ettik. 
Birebir görüşmelerle amaçlarımızı gerçekleştirdik.

SOKAK TOPLANTILARI

Sokaktan – Bakan’a:

Her gün sabah 10.00’daki toplantılarımızdan aldığımız 
kuvvetle devletimizin en yüksek makamlarının kapısını 
çaldık.  İçişleri Bakanlığımızdan, Valiliğimizden ve Beledi-
yemizden aldığımız destekler ile acil sorun olan güvenlik 
problemlerini neredeyse sıfıra indirdik. Bugün Siteler 126 

noktada mobese kameraları, ek kolluk kuvvetleri, bekçi-
leri ile güvenlik kaygısı olmadan ilerliyor. Sağlık ve görün-
tüyü tehdit eden çevre sorunları düzenli mıntıka temiz-
liklerimiz ile son buldu. Altındağ Belediyemizin desteği ile 
çevre seferberliği başlattık.

ESNAFIMIZIN DERDİ MOBİLYACILAR ODASI 
İLE TÜM BİRİMLERE ULAŞTI

Sitelerin sofrasında birlikte duamız: Biz bir olalım binler doysun
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ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASIBu sene ziyaretlerimizde bir tebessümle hatırda 
olmak vaktin kıymetini birlikte anmak için üyelerimize 
duvar saati hediyelerimiz sunduk.
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TEKNOLOJI YARDIMLARI

 El ustalığı ve meslek tecrübesi üstün ustamız- esnafımız 
üretim temposunda koşuyor. Bilişim ve teknolojide yeti ka-
zanmaya vakit bulamıyor. 

ANKAMOB’un kapıları bu alanda da esnafımıza sonuna dek 
açık.  Konu hakkında uzman ekibimizin yardımı ile esnafımı-
zın bilgisayar başında saatler kaybetmesine izin vermedik.

TEK TIK’LA BURADAYIZ
ülkeMizde tüM AlAnlArdA kuruMlAr dijitAl vAtAndAşlık ve hizMetlere geçiş yAPtı.  
kAMusAl veyA özel her biriMde, işleriMiz online Alt yAPılı işleyişe dönüştü. AnkArA 
MobilyAcılAr lAkeciler esnAf ve sAnAtkârlArı odAsı olArAk, esnAfıMızın on-line 
bAşvurulArdA yAşAdığı tüM zorluklArdA yAnındA olduk.

tüm Dijital işlemlerde Esnafımızın yanındayız

Başkan Taklacı: Yeter ki bizden 
destek isteyiniz, her kapıyı imece usulü açarız
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ANKAmoB olarak kosgeb girişleri, destek başvuru-

ları, ihracat işlemleri, dolaşım belgeleri, ustalık- kalfa-
lık belge işlemleri gibi birçok on-line hizmet gerektiren 
işlemde üyelerimize yardımcı olduk. olmaya devam edi-
yoruz.  en basit bilgisayar girişlerini yapmaktan, mail 
adresi olmayan esnafımıza mail adresi almaya, ileti alıp 

göndermekten türlü üyelikleri gerçekleştirmeye esna-
fımıza tüm detayları uygulamalı öğreterek ve gerekli 
işlemlerini gerçekleştirerek sorunlarını çözüyoruz. Ay-
rıca imalathanesinde donanımı olmayan esnafımız için 
mesleki işlemlerinde gerekli her türlü yazıcı, bilgisayar, 
internet gibi teçhizatlarımızı hizmetlerine sunuyoruz.

Odamızın tüm olanakları ile esnafımızın yanındayız
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ustAnın sesi olMAk ve MevzuAtın bir An önce düzenleMesini sAğlAMAk için çAlışMA 
şArtlArının Ağırlığını ortAyA koyuyoruz: Mesleğin şArtlArı bu şekilde; AMAç erken eMeklilik ile 

ileri yAşlArdA dAhA fAzlA yıPrAnMAyı engelleMek! 

T.C. Çalışma Bakanlığı, Üniversiteler ve 
Meslek Hastalıkları Hastanesi resmi bi-
limsel açıklaması: Boya atölyelerinde 
çalışanların üzerinde yapılan sağlık ta-
ramasında 15 yılın üzerinde çalışanların 
tamamına yakınının meslek hastalığına 
yakalandığı tespit edilmiştir.  Bu meslek-
te 25 yılı dolduran ve sağlığını kaybetme-
yen emekli esnafımız yoktur.

Başkan Hüseyin Taklacı: 6331 sayılı 
iş sağlığı ve güvenliği kanununda Mo-
bilya Boyacılığı madencilik gibi çok riskli 
meslekler arasında yer almakta, fakat 
madencilere verilen erken emeklilik bo-
yacılara verilmemekte. Bu hakkın yerine 
getirilmesi için yetkili tüm birimlere so-
runu anlatıyoruz. 

ANKAMOB olarak Türkiye’nin en büyük 
sektörlerinden biri olan mobilya üretim-
lerinde ağır sağlık riskleri ile emek veren 
mobilya boyacılarının emeklilik haklarının 
iyileştirilmesi konusunda,  ilgili tüm bi-
rimlerle görüşmelerimizi artan bir tempo 
ile gerçekleştiriyoruz. 

Mobilyaların boyanmasında kullanılan, 
Vernik, Polyester, Solvent ve diğer boya 
türleri Kanserojen Kimyasallar içeriyor. 
Bu maddelerin sağlık yönünden riskleri 
bilimsel olarak bilinen bir gerçektir. Bu 
havayı soluyan tüm boyacılar akciğer 
hastalıklarına yakalanıyor. Ayrıca boya 
ustalarında yaş ilerledikçe daha çok or-
taya çıkan alerjik sorunlar ve astım has-
talığına sık rastlanıyor. 

BOYACILARA YIPRANMA PAYI

Emeklilikte yıpranma Payı’nı Gündemde tutuyoruz
MOBİLYA BOYACISININ UMUDU İÇİN

Dönemin Maclis 
Başkanı İsmail 
Kahraman'ı 
ziyaret ederek 
Mecliste bekleyen 
yıpranma için 
destek istedik.
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AnkAMob Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Taklacı bin bir meşakkatle üre-
tilen mobilyanın emektarları için ‘Emek-
lilikte Mobilya Boyacıları için Yıpranma 
Payı’ konusunda çok sayıda basılı yayı-
nın yanı sıra TRT, Kon TV, Kanal 5, TGRT 
gibi ulusal televizyon yayınlarında de-
falarca sorunun büyüklüğünü paylaştı.  
Yıpranma Payı –Erken Emeklilik hakkını 
devletin, konu kanaat önderlerinin gün-
demlerine taşıdı. İlgili her birim için yeni 
görüşme randevuları da alındı.

Yıpranma 
Artık Yetkililerin 
Gündeminde

ERKEN EMEKLİLİK DEMEK 
CAN KURTARMAK DEMEK...

ANKAmoB olarak mobilya dünyasının vazgeçilmezi la-
keci, polyesterci ustalarımızın mesleklerinin ‘çok tehlikeli 
sınıfta’ yer alan meslekler grubuna dâhil olmaları için ba-
sından çağrılarımızı yaptık. onların sağlıklı bir emeklilik ge-
çirmesi için konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. 

Mobilya Boyacısının Riski Madenciden Az Değil...
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PANDEMI DÖNEMI

  AnkArA MobilyAcılAr lAkeciler esnAf ve sAnAtkârlArı odAsı PAndeMi döneMinde esnAfıMızın 
sAğlığı için tedbirler ve MAske seferberliği bAşlAttı. bize destek olAn kuruM kuruluşlArlA, 

heP birlikte toPluM sAğlığı için iş bAşındAydık.  

MASKE
MESAFE
TEMİZLİK 
SİTELERDE 
PANDEMİYE AMAN 
VERMEDİK 

Ücretsiz maskelerimizin dağıtımında, Büyükşehir 
Belediyesi, Esnaf Odaları Birliğimiz, Altındağ Belediyesi’nin 

ve Kızılay Toplum Merkezi’nin destekleri yanımızda oldu. 

Altındağ Belediye Başkanımız 
Sayın Asım BALCI ile birlikte 
Siteler bölgesinde esnafımıza 
maske dağıtımında bulunduk. 
Herkese ulaşmaya gayret 
ettik. Dileyen kendilerinin ve 
çalışanlarının maskelerini 
Ankara Mobilyacılar Lakeciler 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odamızdan temin etti.
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Kızılay Toplum Merkezi ile birlikte, esnafımıza ve çalışanlarımıza 
ücretsiz maske dağıtımımız. Belediyelerimizden ve diğer 
kurumlarımızdan temin ettiğimiz maskelerle toplamda 
500.000’in üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Maskenin 
yoğun kullanıldığı ve bulunamadığı dönemde Odamıza maske 
için gelen hiçbir üyemizi geri çevirmedik.

