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Kubilay Boya
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

1963 Yılında Niğde Bor’da doğdum. 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldum. 
1983 yılında O zamanki Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığında çalışmaya başladım, 1985 
yılında yapılan reorganizasyon ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde ilçe 
müdürlüğü, şube müdürlüğü, il müdür yardımcılığı görevleri yaptım. 1996 yılında Isparta 
Tarım İl Müdürlüğü görevine atandım ve bu görevimi 2000 yılına kadar sürdürdüm.
2000 yılında devlet kademesindeki hizmetimi, istifa ederek sonlandırıp, özel sektörde 
çalışmaya başladım. 
2001 yılında başladığım İzmir Menemen’de bulunan Gökhan Boya Genel müdürlüğü 
görevini 2005 yılına kadar sürdürdüm.
2005 yılı ekim ayında ALOSBİ bünyesinde yeni kurulan Kubilay Kimya ve Boya san. Tic. Ltd. 
Şti’nde Genel Müdür olarak, fabrikanın inşaatından itibaren 2005 yılında üretim 
faaliyetlerine başlamamızda görev aldım ve halen bu görevi yürütmekteyim.

KUBİLAY KİMYA BOYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin 16 yıla yakın bilgi ve birikimi ile kimya 
sektörüne  başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan biri olduğunu 
biliyoruz. Kısaca firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Firmamızın temelleri Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan BİLGİÇ’ in, 1984 yılında babası 
rahmetli Mehmet BİLGİÇ’ in teşviki ile, Ankara Siteler’de küçük bir satış mağazasında 
mobilya boyası satmaya başlaması ile atılmıştır. Müşteri odaklı olması ve sunduğu kaliteli 
hizmet ile diğer boya satış mağazalarından ayrışarak, sürekli büyümeyi başarmış ve 1990’lı 
yıllarda Ankara Siteler’deki en önemli mobilya boyası satıcılarından biri haline gelmiştir.
            Kubilay Boya ailesi; 2001 yılında boya ve vernik üretimi yapmakta olan bir firma ile 
ortak olarak, üretim faaliyetlerine başlamıştır. Yaklaşık 5 yıl süren bu ortaklıkta son derece 
başarılı bir performans ortaya konularak, ortak olunan firmanın mobilya boyası sektöründe 
Türkiye’nin en önemli firmalarından birisi haline gelmesi sağlanmıştır. Daha sonra özellikle 
mevcut kapasitenin yetersizliği gibi nedenlerle yeni bir tesis ihtiyacı doğmuş ve ardından iki 
firma ortaklıklarını sonlandırma kararı vermiştir. Böylece, 2005 yılı Ekim ayında, Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesinde, firmamız “Kubilay Kimya ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.” adı ile kendi 
tesisinde üretime başlamış ve “KUBİLAY” markalı ürünleri pazara sunmuştur.
               Kubilay Boya ailesi Ankara, İnegöl, Antalya, Samsun, Kayseri ve İstanbul’da bulunan 
6 adet satış mağazası ile aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mobilya boyası satıcısı 
konumundadır. Satış ve üretim faaliyetlerinin bir arada yapılmasının avantajları ile tüm iş 
ortaklarına en kaliteli hizmeti verme çabasını aralıksız devam ettirmektedir. Gerek kendi satış 
merkezleri ve gerekse yaygın bayii ağı ile Kubilay Boya mobilya boyası sektörünün 
belirleyici, ürünleri takip ve taklit edilen değeri konumuna gelmiştir.

            Değişen ekonomik koşullar ve küresel ekonomik şartlar gereği, gelişmiş Batı 
ülkelerinin kalite ve hizmet standartlarına ulaşmayı hedefleyen firmamız, bu amaçla 
alanında lider yabancı partnerler ile iş birliği yaparak, bir dünya firması olma yolunda önemli 
adımlar atmıştır.

Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında 
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Kubilay Boya; 2005 yılında başlayan üretim faaliyetlerini bugüne kadar başarı ile sürdürmüş 
ve Türkiye’de mobilya Boyasında en çok bilinen ve kalite açısından en çok tercih edilen 
markalar arasında yerini almıştır. Yapılan Pazar araştırmalarında son 5 yılın Türkiye’de ahşap 
boyalarında pazar lideri olduğumuzu birçok otorite teyit etmektedir.
Günümüz ekonomisinde yurt dışı satışlarının önemini bilmeyen nerdeyse yoktur, Kubilay 
Boya olarak, ihracat faaliyetlerine özel bir önem vermekteyiz. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat 
yapmaktayız ve toplam üretimimizin % 15’ini ihraç etmekteyiz. Ve firma olarak önümüzdeki 
beş yılda ihracat oranımızı %25 seviyelerine çıkartmak hedefi ile yoğun bir şekilde 
çalışmaktayız.

