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Türkiye’nin ünlü markası İstikbal Mobilya, Türkiye genelinde 843. Karadeniz bölgesinde ise 55.
mağazasını ilçemizde açtı.

  

3. Katlı Fatsa İstikbal Mobilya’nın açılışına Ordu Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Ordu
Milletvekilleri İhsan Şener ve Fatihhan Ünal, Kaymakam Bekir Atmaca, Ordu Belediye Başkanı
Seyit Torun, BOYDAK Holging Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, FASİAD Başkanı Hasan
Gül, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Atıf
Yüksel, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Fatih Sözen, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Bülent
Yücetepe, İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Arslan, Ordu
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Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Davut
Erişmiş, MHP Ordu İl Başkanı Cemal Enginyurt ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

  

Fatsa İstikbal Mobilya’nın açılış kurdelesi kesilmeden önce protokol konuşmaları yapıldı. İlk
konuşmayı Fatsa İstikbal Mobilya Mağazası sahibi Metehan Baysal Türkiye’de 843.mağazayı
bölge genelinde ise 55. Mağazayı açtıklarını belirterek, “10 yıl önce Fatsa’da mağaza açacağım
söylenseydi, samimi olmak gerekirse sanırım çok fazla dikkate almazdım. Fakat günümüzün
gelişen ve değişen koşulları bizlerin yaptırım gereksinimlerinin yönünü belirler oldu. Bu manada
Fatsa’nın bu kaliteli ürünü ucuza teminden mahrum ve eksik kalmaması gereksinimini
düşündüğümüz için Fatsalılara daha iyi hizmet verebilmek için bu mağazayı açıyoruz. Son
olarak yaklaşık 6 aydır geceli, gündüzlü süren yoğun çalışmalarıyla planladığımız süre
içerisinde bu açılışı yapmamızı sağlayan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

  

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ise, “16 yıl önce Metehan Baysal ile yeni
tanışmıştık. Ordu’da 300 metrekare küçük bir dükkân alarak bayiliğimize orada başlamıştık. Şu
anda bu mağazayla birlikte 9 bin metrekareye ulaştı. Önceden biz fabrika olarak küçük bir
fabrikaydık, Metehan Baysal’da küçük bir esnaftı beraber büyüdük. Biz fabrikaları o da kendisini
büyüttü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arı Pazarlama’nın yönetim kurulunun başkanı Sayın
Mustafa beye ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Türkiye’deki 843.mağazamız
oluyor. Bu mağazayı Fatsa’ya kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Biz açılışlara
yetişemiyoruz. Hani deniyor ya Türkiye’de işsizlik var, kriz var, sıkıntı var, hepsine meydan
okuyoruz hiçbir sıkıntımız yok. Ekip arkadaşlarımızla birlikte kenetlendik çalışıyoruz. Geçtiğimiz
yıl tüm ekip olarak 475 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 110 ülkede 200
mağazamız var ama inşallah 300’ü geçeceğiz. Ve geçtiğimiz yıl hem Rusya’da hem Ukrayna’da
fabrikalarımızı faaliyete geçirdik aynı zamanda Kuzey Irak’ta da fabrikamızı faaliyete geçirdik.
Artık yerinde üretim yapıyoruz İleriki yıllarda güneşin doğup battığı her yerde markalarımızı var
edeceğiz. Kayseri’de ekibimiz var. İstihdamımız yaklaşık 12 bin 500 kişiden oluşuyor. Bunun 10
bin 500 kişisi Kayseri dışında çalışıyor. Kapalı alan olarak 1 milyon 250 bin metrekareye ulaştık.
Bu yıl 6 milyar ciro hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl 5 milyar 300 milyon ciro gerçekleştirmiştik. 2023
vizyonuna şimdiden kendimizi hazırlıyoruz. Bu mağazanın yapımında emeği geçen başta Halis
Gökçek, Mustafa Büyükkiraz ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

  

Açılışta son konuşmayı yapan Ordu Valisi Orhan Düzgün de, “Benim bu Boydak ailesinin
Ordu’da katıldığım 2. mağaza açılışı oluyor. Tabi Ordu ile beraber Türkiye’de 843.mağaza
olması ve onun da ötesinde yurt dışında Amerika’dan Rusya’ya kadar ülkemizin gururu olan bir
markayı yurt dışında da tanıtması özellikle yurt dışına giden vatandaşlarımızın Türk markalarını
gördükçe göğüslerinin haklı olarak kabarması ve gurur meselesi olmasına imkan veriyor. Tabi
ülkemizde bu güne kadar hep yabancı markaları gördük ama bundan sonra inşallah bu sektörle
beraber pek çok sektörde yurt dışında da bir Türk markası olarak açıldığını görmek ülkemiz
adına gurur verici. İnşallah bu çalışmalarını daha hızlı bir şekilde artırarak hem yurt içinde hem
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de yurt dışında mağaza sayısının artmasıyla Boydak ailesi Türk markası olarak bir gurur olarak
bunu bize yaşatır. Ayrıca sadece kendi sektöründe ilerlemesinin dışında Boydak ailesinin
hayırseverliğine de pek çok kez şahit oldum. Bu konuda da yeterince cömert ve yardımsever
kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Boydak ailesi ile beraber Metehan Baysal beyde pek
çok konuda yardımseverliğini yardım kuruluşlarından esirgemiyor ona da buradan teşekkür
ederim. Bu mağazanın açılmasının hem ilimiz, hem Fatsa ilçemiz, hem de bölge ekonomimiz
adına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Her açılan mağaza o il ve ilçedeki
ekonominin biraz daha canlanması, pek çok kişinin iş bulması, bu mağazayla dolaylı olarak
bağlantısı olan pek çok sektörün biraz daha hareketlenmesi anlamına geliyor. Ben hem ilimize,
hem de ilçemize, hem burada çalışan ve çalışacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Fatsa İstikbal Mobilya’nın açılış
kurdelesi duanın ardından protokol mensupları tarafından kesildi. Açılış mağazanın gezilmesinin
ardından sona erdi.
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