Ankara Esnaf Odaları Birliği Odamıza maske, dezenfektan 
ve dezenfektan makinesi desteğinde bulundu. Biz de hiç 
vakit kaybetmeden esnafımıza dağıtımını gerçekleştirdik. 
Ayrıca işyerini sterilize etmek isteyen üyelerimize ücretsiz 
dezenfektan makinesi desteği sağladık.
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E-SITELER

e-siteler Projesini hAyAtA geçirMek üzereyiz. siteler MobilyA üreticisi Artık ürünlerini kolAycA 
dijitAl PAzArdA sergileyiP PAzAr Ağını genişletebilecek, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışındA on-line 
ortAMdA sAtAbilecek. Projeye gerekli tAlebin olMAsı duruMundA ilk etAPtA yurtiçi, ikinci etAPtA 

10'un üzerinde ülkede yurtdışı sAtış, nAkliye ve MontAj hizMeti sunulAcAk. 

www.esiteler.com ile mobilya pazar ağını genişleteceğiz
SİTELER ESNAFI ARTIK ONLİNE OLACAK

Platform tüm mobilyacı esnafımıza açık olacak
Tüm siteler esnafımıza açık olacak platformda 5 ürüne kadar ürün eklemek ve on-line pazar yerinde sergilemek oda üyelerimize 
ücretsiz olacak. Esnafımız www.esiteler.com ile hem e-satış modunda ürünlerini hemen satabilecek hem de e-katalog modunda 
fiyatsız on-line görüşme ile satış yapabilecekler.

ANKAMOB OLARAK 
BİR YENİLİğE DAhA 

İMzA ATMANIN 
MuTLuLuğuNu 

YAŞAMAKTAYIz. 

. . .
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Bir tıkla mobilya kapıda...

 Sitelerde yeni nesil ticaret dönemi başlıyor
Tüm dünyada son yılların ticaret trendi halinde gelen e- 

satış konusunda teknolojik alt yapı –donanım ve uygulama 
alanlarında ciddi mesailer yürüttük Yurtiçi ve yurtdışı tica-
rete bize yepyeni kapılar açacak dijital platformumuz şu an 
www.esiteler.com adı ile test aşamasında,2022 yılında tam 
kapasite faaliyete başlayacak. 

Konu ile alakalı ülkemizin önde gelen lojistik firmaları ile 

Siteler ve diğer illerde montaj ve lojistik üslerinin açılması, 
satışı yapılan ürünün sigortalı olarak üreticiden teslim alı-
nıp, tüketiciye teslim edilene kadar yürütülecek süreci ve 
on-line takibi üzerinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. 2022 
yılında öncelikle yurtiçi sonrasında Avrupa ve Arap ülkeleri 
başta olmak üzere 9 günde teslimat şartı ile tüm dünyaya 
online mobilya satabileceğimiz sistemi kuruyoruz.

Başkan Taklacı, “Sistem kurulduğunda esnafımız ürünlerini, 
tüm bilgileri fotoğrafları, ölçüleri ile birlikte e-ticaret sistemine 
veya fiyatsız e-katalog sistemine yükleyecek. Sistem reklam ça-
lışmaları ile 8 farklı dilde tüm dünyada hizmet verecek, alıcı ürünü 
beğenip aldığında, lojistik ağ devreye girecek. Ürünü esnafımız-
dan sigortalı şekilde teslim alıp 9 gün içinde Avrupa’da müşterinin 

adresine teslim edecek ve kurulumu gerçekleştirecek. Tüm süreç-
ler on-line olarak ekran üzerinden takip edilebilecek.

Bizler de üreticilerimize paketleme ve kurulum şeması hazırla-
mada, müşteri ilişkileri ve tercümanlık konularında yardımcı ola-
cağız, üreticimiz gümrük işlemleri ile uğraşmayacak sadece ürü-
nünü satacak gerisini kendi halleden akıllı bir sistem kuruyoruz.”

Sitelerden dünyaya mobilya atağı
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BELGESEL VE SITELER TANITIMI

SİTELERİN hAK 
ETTİğİ BİLİNİRLİK 

İÇİN TÜM MECRALARI 
SEFERBER ETTİK


SİTELER GİRİŞ 
TOTEMLERİNİ 

YENİLEDİK

Samsun yolu siteler 
girişindeki 2 adet 4x8 m 

totemler odamız tarafından 
yenilenmiştir


SİTELER GİRİŞLERİNE 
KuTu hARF SİTELER 

YAzDIRDIK

Büyükşehir Belediyesine 
Teşekkür ederiz.

TANITIM 3  /  26 HAZİRAN 2020

TANITIM 1   /  13 EYLÜL 2017 

TANITIM 2   /  08 OCAK 2020 

Samsun yolunda bulunan 2 adet siteler totemimizin 
yüzlerini değiştirerek sitelere yakışır hale getirdik.

Samsun yolu, Sarıçam ve Plevne Caddelerinin girişlerinde 
bulunan odamıza ait 2 adet reklam totemimizin yüzleri 

değişerek yenilendi. Katkılarından dolayı, Altındağ 
Belediyesi’ne teşekkür ederiz. 
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TANITIM 4   /  09 TEMMUZ 2020 

TANITIM 5   /  21 EYLÜL 2020 

TANITIM 6   /  04 ARALIK 2020 

   TÜRKİYE'nin MOBİLYA MERKEZİ SİTELER reklamlarını An-
kara'nın her yerinde binlerce billboard ve dijital ekranlarda 
Ankaralılar ve Ankara ziyaretçileri  için hazırladık. Mobilyacı ve 
Boyacı esnafları 20.000 üzerinde işletmesi olan Sitelerin ta-
mamı için mücadele veriyoruz.  

Odamız tarafından Siteler Mobilyasının tanıtımı için, TRT’ye 
belirli dönemlerde belgesel film çalışmaları gerçekleştirdik. 
TRT’nin çeşitli kanallarında ve TRTBelgesel’de yayınlanan 
belgesellerimiz mobilya sanatı ve zanaatkarının eşi bulunmaz 
değerini anlatır içerikte...

Sitelerimizin muhtelif yerlerine, talebimiz üzerine Vatan-
daşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Altındağ Belediyesi 
tarafından Siteler Haritası bilboardları koyuldu.

Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı ‘ya destekle-
rinden ötürü teşekkür ederiz.

Siteler Bölgemizde bulunan Totem 
içi afişlerimiz yenilenerek daha 

okunur hale getirilmiştir. 

SİTELER MARKASI ANKARA'NIN 
DöRT BİR YANINDA

TANITIM 7   /  13 NİSAN 2021 
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SITELERIN GENEL SORUNLARI

Sitelerde kamera sayısı artıyor
Siteler eylem planı çerçevesinde 
Ankara Valiliği ile yapılan çalışmalar 
sonucu 3.5 milyon liralık bütçenin 
onaylanması ile bu bütçe ile sitelerde 
mobese kameralarının artırılması 
ayrıca sitelere gece bekçisi 
müjdesini getirdi. 

Tüm sitelerde mobese kamera 
çalışmaları başlatıldı esnafımıza 
hayırlı olsun...

Sitelerin trafik sorunları ile alakalı 
trafik şube ile birlikte çalıştık...

ANKAMOB olarak Site-
lerde Oda faaliyet ve gö-
rev kapsamına girmesini 
göz önüne almaksızın her 
alanda sorun çözümleri 

için duraksız iş başındaydık.  Çevre ve te-
mizlik sorunlarından güvenliğe; asayiş-
ten sağlık hizmetlerine, kayıt dışı tica-
retten Ar-ge ve Tasarıma bizi yavaşlatan 
tüm sorunlarda kamusal birimlerimizle 
de çözüm ortaklıkları oluşturduk. Si-

telerde ilk günden bu yana daha insani, 
daha elverişli ve daha verimli üretim ko-
şullarını oluşturmak amacımızdı.

Sorunların Çözüm eşiği OSB 
Tüm sorunların ana çözümünün organize 
sanayi bölgesi olmaktan geçtiğini bilerek 
2010’dan bu yana soluksuz çalıştığımız 
OSB konusunda büyük aşamalar kaydet-
tik ve temel atma süreci aşıldı ve OSB 
inşaatı aşamasına geldik.  

SİTELERDE A’DAN Z’YE 
SORUN ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

KDVTRAFİK

SORuNLAR 01 04 ARALIK 2017

SORuNLAR 03 11 EKİM 2017

SORuNLAR 02 12 ARALIK 2017

SORuNLAR 04 02 KASIM 2018
Mobilya’da KDV 
indirimi ile alakalı 
çalışmalarımız
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Sitelerin güvenliği için valilikle koordineli 
yaptığımız çalışmalar sayesinde sitelerde 
tavan yapmış olan hırsızlık olaylarını 
neredeyse sıfıra indirdik. 