Kimya sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında 
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Kimya sektöründe geleceğe yatırım 
yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli , önerileriniz nelerdir?
Türkiye’de Kimya sektörünün özellikle son 10 yılda hızlı bir gelişme ve değişim içerisinde 
olduğunu memnuniyetle görüyoruz.
Bunun sonucudur ki ihracat sektörleri içerisinde otomotivden sonra 2. Sıradaki yeri ile 
ispatlamıştır. Türkiye’nin konumu ve coğrafi yapısı düşünüldüğünde kimya sektöründeki 
büyümenin devam edeceğini tahmin etmek çok da zor değildir. Öte yandan son 
zamanlarda ki doğalgaz ve petrol rezerv tespitlerindeki gelişmeler de düşünüldüğünde, 
Türkiye’de Kimya sektöründeki gelişmeler açısından tüm otoritelerde pozitif beklentiler 
hakimdir.

Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Sanayi boyalarının profesyonel kullanım için üretildiği düşünüldüğünde, satış sonrası 
hizmetler çok önemlidir. Uygulamada yaşanılan sorunlar ile ilgili yaygın bir teknik servis 
hizmet ağımız bulunmaktadır. Ve kullanıcılarımızın her türlü talebi süratle karşılanmaya 
çalışılmaktadır.
        Kubilay Boya olarak sürekli değişen dünyada farklı ne yapabiliriz sorusuna cevap arayan 
mobilya üreticilerinin arayışlarına cevap verebilmek bizim en önemli hedefimiz olmuştur. 
Bundan sonra da Kubilay Boya olarak, inovasyon odaklı ve mobilya trendlerinde öncü 
mobilya üreticilerinin tercihi olabilmek hep birinci önceliğimiz olacaktır.
            Kubilay Boya, çevreye ve insan sağlığına son derece duyarlı olup, AR-GE 
çalışmalarında hep bu hassasiyetleri ön planda tutan bir anlayışa sahiptir. Bu kapsamda, 
2010 yılı sonunda mevcut ISO ve TSE belgelerine ek olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Belgesini de alarak, çevreye olan duyarlılığını belgelendirmiştir.

Son olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı 
üzerinde yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayıp ülkemizde 2020 Mart ayında ilk vakası 
görülen koronavirüs hastalığı (COVID-19) hayatımızın bütünüyle etkiledi. Elbette, iş dünyası 
da oldukça yoğun bir şekilde koronavirüsten etkilendi. Pandemi sayesinde sosyal mesafe, 
uzaktan çalışma gibi kavramlara aşina olduk. Kubilay Boya olarak biz de pandeminin 
olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ilk vaka çıktığı günden itibaren evden çalışma, sosyal 
mesafe, yemek saatlerinin uzatılması gibi uygulamaları devreye aldık. Bu sayede 
pandeminin başlangıcından itibaren ilk 8 ay boyunca 100’den fazla çalışanımız bulunan 
işletmemizde tek bir vaka dahi görmedik.
COVID-19 pandemisinin ne yazık ki bir süre daha tüm yaşamamızı etkilemeye devam 
edeceği uzmanlarca belirtilmektedir. Pandemi ile tüm sağlık çalışanlarımızın verdiği zorlu 
mücadeleye bir mobilya boyası üreticisi olarak biz de katkı vermek istedik. Bu kapsamda, 
Dünya’nın ilk antiviral ahşap boyama sistemi olan Kubilay Ultra Hygiene seriyi geliştirdik. 
Böylece dokunma yoluyla bulaşın engellenmesine katkıda bulunacak, sağlık 
çalışanlarımızın işini hafifletecek, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, Türk Mobilya 
sanayisi için farkındalık oluşturacak, yeni  bir ürünü geliştirdik. 
            