Defalarca valilikte mesai harcayarak 
‘Siteler Eylem Planı’ üzerinde çalıştık.  
Sitelerdeki asayiş, ahlak, güvenlik, eğitim 
ve trafik sorunlarına karşı başlattığımız 
bu mücadele, Valiliğimizin katkıları ile 
sitelerde yerini güven ve huzura bıraktı. 
Sitelerde faaliyete başlayan (şimdilik)  
13 bekçi ve 126 nokta mobese kameraları 
sayesinde hırsızlık olayları son bulma 
noktasına geldi. 

DEFALARCA 
VALİLİKTE MESAİ 

hARCAYARAK 
‘SİTELER EYLEM pLANI’ 

ÜzERİNDE 
ÇALIŞTIK.  

. . .

GÜVENLİK

Çek-Senet

SORuNLAR 06 01 AĞUSTOS 2019

SORuNLAR 05 09 KASIM 2018

Çek senet yasası ile ilgili 
taleplerimiz, Basında yer 
alan haberlerimiz sitelerin 
çek senet sıkıntısı...
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SITELERIN GENEL SORUNLARI

Vali yardımcılarımız, Büyükşehir 
Belediyesi genel sekreterimiz, Altındağ 
kaymakamımız, Altındağ Belediye 
Başkanımız, Emniyet müdürümüz, 
tarım müdürümüz, çevre müdürümüz, 
defterdarımız, sanayi müdürümüz, millî 
eğitim müdürümüz, iş-kur müdürümüz 
katılımları ile toplantılarımız yapıldı. 

Altındağ Belediyesi'nden talebimiz üzerine 
atıl halde kalmış boş arazilerin bir bölümü 
otoparka çevrildi. Altındağ Belediyesi'nden 
talebimiz üzerine sitelerde atıl halde 
kalmış bir çok alan belediye tarafından 
otoparka çevrildi, asfalt ihtiyacı olan ve 
bizzat gösterdiğiniz alanlar asfaltlandı. 

TOPLANTI

OTOPARK

SORuNLAR 07 19 MAYIS 2017

SORuNLAR 08 10 TEMMUZ 2019

GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

Atıl halde kalmış boş arazilerin bir bölümü otoparka çevrildi.

Asfalt çalışmaları yapıldı.
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Karacakaya caddesinde ki eski polis 
merkezimiz, taleplerimiz üzerine asayiş 
şube olarak 18 ekiple tekrar hizmete 
başlamış, siteler daha güvenli hale 
gelmiştir. Hizmet binasının eksikleri siteler 
esnafımızın katkıları ile giderilmiştir. 
Desteklerini esirgemeyen tüm esnafımıza 
canı gönülden teşekkür ederiz.

Kayıt dışı mobilyacılarla, tüm 
platformlarda gerçekleştirdiğimiz 
uyarılarımız ile vergi ve oda kaydı olmayan 
kayıtdışı kazançla mücadele ettik. 

ASAYİŞ

KAYIT DIŞI

SORuNLAR 10 11 OCAK 2021

SORuNLAR 09 06 EKİM 2020

Moloz yığınları olan ve esnafımızı rahatsız eden bölgelerde bize 
gelen şikayetler üzerine belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.
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MESLEKİ 
EĞİTİMDE 
ÜSTÜMÜZE 
DÜŞENİ 
YAPTIK



varan

 TÜRKİYE’NİN MOBİLYA 
ÜRETİM MERKEzİ 

SİTELERDE BuLuNMAYAN 
MOBİLYA BöLÜMÜNÜ 

hAYATA GEÇİRDİK!

. . .

MOBILYA IÇ TASARIM

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Oğuz Yılmaz’ı ziyaretimizden.

1

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf 
ve Sanatkârları Odası olarak mobilya 

sektörümüzdeki kalifiye eleman eksikliğini 
gidermek amaçlı tasarladığımız projemizin 

ilk imzasını odamız, İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerimizle, Ahmet Yesevi Mesleki ve 
Anadolu Teknik Lisesi bahçesine Mobilya İç 
Mekan Tasarım Bölümü olarak kullanılacak 
hizmet ve eğitim binasının protokol imzası 

olarak 2016 yılında atmıştık.

siteler’in merkezindeki, Ahmet yesevi 
Mesleki ve teknik Anadolu lisemizde ve 
civardaki meslek liselerinde mobilya ile 
alakalı bir bölümün olmayışı nedeni ile 

hemen harekete geçtik.

 Ortadoğu’nun en büyük ağaç işleri sanayi sitesinin temel 
ihtiyaçlarından birisi çekirdekten yetişen eleman ihtiyacını 
karşılamak   

 El işçiliği ustalığının rekabet gücünü arttırmak 
 Sektörün ihtiyacı tasarım, modelleme kısacası teknoloji 

donanımlı eleman yetiştirmek 
 En büyük mobilya üretim merkezlerinden olan Siteler sınırları 

içerisinde bulunan bir okula mobilya bölümü kazandırmak.

35

Ankara 
Mobilyacılar ve 
Lakeciler odası 
olarak üyelerimizin 
kalifiye eleman 
ihtiyacını 
karşılayabilmek 
amacıyla girişimlerde 
bulunduk. Altındağ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünü ziyaret 
ederek Ahmet Yesevi 
Meslek lisesine 
Mobilya bölümü 
açılması için protokol 
imzaladık. 

Mobilya bölümü açılması için protokol imzaladık

Ankara 
Mobilyacılar ve 
Lakeciler odası 
tarafından 
geleneksel hale 
getirilen Mobilya 
indirim günlerinin 
3. sü ANFA Altınpark 
A ve B salonlarında 
yapıldı 7 gün 
boyunca süren 
etkinliğimizin 
açılışını TBMM 
Meclis Başkanı 
Cemil Çiçek yaptı. 

Mobilya indirim günleri düzenledik
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MESLEKİ EĞİTİM / 1
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BAŞKAN TAKLACI:  Meslek lisesine kazandırdığımız bu yeni tesis ile öğrencilerimiz, bilgisayar programlama ile çizim 
yapmaya, kendi tasarımlarını oluşturmaya başlayacaklar, bu tasarımları 3d yazıcılarda modelleyip, CNC makineleri 
aracılığı ile işleyebilecekler. Ayrıca tasarladıkları modelleri Siteler esnafı alacak, değişiklikler isteyecek yani daha okul 
bitmeden, okul döner sermayesine bir katkı, öğrencimize ise tecrübe kazandıracak. 

Gençlerimiz için hep birlikte 
ANKAMOB öncülüğünde Ankara Valiliği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Altındağ İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü el ele verdik. 2016 yılında temeli atılan, Mobilya İç Mekân 
Tasarım Bölümü Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 1500 
M2 oturum alanına sahip 2 katlı eğitim binası olarak 2019 yılında hayata geçirildi. 

Başkan Taklacı; “Mobilya İç Mekân Tasarım Bölümü Ek 
Hizmet Binamızı faaliyete geçirdik. Şimdi ise sıra mobilya 
iç mekân tasarım bölümünün içerisini gerekli teknolojik 
makineler, yazılımlar ve imkânlarla donatmakta.”

Ahmet Yesevi Teknik Anadolu Meslek Lisesi 
Mobilya İç Tasarım Bölümü'nü ziyaretimizden; Okul 

Müdürü Sn. Önder TOSUN’u ziyaret ederek, okulumuzda 
yeni açılan Mobilya Tasarım ve Arge Merkezi hakkında 

istişare gerçekleştirdik.
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SİTELER MESLEKİ 
EğİTİM MERKEzİ 
(ÇIRAKLIK OKULU)

KARİYER GÜNLERİNE 
KATILDIK

. . .

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
(ÇIRAKLIK OKULU) FAALİYETLERİMİZ  

2

siteler Mesleki eğitim Merkezi 
Mobilya bölümü öğrencilerimizin 

mezuniyetlerinde düzenledikleri kariyer 
günlerine davetleri üzerine katılarak 

kendilerine Mesleğimiz ve Ahilik bilinci 
hakkında konuşma yaptık. Mezuniyet 
hediyelerini verdik. Mobilya mesleğini 

özendirmek amaçlı daha önce de 
mobilya bölümü öğrencilerimize burs 

imkânı tanımıştık 

(28 Temmuz 2021)

SitElEr mESlEKi Eğitim mErKEzimiziN DE 
KAtKIlArI ilE üCrEtSiz SErtifiKAlI AutoCAD VE 
3D moDEllEmE EğitimlEri DüzENlEDiK. 

GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

MOBILYA IÇ TASARIM
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USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ ALMAK ARTIK DAHA KOLAY
Odamızın girişimleri ile özellikle Çırak Eğitimi 
verebilmek için gerekli olan Usta Öğretici Belgesi 
almak artık on-line oldu ve işlemler kolaylaştırıldı. 
Ustalık belgesi bulunan esnafımız artık on-line dersleri 
zaman ve mekân kaygısı olmadan tamamlayarak usta 
Öğretici Belgesi’ni e-devlet üzerinden alabiliyor.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 
İÇİN ÇALIŞMALAR 
BAŞLATTIK, çırAk 

yetiştirMeyi dAhA 
kolAy ve cAzibeli 

hAle getirdik

Esnaflarımızın yanında çalışacak olanların Çıraklık 
eğitimi alabilmeleri için gerekli çalışmaları yap-
tık... Artık Suriyeli ya da Türk vatandaşı olsun daha 
önce mesleki eğitim almamış olmak kaydı ile yaş 

haddi olmaksızın çıraklık okuluna yazılabiliyor, hem de bu 
imkândan faydalanırken yanında çalıştığı esnaf (2021 iti-
barı ile) aday çırak öğrenci başına aylık 500 TL destekten 
faydalanabiliyor. Çıraklık okuyan öğrencinin sigortası ise 
okul tarafından ödeniyor. Çıraklık okuluna öğrenci yazdır-
mak için esnafımızın Usta Öğretici Belgesi olması yeterli. 

Çıraklıkta Sıralı Çözümleri Ortaya Koyduk  
   Esnafımızı zor durumda bırakan yabancı öğrenciler 

için geçmişte zorunlu tutulan Türkçe A1 Seviye eğitimi 
odamızın girişimleri ile zorunluluktan çıkartılmış olup, Çı-
raklık Eğitimi’nin içine dâhil edilmiştir. Çırak öğrencimiz 
haftada 1 gün örgün eğitimini 4 yılda tamamlayıp Ustalık 
belgesi sahibi olabiliyor, fark derslerini de vererek lise me-
zunu olabiliyor ve üniversite sınavlarına girebiliyor. Şimdi 
ise Çıraklık Eğitimi sırasında yapılan sigortanın SGK baş-
langıcı sayılması çalışmalarımız da devam ediyor.

. . .

. . .

Üyelerimize, odamızda Çizim Programları, Modelleme 
ve tüm diğer mesleki bilgisayar programlarının 
kullanılması ile ilgili seminer düzenledik.

moBilyA çizim 
ProGrAmlArI
HAKKINDA üyElErimizE 
Eğitim VErDiK
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BAŞKAN tAKlACI:  “Gönül isterdi ki kendi yerimizi 
kooperatif mantığında kendi öz kaynaklarımızla 
yapalım, ancak bizler üyelerimizin maddi imkânları 
ölçütünde hareket etmeliyiz. Esnafımızın boyunu 
aşacak yatırımlar ölü doğar, devam edilemezse 
emeklere yazık olur. Bu sebeple bundan sonra yapılacak 
daha büyük projelere ön ayak olması açısından 
ANKAMOB AVM, esnafımızın imkânlarını zorlamadan 
Büyükşehir’e yaptırılmış ve siteler esnafına tahsis 
ettirilmiş esnafımızın kendini deneme imkânı bulduğu 
akıllıca yapılmış bir proje olmuştur.

ANKAMOB / AVM

TÜRKİYE’NİN İLK ESNAF AVM’Sİ
ANKAMOB AVM

Bir iŞE BAŞlAmAK, işin yarısını bitirmektir. Önce hayal 
edilir, hayaller projelendirilir ve hayata geçirilir.2017’de 
Siteler Mobilyasını hak ettiği yere taşımak için bir 
adım daha attık. Türkiye’de bir ilk gerçekleşti, Siteler 
Esnafının ürettiği mobilyaların pazarlandığı bir Mobilya 

Teşhir Alanı kurulması için çalışmaları başlattık. 
Türkiye’nin ilk esnaf AVM’si, Ankara Mobilyacılar ve 
Lakeciler Odası’nın kısa adı olan ANKAMOB AVM adı ile 
12.000 M2 kapalı alanda Mamak Üreğil Mahallesi’nde 
Samsun Yoluna cephe konumda açıldı.

Mamak AVM olarak devam ediyor...
2017 yılı itibariyle Siteler esnafımız ürünlerini söz konusu 
12.000 m2 kapalı alanda alıcısıyla buluşturdu. O günden bu 
yana bir meslek kuruluşunun çabalarıyla tamamlanan ve sadece 
esnafın yer aldığı bir ilk olan ANKAMOB AVM, şu an içerideki 
esnafımızın kontrolünde ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile 
MAMAK AVM adı ile hizmet vermeye devam ediyor.  

“AKILLICA YAPILMIŞ BİR PROJE”

AVM tanıtımı dev medya planlaması ile  yapıldı
BizlEr büyük bir projenin kurucusu olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu projede odamız tarafından esnafımız 
koordine edilerek 76 mağazanın tamamı kiralanarak büyük 
bir başarıya imza atılmış, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm 
imkânları esnafımız için odamızın girişimleri ile üyelerimize 
seferber edilmiştir. AVM esnafı ile imece usulü tanıtım 
faaliyetleri yürütülerek, ulusal görsel/yazılı basında ve 
radyolarda yer almıştır. Futbol maçlarında reklamları 
yayınlanmış, Ankara’da tüm bill-boardlarda afişleri asılmış, 
Dijital ekranlarda günlerce ön sırada yer almıştır. Totem 
çalışmalarından, yönlendirme tabelalarına, milyonlarca 
kişiye SMS atılmasına kadar birçok tanıtıma yer verilmiştir.
Bir Kamu kuruluşu olarak ticari faaliyetin içinde bulunmamız 
etik olmadığından, Proje tamamlanıp, ayakta duracak 
hale getirilerek AVM içerisinde bulunan esnafımıza teslim 
edilmiştir. Bugün Ankamob AVM, Mamak AVM adı ile 
esnafımızın kontrolünde hizmetine devam etmektedir.”
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Duymayan Kalmasın
ANKAmoB olarak Sosyal Medya’yı en etkin kullanan kuruluşlardan biri olduk. Üyelerimiz faal duyuru- bilgilendirme 
kanallarımız sayesinde sektörümüzdeki tüm gelişmeler, bilgiler ve yeniliklerden anlık haberdar oldu. Odamızın Sitelere 
getirdiği yeniliklerden olan SMS Sistemi, Siteler İçi Anons Sistemi ve Sosyal Medya Mecralarından paylaşımlar duyuru 
ve bilgilendirmenin yanı sıra geri bildirimler ile esnaf görüşünün ve ortak aklın da ortaya konmasını sağladı. 

Sosyalleşerek birlik sağladık 
KAmuSAl birimlere ilettiğimiz sıkıntılarımızın somut dayanağı; imza kampanyalarımız, basın bildirilerimiz, 
faaliyetlerimizin akışındaki şeffaflık prensibimiz ANKAMOB olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana titizlik ve etik 
kurallar çerçevesinde oluşturup kullandığımız iletişim kanallarımızla gerçekleşti.   

Pandemi- kapanma döneminde bile sesimiz kısılmadı
moBilyA sektörümüzle ilgili her türlü özel- kamusal duyuru, KOSGEB ve İŞKUR destek çağrı ve başvuru koşulları, 
yöntemleri sosyal medya kanallarımız ve SMS sistemlerimiz ile esnafımıza ulaştı. Pandemi döneminde yaşanan 
kısıtlamalarda esnafımız kapanma- açılma saatlerini ve diğer tüm mesleki gelişmeleri Odamız mecralarından 
öğrendi. Siteler esnafımızın bilgilenme ve mesleki gelişimine duyduğumuz saygı ile paylaşımlarımızı tüm 
mecralarımızda anlık olarak ve aynı hassasiyetle sürdüreceğiz.