1994’ten günümüze kadar ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerde, Kubilay 
Boya, çok başarılı bir kriz yönetimi örneği sergilemiştir. Krizler zor zamanlardır ve bu zor 
zamanlarda, birçok rakibi durum değerlendirmesi yapmak ve değişime adapte olabilmek 
için satış faaliyetlere ara vermeyi tercih ederken; Kubilay Boya satışa hiç ara vermeden, 
gelecek ne kadar belirsiz olursa olsun iş ortaklarının yanında durmuştur. Belirsizlik 
ortamlarında ne yapabiliriz diyenler, eğer görmeyi başarabilirlerse ufukta mutlaka bir ışık 
vardır. Önemli olan gelişmelere ve değişime hızlı reaksiyon vermektir ve KUBİLAY BOYA 
AİLESİ bunu başararak, tüm bu krizlerden büyüyerek çıkmayı başarmıştır.
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sektörüne  başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan biri olduğunu 
biliyoruz. Kısaca firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Firmamızın temelleri Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan BİLGİÇ’ in, 1984 yılında babası 
rahmetli Mehmet BİLGİÇ’ in teşviki ile, Ankara Siteler’de küçük bir satış mağazasında 
mobilya boyası satmaya başlaması ile atılmıştır. Müşteri odaklı olması ve sunduğu kaliteli 
hizmet ile diğer boya satış mağazalarından ayrışarak, sürekli büyümeyi başarmış ve 1990’lı 
yıllarda Ankara Siteler’deki en önemli mobilya boyası satıcılarından biri haline gelmiştir.
            Kubilay Boya ailesi; 2001 yılında boya ve vernik üretimi yapmakta olan bir firma ile 
ortak olarak, üretim faaliyetlerine başlamıştır. Yaklaşık 5 yıl süren bu ortaklıkta son derece 
başarılı bir performans ortaya konularak, ortak olunan firmanın mobilya boyası sektöründe 
Türkiye’nin en önemli firmalarından birisi haline gelmesi sağlanmıştır. Daha sonra özellikle 
mevcut kapasitenin yetersizliği gibi nedenlerle yeni bir tesis ihtiyacı doğmuş ve ardından iki 
firma ortaklıklarını sonlandırma kararı vermiştir. Böylece, 2005 yılı Ekim ayında, Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesinde, firmamız “Kubilay Kimya ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.” adı ile kendi 
tesisinde üretime başlamış ve “KUBİLAY” markalı ürünleri pazara sunmuştur.
               Kubilay Boya ailesi Ankara, İnegöl, Antalya, Samsun, Kayseri ve İstanbul’da bulunan 
6 adet satış mağazası ile aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mobilya boyası satıcısı 
konumundadır. Satış ve üretim faaliyetlerinin bir arada yapılmasının avantajları ile tüm iş 
ortaklarına en kaliteli hizmeti verme çabasını aralıksız devam ettirmektedir. Gerek kendi satış 
merkezleri ve gerekse yaygın bayii ağı ile Kubilay Boya mobilya boyası sektörünün 
belirleyici, ürünleri takip ve taklit edilen değeri konumuna gelmiştir.

            Değişen ekonomik koşullar ve küresel ekonomik şartlar gereği, gelişmiş Batı 
ülkelerinin kalite ve hizmet standartlarına ulaşmayı hedefleyen firmamız, bu amaçla 
alanında lider yabancı partnerler ile iş birliği yaparak, bir dünya firması olma yolunda önemli 
adımlar atmıştır.

Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında 
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Kubilay Boya; 2005 yılında başlayan üretim faaliyetlerini bugüne kadar başarı ile sürdürmüş 
ve Türkiye’de mobilya Boyasında en çok bilinen ve kalite açısından en çok tercih edilen 
markalar arasında yerini almıştır. Yapılan Pazar araştırmalarında son 5 yılın Türkiye’de ahşap 
boyalarında pazar lideri olduğumuzu birçok otorite teyit etmektedir.
Günümüz ekonomisinde yurt dışı satışlarının önemini bilmeyen nerdeyse yoktur, Kubilay 
Boya olarak, ihracat faaliyetlerine özel bir önem vermekteyiz. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat 
yapmaktayız ve toplam üretimimizin % 15’ini ihraç etmekteyiz. Ve firma olarak önümüzdeki 
beş yılda ihracat oranımızı %25 seviyelerine çıkartmak hedefi ile yoğun bir şekilde 
çalışmaktayız.