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI
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 SİTELERİN EN SOSYAL HALİ
ANKAMOB SOSYAL
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YARDIMCI REHBER ve DUYURULARIMIZ

rEHBErliK VE Duyuru 
HİZMETLERİMİZLE  ESNAFIMIZA 

yol GÖStErmEK için ÇALIŞIYORUZ
KAMUSAL işleyişten hukuki tüm prosedürlere dek 
siteler esnafımızı bilgilendirme ,rehberlik etme ve yeni 
mevzuatlardan haberdar etmeyi  AnkAMob  olarak asli 
vazifelerimizden biri  olarak gördük. 
üreticinin karşısına dikilen hemen her sorunda  

ücretsiz hukuk danışmanlığından , kosgeb  gibi kamu 
birimlerinin destek duyurularına; yabancı işçi çalıştırma 
mevzuatlarından kredi destekleri ve pandeminin ortaya 
koyduğu özel şartlara kadar  AnkAMob olarak siteler 
esnafımızın yanındaydık ve olmaya devam edeceğiz. 
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Başkan Taklacı: Gayemiz helal kazancı getirecek tüccar, usta ve sanatkâr ehlini yetiştirmektir. Eğer bir millet kendi tüccarını 
ustasını yetiştiremez ise her daim boynu büküktür. Bizleri yetiştiren ustalarımıza vefa borcumuz sonsuz. Biz erdemlerle 
üretmeyi ve ekmek teknesinin kutsiyetini onlardan öğrendik. Bugün üretip çalışarak, gayretimize hep birlikte gayret katarak 
güçleniyoruz. Mobilyacılık ve Boyacılık mesleğimiz ustadan çırağa aktarılan paha biçilmez el işçiliği ve meslek bilgisi ile sayısız 
insana ekmek teknesi oldu. ANKAMOB olarak meslek hayatları boyunca şaheserler üreten ve pek çok çırakta emeği olan koca 
çınar ustalarımızla, gencecik fidanları aynı platformda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’

MESLEKTE 40 YILI ASANLAR

bir AnkAMob geleneği hAline getirdiğiMiz 4 yıldA bir düzenlediğiMiz, Meslekte 40 
yılı AşMış ustAlAr ve en genç üyeleriMiz PlAket törenini gerçekleştirdik. en genç 10 üyeMize ve 

Meslekte 40 yılı AşAn; 60 yAşını doldurMuş ustAlArıMızA onur belgelerini bu sene (2021)  
şAir bAki kültür Merkezi’nde tAkdiM ettik.

MESLEKTE 
40 YILI AŞMIŞ 

uSTALARIMIzA VE EN 
GENÇ ÜYELERİMİzE 
pLAKET TöRENİMİz

. . .

GELENEKSELLEŞEN BİR ANKAMOB DEĞERİ
“Ahilik geleneğini ilk günden bu yana rehber edindik”
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Tecrübenin abideleri ile geleceğin fidanları yan yana
Oda üyelerimizden en ileri yaştaki (86) ile en genç 
(19) üyeye verilen plaket ile başlayan törende sırası ile 
Ankara Mobilyacılar Odası’ndan doğum tarihi en eski 
olandan en yeni olan üyeden oluşan 100 ustaya ve en 

genç ilk 50 üyemize plaketleri takdim edildi.  Duygusal 
ve keyifli anları yaşadık, Sitelerimizin geçmiş yıllara ait 
görüntüleri ile maziye gittik, kimi an gözlerimiz yaşardı; 
en çok da ustalarımızı alkışladık…

Duayen Ustalarımız ve Gençlerimiz aynı sahnede buluştu. 
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ETKINLIKLERIMIZ

Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz geleneksel 
aşure programından kareler.

Üyelerimizle birlikte milli bilinci 
yaşatmak için her yıl Çanakkale 
Şehitliği’ni ziyaret ediyoruz

Her sene geleneksel 
olarak odamız 
tarafından düzenlenen 
mübarek muharrem 
ayı aşure günümüzde   

üyelerimiz başta olmak üzere, 
kamusal ve sektörel liderlerden 
yoğun ilgi görüyoruz:  Altındağ 
Kaymakamımız  Cumali Atilla, 
Altındağ Belediye Başkanımız  Asım 
Balcı, Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı 
Fatih Bildik, MHP  Altındağ İlçe 

Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ 
İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Altındağ  
Ahmet  Yesevi Mesleki ve Teknik 
Lisesi Müdürü Önder Tosun, ATO 
Meclis Üyesi  Ufuk Şener, Ankara 
Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası ve 
TŞÖF  Başkanı  Ercan Soydaş, geçmiş 
dönem MÜSİAD Başkanı Hasan Basri 
Acar, Ankara Birlik Derneği Başkanı 
Bayram Mutlu ile aşuremizi paylaştık. 
Katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür ederiz. Allah kabul etsin..

GELENEKSELLEŞMİŞ 
ETKİNLİKLERİMİZ

AŞURE DAĞITIMI

ÇANAKKALE

ETKİNLİK 01 13 EKİM 2017

ETKİNLİK 02 12 MART 2018
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KIZILAY KAN VERME

BAYRAK DAĞITIMI

ETKİNLİK 03 06 TEMMUZ 2018

ETKİNLİK 04 15 EKİM 2019

Kızılay kan otobüsünü odamız 
önüne davet ederek esnafımızın kan 
bağışında bulunmasını kolaylaştırdık.

Siteler haykırdı  “bu vatanı böldürtmeyiz”
Mehmetçiklerimiz için Belediye Başkanımız 
Sayın Asım Balcı’nın katılımları ile bayrak 
dağıttık  ve dualar ettik.
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ETKINLIKLERIMIZ

Manevi iklimi ile ruhumuzu kuşatan, 
gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi 
mübarek üç aylarda esnafımızla bir yürek olduk 

LOKMA DAĞITIMI

ETKİNLİK 05 25 ŞUBAT 2020

BAYRAK DAĞITIMI

ŞANLIURFA-GAZİANTEP ZİYARETİ

ETKİNLİK 07 22 EKİM 2019

ETKİNLİK 06

Sitelerde  esnaflarımıza Barış Pınarı Harekatı’na destek 
amaçlı esnafımıza bayrak dağıtımında bulunduk.

Üyelerimiz ile birlikte artık geleneksel hale getirdiğimiz kültür ve tarih 
gezilerimizden Şanlıurfa, Halfeti, Gaziantep durakları...
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GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR
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IFTAR YEMEKLERIMIZ

İFTAR SOFRALARIMIZA BEREKET DOLDU
AnkAMob olArAk her yıl fArklı MekânlArdA düzenlediğiMiz geleneksel iftAr sofrAlArıMızdA 

buluşuyor. MübArek rAMAzAn-ı şerif’in MAnevi ikliMini heP birlikte yAşıyoruz.

11 AYIN SULTANI

HER YIL OLDUĞU GİBİ ÜYELERİMİZLE RAMAZAN İFTARINDA BİR ARAYA GELDİK...
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HER BAYRAMDA VE BAYRAM SONRASI ÜYELERİMİZ AKIN 
AKIN ODAMIZA BAYRAMLAŞMAYA KOŞTULAR. BİZLER İÇİN 

AHİLİK KÜLTÜRÜ BİRLİK DEMEK BERABERLİK DEMEK...
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FUAR TURLARIMIZ

FUAR TURLARIMIZ
bizce fuAr ziyAretleri Mesleki AnlAMdA eşsiz kAzAnıMlAr sAğlAr ve Aynı MeslektAşlArı bir ArAyA 
toPlAyArAk tAnışMAsınA ve kAynAşMAsınA vesile olur. bu sebePle tüM MobilyA ve AhşAP fuArlArı 
siz değerli üyeleriMize sMs ve sosyAl MedyA ArAcılığı ile önce ilAndA duyuyor ArdındAn ücretsiz 

fuAr ziyAretleriMizi gerçekleştiriyoruz.  tüM MAsrAflArıMızın sPonsorlArıMız tArAfındAn 
kArşılAndığı fuAr ziyAretleriMizde gittiğiMiz illerin kültürel MirAslArını dA ziyAret ediyoruz. 

SitElEr ESNAfI 
tüyAP iStANBul AğAç 

iŞlEmE mAKiNElEri 
fuArINDA.

FUAR 1   /  17-EKİM-2017 

SitElEr ESNAfI 
iStANBul CNr 2017 
moBilyA fuArINDA

FUAR 2   /  09-KASIM-2017 

6 6     A N K A M O B  /  w w w . a n k a m o b . c o m



ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

FU
AR

 T
U

RL
AR

IM
IZ

otoBüSlErimiz 
imoB iStANBul 2018 

moBilyA fuArINA  
Doğru yol AlDI...

üyElErimiz ilE 
BirliKtE izmir 

moDEKo moBilyA 
DEKorASyoN 

fuArINDAyIz.... üyElErimizi  
KAStAmoNu AHŞAP 
fuArINA GÖtürDüK 

tAriHi mEKANlArI VE 
AHŞAP ürEtimlEriylE 

BuluŞtuK...

FUAR 3   /  23 OCAK 2018 

FUAR 4   /  09 MART 2018 

FUAR 5   /  08 EKİM 2018 
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FUAR TURLARIMIZ

fuArlAr içiN 
yollArDAyIz ADANA 

moBilyA fuArI  KAySEri 
moBilyA fuArI

FUAR 6   /  03-EKİM-2019 

FUAR 7   /  11-EKİM-2019 

FUAR 9   /  15-EKİM-2019 

FUAR 10   /  05 AĞUSTOS-2021

ANKArA moBilyACIlAr lAKECilEr oDASI olArAK, ESNAflArImIz ilE BirliKtE iStANBul 2019 
WooDtECH uluSlArArASI AğAç iŞlEmE mAKiNElEri, KESiCi tAKImlAr, El AlEtlEri fuArI' NDAyIz.

üyElErimiz DüN AKŞAm 
çIKtIğI yolCuluKtA 
SABAH NAmAzINI EyüP 
SultAN CAmiNDE KIlIP, 
AyASofyA CAmi’Ni 
ziyArEt EDErEK CNr 
imoB moBilyA fuArINI 
GEzDilEr.
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FUAR 9   /  06 MART 2020 
izmir fuArINDAyIz

GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR
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BILGILENDIRME TOPLANTILARIMIZ

BİLGİLENDİRME - 1   /  13 NİSAN 2018

KoSGEB KoNuSuNDA DEStEK VErirKEN... SANAyi SiCil iŞlEmlEriNDE DEStEK VErirKEN...

İŞKUR  teşvikleri ve destekleri-sanayi sicil 
kayıtları  hakkında İŞKUR  temsilcilerini davet 

ederek üyelerimize bilgilendirme yaptık
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BİLGİLENDİRME  - 4   /  29 TEMMUZ 2021

BİLGİLENDİRME  - 2   /  09 TEMMUZ 2019

BİLGİLENDİRME  - 3   /  29 KASIM 2019

Üyelerimizle birlikte, başta malzeme zamları olmak üzere, odamızın çalışmaları, mesleki eğitimlerimiz, Çıraklık 
Eğitiminin Sgk Başlangıcı Sayılması gibi bir çok konuda istişarede bulunduk. Ayrıca Siteler Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürümüz Sayın Hayrettin Karaziyan’ın sunumları ile yanımızda çalışan çıraklarımızı yaş haddi olmaksızın 
çıraklık okuluna yazdırabileceğimizi, çırak başına aylık nakdi destek alabileceğimizi, Sigorta prim ödemelerinin 
Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından karşılandığını, Çıraklık okuluna yazdırdığımız çıraklarımızın lise diploması 
alarak üniversiteye gidebileceğini konuşarak üyelerimize bu konuda bilgilendirmede bulunduk.

Çıraklık eğitimi ve yabancı 
çalıştırma konularında 
esnafımıza bilgilendirme 
toplantısı düzenledik. ankara 
mobilyacılar lakeciler odası 
olarak çıraklık eğitimi ve yabancı 
işçi çalıştırma, kalfalık, ustalık 
, usta öğreticilik, bilgisayar 
CNC ve mesleki kurslar ile ilgili 
konulara ilişkin Kızılay Toplum 
Merkezi ve siteler çıraklık 
mesleki eğitim merkezinin 
katılımlarıyla bilgilendirme 
toplantımızı gerçekleştirdik. 

Yabancı İşçi Çalıştırma Bilgilendirme Toplantısı
 Yabancı işçi çalıştırma konusunda esnafımızın 
merak ettiği soruları ve yasal yükümlülük hakkında 
bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirdik. 
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ZIYARETLERIMIZ

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaretimizde özellikle Sitelerimizin güvenlik sorununu konuştuk.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve 
hammadde zamlarını aktardık, son durumu konuştuk...

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sn. Özgür Volkan 
AĞAR’ı makamında ziyaret ederek hammadde zamları 
konusunda görüşlerimizi ilettik.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak'ı 
makamında ziyaret ederek hammadde zamları ile alakalı 
esnafımızın yaşadığı sorunları aktardık..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı ziyaret ettik. OSB Projemizin 
seyri ve Mobilya Sektörünün tüm sorunları hakkında  istişaremizi gerçekleştirdik.

Hammadde zamları ile alakalı 
Sayın Bakanımız Mustafa 
Varank ve TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ile bir başka 
online görüşmemiz...

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa  Varank 
ile özellikle hammadde 
zamlarından dolayı pandemi 
döneminde dahi online görüşme 
gerçekleştirdik.

Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş başkanlığında hammadde 
sektör temsilcileri ile bir araya gelerek hammadde zamları ve tedariği 
ile alakalı görüş ve talehlerimizi dile getirdik.

Dönemin Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret ederek 
Mobilyacı esnafımızın hammadde zamları ile alakalı yaşadığı sorunları aktardık
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ZIYARETLERIMIZ

Ankara Valiliği ve Valimiz Sayın Vasip Şahin!'i ziyaretimiz...

Değerli Altındağ Müftülüğümüzün  
Odamızı ziyareti...

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Cahit 
Çelik'i makamında ziyaret ettik. Ankaramız için birlikte 
gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerine konuştuk.

Elmadağ Mobilyacılar Osb ve Ankara Mobilyacılar Odası 
adına, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank ve Osbük (OSB Üst Kuruluşu) Başkanı Sayın Memiş 
Kütükçü’nün katılımları ile yapılan online toplantımız.

Sn. Dr. Mehmet Görkem GÜRBÜZ -KOSGEB Teknoloji, 
Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı’na odamızı 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Ankara milletvekilimiz Orhan Yeğin Odamızı ziyaret etti.
Çıraklıktan- Yıpranmaya tüm sorunlarımızı paylaştık.

74     A N K A M O B  /  w w w . a n k a m o b . c o m



ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

Zİ
YA

RE
TL

ER
İM

İZ

ANKESOB Başkanımız 
Sayın Mehmet Yiğiner ve 
ekibini ziyaret ettik. Fikir 
alışverişinde bulunduk.

Sayın Turgut Altınok'un 
Odamızı ziyareti..
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ZIYARETLERIMIZ

GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR
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Çiktigimiz tv yayinlari

TELEVİZYONDA ÇIKAN HABERLERİMİZ

Hammadde zamları ve tedariği konusunda basın 
açıklamamız Fox TV'de yayınlandı...

İhraacat Genel Müdürü Volkan Ağar başkanlığında 
hammadde fabrıkaları ile online toplantımız...

Kanal 5 'te hammadde zamlarını ve hammadde 
bulunamamasını konuştuk...

Hammadde zamlarını rekabet kurumuna bildirdiğimiz 
çalışma Fox TV Ana haberde gündem oldu...

TGRT haberlerde hammadde zamnalarını konuştuk...

Ticaret Genel Müdürü Volkan Kan Ağar başkanlığında 
hammadde fabrika temsilcileri ile online toplantımız...

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna  Turagay 
başkanlığında hammadde zamları ile alakalı toplantımız.

TGRT haberlerde artan MDF ihracatını konuştuk...
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TELEVİZYONDA 
ÇIKAN HABERLERİMİZ

2018- KANAL 7 ANA HABER BÜLTENİ’nde yer alan 
haberimizde mobilya sektörünün önemli sorunlarını 
ve ihracatın önündeki engelleri dile getirdik .

AKİT TV’de Sektörümüzdeki son gelişmeler 
masa röportajına konuk olduk.

ANKARA MASASI Programında sektörümüzü 
tehdit eden sorunları ortayakoyduk.

2018'de Odamızda yaptığımız Ulusal kanalların yer 
verdiği toplantımızda da sektörümüzü  konuştuk.

ANKARA MASASI Programı'nda hammadde  
zamları  hakkında bazı uyarılarda bulunduk...

FOX TV ANA HABER’de Zamlanan mobilya 
fiyatlarının tüketici ve üreticiye yansımalarını 
konuştuk. Çözüm önerilerimizi ve sektörümüzün 
Türkiye için önemini vurguladık.

Hammadde sektör toplantısı ticaret Bakanlığı ve 
hammadde fabrikaları ile alakalı online toplantımız.

Bengü TÜRK TV'de malzeme zamlarını konuştuk...
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BASINDA SITELER

07-10-2020

20-10-2020

20-10-2020

19-02-2021

21-10-2020

26-01-2021

31-12-2020

01-09-2018

25-01-2021

03-09-2018

08-09-2018

GAZETELERDE HAKKIMIZDA ÇIKANLAR
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GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

01-09-2018

08-09-2018

09-09-2018

16-04-2021

15-04-2021

16-04-2021 15-04-2021

29-04-2021

30-04-2021
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12-01-2021

15-04-2021

08-03-2021

06-02-2018

06-02-2018
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TÜRKİYE’NİN birçok 
iline mobilya satışı ya-

pan Siteler Esnafı, ödenme-
yen çekler nedeniyle sıkıntı 
yaşıyor. Siteler esnafı adına 
açıklama yapan Ankara Mo-
bilyacılar ve Lakeciler Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Hüseyin Taklacı, Tüm illere 
toptan mobilya satışı yapan 
ve mobilya gönderen siteler 
esnafının ödenmeyen çek 
ve senetler nedeniyle büyük 
sıkıntı yaşadığını belirtti.