Kimya sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında 
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Kimya sektöründe geleceğe yatırım 
yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli , önerileriniz nelerdir?
Türkiye’de Kimya sektörünün özellikle son 10 yılda hızlı bir gelişme ve değişim içerisinde 
olduğunu memnuniyetle görüyoruz.
Bunun sonucudur ki ihracat sektörleri içerisinde otomotivden sonra 2. Sıradaki yeri ile 
ispatlamıştır. Türkiye’nin konumu ve coğrafi yapısı düşünüldüğünde kimya sektöründeki 
büyümenin devam edeceğini tahmin etmek çok da zor değildir. Öte yandan son 
zamanlarda ki doğalgaz ve petrol rezerv tespitlerindeki gelişmeler de düşünüldüğünde, 
Türkiye’de Kimya sektöründeki gelişmeler açısından tüm otoritelerde pozitif beklentiler 
hakimdir.

Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Sanayi boyalarının profesyonel kullanım için üretildiği düşünüldüğünde, satış sonrası 
hizmetler çok önemlidir. Uygulamada yaşanılan sorunlar ile ilgili yaygın bir teknik servis 
hizmet ağımız bulunmaktadır. Ve kullanıcılarımızın her türlü talebi süratle karşılanmaya 
çalışılmaktadır.
        Kubilay Boya olarak sürekli değişen dünyada farklı ne yapabiliriz sorusuna cevap arayan 
mobilya üreticilerinin arayışlarına cevap verebilmek bizim en önemli hedefimiz olmuştur. 
Bundan sonra da Kubilay Boya olarak, inovasyon odaklı ve mobilya trendlerinde öncü 
mobilya üreticilerinin tercihi olabilmek hep birinci önceliğimiz olacaktır.
            Kubilay Boya, çevreye ve insan sağlığına son derece duyarlı olup, AR-GE 
çalışmalarında hep bu hassasiyetleri ön planda tutan bir anlayışa sahiptir. Bu kapsamda, 
2010 yılı sonunda mevcut ISO ve TSE belgelerine ek olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Belgesini de alarak, çevreye olan duyarlılığını belgelendirmiştir.

Son olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı 
üzerinde yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayıp ülkemizde 2020 Mart ayında ilk vakası 
görülen koronavirüs hastalığı (COVID-19) hayatımızın bütünüyle etkiledi. Elbette, iş dünyası 
da oldukça yoğun bir şekilde koronavirüsten etkilendi. Pandemi sayesinde sosyal mesafe, 
uzaktan çalışma gibi kavramlara aşina olduk. Kubilay Boya olarak biz de pandeminin 
olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ilk vaka çıktığı günden itibaren evden çalışma, sosyal 
mesafe, yemek saatlerinin uzatılması gibi uygulamaları devreye aldık. Bu sayede 
pandeminin başlangıcından itibaren ilk 8 ay boyunca 100’den fazla çalışanımız bulunan 
işletmemizde tek bir vaka dahi görmedik.
COVID-19 pandemisinin ne yazık ki bir süre daha tüm yaşamamızı etkilemeye devam 
edeceği uzmanlarca belirtilmektedir. Pandemi ile tüm sağlık çalışanlarımızın verdiği zorlu 
mücadeleye bir mobilya boyası üreticisi olarak biz de katkı vermek istedik. Bu kapsamda, 
Dünya’nın ilk antiviral ahşap boyama sistemi olan Kubilay Ultra Hygiene seriyi geliştirdik. 
Böylece dokunma yoluyla bulaşın engellenmesine katkıda bulunacak, sağlık 
çalışanlarımızın işini hafifletecek, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, Türk Mobilya 
sanayisi için farkındalık oluşturacak, yeni  bir ürünü geliştirdik. 
            
1994’ten günümüze kadar ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerde, Kubilay 
Boya, çok başarılı bir kriz yönetimi örneği sergilemiştir. Krizler zor zamanlardır ve bu zor 
zamanlarda, birçok rakibi durum değerlendirmesi yapmak ve değişime adapte olabilmek 
için satış faaliyetlere ara vermeyi tercih ederken; Kubilay Boya satışa hiç ara vermeden, 
gelecek ne kadar belirsiz olursa olsun iş ortaklarının yanında durmuştur. Belirsizlik 
ortamlarında ne yapabiliriz diyenler, eğer görmeyi başarabilirlerse ufukta mutlaka bir ışık 
vardır. Önemli olan gelişmelere ve değişime hızlı reaksiyon vermektir ve KUBİLAY BOYA 
AİLESİ bunu başararak, tüm bu krizlerden büyüyerek çıkmayı başarmıştır.

İhsan Bilgiç
Genel Müdür