TİCARETE BÜYÜK ZARAR 
VERECEK
Zaten yeni yasa ile hapis 
cezasının kaldırılmasının 

çeke olan güveni azalttığını 
ve bu durumun nakit ödeme 
gücü olmayan küçük esnafı 
büyük sıkıntıya soktuğunu 
dile getiren Taklacı, önlem 
alınmadığı takdirde bu duru-
mun ticaretlerine büyük zarar 
vereceğini söyledi. Çeklerin 
geri ödenmeme oranında 
büyük bir artış gösterdiğini 
vurgulayan Taklacı, “Çeklerin 
‘hapis cezası’ gibi caydırıcı bir 
gücü vardı. Ancak yeni Çek 
Yasası ile bu hapis cezasının 
kaldırılması insanlara bir 
rahatlık getirdi. Eğer çekler 
güvenilir hale getirilmezse,  
çekin bir itibarı kalamaya-
cağına vurgu yaptı. Küçük 

esnaf ve sanatkârların ticareti 
bundan olumsuz etkilenecek. 
Çeklerde mutlaka bir yaptırım 
uygulanması lazım, yoksa bu 
durum ticareti kilitler” diye 
sıkıntıları dile getirdi.
 
ÖDEMEYEN ÖDEMİYOR, 
PEKİ YA ALACAKLI NE 
YAPACAK?
Oda Başkanı Hüseyin Taklacı 
Çek Yasası’ndaki düzenle-
me ile ilgili,  ekonomik bir 
suça ekonomik bir ceza 
ile birlikte yaptırımlarında 
artırılmasını, Çeki suiistimal 
edenlere çek verilmemesi 
gerektiğini belirtti. Çekle ilgili 
asıl problemin çekin yanlış 
kullanılmasından kaynaklan-
dığını, esnafa gücüne göre 
meblağları yazılı çek koçan-
larının verilmesinin uygun 
olduğunu söyledi. Bu konuda 
bankaların da ellerini taşın 
altına koyarak, ödenmeyen, 
karşılıksız çekteki yazılı meb-
lağın tamamının bankalarca 
ödenmesi gerektiğini belirten 
Taklacı, çek sigortasının da 
yine bankalarca ödenmesini 
vurguladı.

ANKARA Ticaret Odası 
(ATO)Yönetim Kurulu 

Başkanı Gürsel Baran, Başken-
tin ilk uluslararası fuarı olma 
özelliğine sahip olacak Ulus-
lararası Fuar Alanı inşaatında 
incelemelerde bulundu. 

ANKARA’NIN ÇEHRESİ 
DEĞİŞECEK
İnşaat çalışmalarındaki son du-
rum hakkında yüklenici firma 
yetkililerinden ayrıntılı bilgi 
alan ATO Başkanı Baran, Ak-
yurt Fuar Alanı’nın Ankara için 
büyük önem taşıdığını söyledi. 
Akyurt Fuar Alanı çalışmalarını 
yakından takip edildiğini belir-
ten, Baran, yatırımın tamam-
lanmasıyla birlikte Ankara’nın 
çehresinin değişeceğini 
kaydetti. Akyurt Fuar Alanı’nın 

Ankara’nın turizmine ve ticari 
hayatına canlılık kazandıraca-
ğını vurgulayan Baran, “Fuar 
Alanı, üreticilerimizin dünya 
pazarlarına kolaylıkla ulaşabil-

mesini, yenilikleri takip ederek 
ticaretlerini artırabilmelerini 
sağlayacak. Fuar düzenleyen 
Ankara bir dünya şehri olacak” 
dedi.

YTB, Azerbaycan Dias-
poradan Sorumlu Devlet 

Komitesi ve Kazakistan Vatan-
daşlar Vakfı arasında diaspora 
politikaları işbirliği alanında 
protokol imzalandı. Mutaba-
kat zaptlarına Türkiye adına 
YTB Başkanı Abdullah Eren 
imza atarken, Azerbaycan 
adına Diasporadan Sorumlu 
Devlet Komitesi Başkanı Fuad 
Muradov, Kazakistan adına 
ise Vatandaşlar Vakfı Başkanı 
Nurtai Abykayev imzaladı. 
Protokollerle birlikte Türkiye, 
Azerbaycan ve Kazakistan 
ile diaspora alanında ortak 
projeler geliştirilerek, tecrü-
be paylaşımında bulunacak. 
Aynı zamanda ilgili ülkelerin 
yurt dışındaki vatandaşlarının 
uğradığı ayrımcılık, ırkçılık 
ve İslam düşmanlığına karşı 
yürütülen mücadelede etkin 

dayanışma sergilenecek.

GÖÇMEN VE YABANCI 
DÜŞMANLIĞINA KARŞI 
BİRLİKTE MÜCADELE  
EDİLECEK 
Diaspora alanında yapılacak 
işbirliği sayesinde göçmen ve 
yabancı düşmanlığına karşı 
birlikte mücadele edileceğini 
aktaran YTB Başkanı Abdullah 
Eren, yaptığı konuşmada; “Tür-
kiye gibi, kardeş ülkelerimizin 
de yurtdışında bulunan diaspo-
raları vardır ve bu diasporalar 
Türk vatandaşlarımızla aynı 
ülkelerde, yan yana yaşayabil-
mektedirler. Dolayısıyla Türk 
diasporasına yönelik faaliyet-
lerimiz, Kardeş Toplulukların 
kendi diasporalarına yönelik 
faaliyetleriyle kesişmekte ve 
diaspora alanında yapılan tec-
rübe aktarımları, edindiğimiz 

karşılıklı faydayı artırabilecek 
bir nitelik arz etmektedir Dias-
poralar arasındaki bu işbirliği, 
göçmen ve yabancı karşıtı hare-
ketlerin neşet ettiği ülkelerdeki 
insanlarımızın ortak talepleri 
için bilhassa ehemmiyet teşkil 
etmekte olup bu risklere karşı 
ortak bir dayanışmayı öngör-
mektedir. Bu alanda kuracağı-
mız işbirlikleri, yurtdışında ya-
şayan vatandaşlarımıza yönelik 
yaptığımız hizmetleri artıracağı 
gibi; anavatanlarımızın dış 
politikasına, saygınlıklarına ve 
aramızdaki ilişkilerin daha da 
derinleşmesine yarayacaktır” 
şeklinde konuştu.   
YTB Başkanı Abdullah Eren, 
Türkiye’nin vatandaşlarının 
yanı sıra kardeş toplulukları 
da hesaba katan bir diaspora 
anlayışına sahip olduğuna 
dikkat çekti. 

l l l l cmyk
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SİTELER ESNAFININ 
‘ÇEK’ DERDİ

TÜRKİYE’DEN DİASPORA ATAĞI

PTT’DEN ÖĞRETMENLERE 
İNDİRİM MÜJDESİ

POSTA ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
A.Ş.), kutsal bir mesleği icra ederek topluma bil-
gili ve donanımlı bireyler kazandıran öğretmen-
lere yönelik bir indirim kampanyası başlattı.
KAMPANYA SÜRESİ UZADI İNDİRİM ORANI 
ARTTI
Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesindeki 
beş iş günü içinde öğretmenler tarafından 
postaya verilen APS kurye ve posta kargosu gön-
derilerine yüzde 25 indirim uygulayan Şirket, 
bu kez hem kampanya süresini uzattı hem de 
indirim oranını artırdı.

YÜZDE 30 İNDİRİM
Buna göre, öğretmenler 5-30 Kasım 2018 
tarihleri arasında APS kurye ve posta kargosu 
gönderilerini yüzde 30 indirimli olarak alıcıları-
na ulaştırabilecek. PTT A.Ş.’nin bu güzel kampan-
yasından faydalanmak isteyen öğretmenlerin, 
gönderi işlemi sırasında öğretmen kimlik kartını 
ibraz etmeleri yeterli olacak. Ayrıca, herhangi 
bir indirimden yararlanan gönderiler, bu indi-
rimden istifade edemeyecek.

KAHRAMANKAZAN 15 Temmuz Şehit ve Gazi 
Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce 
hayata geçirilen “şehidimin Emanetleri” projesi 
kapsamında, şehit yakınları ve gazilere moral 
motivasyon semineri verildi.

SANATSAL ÇALIŞMALAR SERGİLENECEK
Belediyenin Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleş-
tirilen etkinliğe şehit aileleri ve gaziler ile ilçe 
protokolü katıldı. Şehitlerin anılarının yaşa-
tılması, çeşitli aktivitelerle şehit yakınları ve 
gazilere moral ve motivasyon desteği verilerek 
sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasının 
amaçlandığı proje kapsamında, Gazi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Aydoğan bir semi-
ner verdi. Seminer ile şehit yakınları ve gazilerin 
moral motivasyonunu artırmaya çalışıldı. 
Proje kapsamında, moral motivasyonu artırıcı 
seminerlerin yanı sıra kurslar ve il dışı geziler 
düzenlenecek, şehit ve gazilerin çocuklarının 
çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal 
çalışmalar sergilenecek.
Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve 
Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
tarafından hazırlanan projeye İçişleri Bakanlığı, 
Kahramankazan Belediyesi, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı destek veriyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE 
GAZİLER MORAL 

DEPOLADI

YARDIMCI ECZACILIK 
UYGULAMASI 

KALDIRILMALI
YENİ mezun eczacıların serbest eczacılık yapabil-
meleri için okullarını bitirdikten sonra bir yıl yar-
dımcı eczacılık yapma zorunluluğunun getirildiğini 
hatırlatan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 
Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanın 
ivedilikle kaldırılması gerektiğini söyledi. 
YENİ MEZUNLARA HAKSIZLIK
Saydan, yardımcı eczacılığın 5 yıllık eczacılık 
fakültesi okuyan, 6 ay boyunca stajını yapan 
eczacılara haksızlık olduğunu, yardımcı eczacılığın 
kanundan çıkarılması gerektiğini söyledi. Sahada 
yaşanan sıkıntıların artması, yardımcı eczacılığın 
uygulanmasında yaşanan zorluklar ve yeni mezun 
eczacıların yaşadığı sorunlar nedeniyle bakanlık 
raporu doğrultusunda yardımcı eczacılıkla ilgili 
düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması yönünde 
hazırlanan teklifin TBMM’yi gönderildiğini hatırla-
tan Saydan, şunları kaydetti:

HİÇ KİMSEYE GETİRİSİ YOK
“Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, 
uygulamanın devam etmesinin eczacı istihdamına 
çözüm olmayacağına ve bunun ne mezunlara, ne 
mesleğimize, ne de eczanelerimize hiçbir getirisi 
olmayacağı görüşündeyiz. 5 yıl eczacılık fakül-
tesinde okumuş, 6 aylık stajını tamamlamış yeni 
eczacılara “Bir yıl daha  eczanelerde çalışırsan 
eczane açabilirsin.” demek son derece adaletsizdir. 
Fakülteyi bitirmiş, diplomasını almış ama “Hala 
yeterli değilsin, bir sene de eczanede çalışmadan 
eczane açamazsın” demektir. Yardımcı eczacı ça-
lıştırmak zorunda kalan eczane eczacılarına ekstra 
maddi külfet getirmektir.”

BU UYGULAMA ECZANE EKONOMİLERİNİ                 
ZORLUYOR
Eczane ekonomilerinin oldukça güç durumda 
olduğunu belirten Saydan, “Eczanelerimizin 
işleyişine en uygun olan şekilde teknisyen ve tek-
nikerlerimizle çalışıyor, kişisel ihtiyaçlarımız dahil 
tüm masraflarımızı minimuma indirmek suretiyle 
hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu meslektaşlarımızı 
istihdam etmek için mecburen bir çalışanımızı işten 
çıkarmak zorunda kalacağız. Bu işten çıkardığımız 
çalışanlarımız ve aileleri ne olacak? Hiçbir işletme 
hele hele bizim gibi kendi öz sermayesi ve emeği 
ile çalışan işletmeler ihtiyacı olmayan yanında 
bir yıl çalışacak personel istihdam etmez. Bir 
çalışanımızı işten çıkararak asgari ücretin 1,5 katı 
maaş vereceğimiz eczacıları istihdam etmek eczane 
ekonomilerimize zarar verecektir. Bu genç meslek-
taşlarımızın zorunlu yardımcı eczacılık yapabilecek 
eczane bulmaları uygulamada pek mümkün 
olmayacaktır. Mezun eczacılarımız için 5 aydır da 
bu mümkün olmadı” diye sorunları dile getirdi.

PURSAKLAR Belediyesi Nezaket Okulları, 
minik öğrencileri Kızılay hakkında bilgilen-
dirmek üzere Türk Kızılay Etimesgut Şubesini 
götürerek burada eğitim verdi. 

KIZILAY ANLATILDI
Pursaklar Belediyesi bünyesinde 4 ila 6 yaş 
arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi 
veren Nezaket Okulları, minikleri Kızılay hak-
kında bilgilendirmeyi ihmal etmedi. Kızılay 
Haftası’nda çocuklara verilen eğitimlerde 
Türk Kızılay’ının ne olduğu, nasıl çalıştığı, 
hangi alanlarda hizmet ettiği ve halkın 
Kızılay’a nasıl destek olacağı anlatıldı. Bu 
kapsamda Türk Kızılayı Etimesgut Şubesini 
ziyaret eden miniklere uzmanlar tarafından 
yapılan çalışmalar anlatıldı.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER
Aldıkları eğitimlerden sonra kendileri için 
özel hazırlanan gösterileri de izleyen mi-
nikler, hem eğlendi hem de öğrenerek birer 
Türk Kızılay’ı gönüllüsü oldu. Yardımseverlik 
ve paylaşma konusunda duyarlılık gösteren 
Nezaket Okulu öğrencileri hep birlikte, “Tüm 
sevimliliğimizle siz büyüklerimizin dikkatini 
çekip duyarlılık oluşturmak istedik. Yardıma 
ihtiyacı olanlar için sizler de duyarsız kalma-
yıp en yakın Türk Kızılay şubesi ile iletişim 
kurun” mesajı verdi.

NEZAKET OKULU 
ÖĞRENCİLERİ 

KIZILAY EĞİTİMİNDE

ÖDENMEYEN ÇEK VE SENET SAYILARI SÜREKLİ ARTIYOR

AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN DİASPORA ALANINDA İŞBİRLİĞİNE GİTTİ  

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
Azerbaycan Diasporadan Sorumlu 
Devlet Komitesi ve Kazakistan 
Vatandaşlar Vakfı arasında Diaspora 
işbirliği protokolü imzaladı. Ayrı 
ayrı imzalanan protokollerle birlikte 
ortak projeler geliştirilerek, tecrübe 
paylaşımında bulunulacak. 

ANKARA BİR DÜNYA 
ŞEHRİ OLACAK

13-11-2020

01-12-2020
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GAZETELERDE HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

BASINDA SITELER

27-07-2018

27-07-2018

02-12-2019

02-12-2019

02-12-2019

26-07-2020

27-07-2020
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GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

BA
SI

N
DA

 S
İT

EL
ER

09-10-2018

10-11-2018

10-03-2018

11-03-2018

17-03-2018
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GAZETELERDE HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

BASINDA SITELER

17-03-2018

22-09-2020

22-09-2020

22-09-2020

28-11-2020

28-11-2020

28-11-2020

08-04-2020
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GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

BA
SI

N
DA

 S
İT

EL
ER

13-03-2019

15-03-2020
04-03-2020

18-10-2019

02-10-2018

27-07-2020

27-07-2020
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GAZETELERDE HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

BASINDA SITELER

24-10-2020

24-10-2020

27-10-2020

18-03-2021

28-01-2020

18-03-2021
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BİLLBOARD'LARDA
TANITIM REKLAMLARI

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

BA
SI

N
DA

 S
İT

EL
ER
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GAZETELERDE HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

BASINDA SITELER

23-02-2021

31-12-2020

07-12-2019

23-02-2021

31-12-2020

14-12-2019

23-02-2021
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GAZETELERDE 
HAKKIMIZDA ÇIKANLAR

ANKARA 
MOBİLYACILAR 

LAKECİLER ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 

ODASI

BA
SI

N
DA

 S
İT

EL
ER

13-07-2021

13-07-2021

13-07-2021

17-12-2020

13-07-2021

13-07-2021
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www.moblyaclarosb.com



www.moblyaclarosb.com

“BİZİM
DÜNYAMIZ,

BİZİM
YUVAMIZ, 

BİZİM ÜRETİMİMİZ”
 

A N K A R A  S İ T E L E R  M O B İ L Y A C I L A R  O S B  D E R N E Ğ İ
D r l ş  Mah. Destegük Sok. No: 13/68 NekTower Mamak/ANKARA



ANKARA MOBİLYACILAR LAKECİLER
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Adres: Önder Mah. Çalım Cad. No:27 Siteler/ANKARA
Tel: 0 (312) 349 35 35-36 Fax: 0 (312) 349 26 80 

ankmoblak@gmail.com
KEP: ankaramobilyacilar.01@hs06.kep.tr

www.ankamob.com

/htaklaci
/ankmoblak

@baskantaklaci@baskantaklaci 


