
Çağın Mobilyanın kuruluşundan bu-
güne kısa bir tarihçesini anlatabilir misi-
niz?

Çağın Ofis Mobilya’nın hikayesi
1970 yılında babam Rıfat Sarı tarafın-
dan kurulan bir atölye ile başladı. 1970
yılında İstanbul’da Çağlayan’da üretim
tesisi olarak küçük bir atölye olarak baş-
lamış ve 1970’ten 85’e kadar toptan ma-
ğazalara firmalara ürün satan bir mobil-
ya atölyesi olmayı sürdürdü. 1985’ten
sonra ben askerliğimi de tamamladıktan
sonra babamla beraber devam etik. Fir-
mamızı limitet şirket olarak yeniledik.
85’te Çağlayan’daki üretim tesisimizin
yanına yine birde 120 m2 Showroom
açarak perakende sektörüne de girmeye
gayret etik. 1985 yılındaki ekonomik sı-
kıntılardaki sebebiyle biz mağazacılığı
daha fazla yapma heyecanını yaşadık ve
ikinci mağazamız Kâğıthane caddesinde
yine Çağlayan’da daha büyük bir 700
m2 bir Showroom’la devam ettik. Bura-
sı bize çok bereketli geldi. Çağlayan’dan
sonra MASKO Mağazamızı açtık. O za-
manlar Rusya’nın çöküş dönemine
denk geldi. Karaköy Laleli piyasasında
çok hızlı ürün talepleri başladı ve biz
özel bir katalog yapıp oradaki esnafa ka-
taloglarımızı dağıttık. Bu katalog saye-
sinde çok güzel cirolar yakaladık. Mo-
bilyada ofis, sandalye, restoran sandal-
yeleri çok talep ediliyordu. Hepsine ce-
vap veriyorduk. Bu dönemlerde de biz
86-87’den sonra firmamız büyüyordu.
Televizyonlarda BBG (Biri Bizi Gözetli-
yor) programında olduğu gibi kameralar
aldık ve internetten mağazamızı canlı
canlı yayın yapmaya başladık. Yani
canlı mağazacılık yaptık. Müşteriler ma-
ğazayı görerek bizlere ulaşmaya başladı-
lar. Sorular sordular. Biz de ürünü ka-
meranın önüne getiriyorduk. Bunu mu
istiyorsunuz? Şunu mu istiyorsunuz?
Diye yardımcı oluyorduk. Daha çok mi-
marlar ürün seçmeye başladı. Bu işi
daha geliştirelim dedik. internet sayfa-
mıza ürünle ilgili kredi kartı ödemesi
koyduk. Kargo işlerini araştırdık. Kargo
dahil deme-
ye başladık.
O zamanlar
bu zamanki
gibi kolay
değildi bu
işler. Bun-
larla bizzat
uğraştık yani
internetin
hızı bile o
zaman Ser-
ver’ler bile bizim MASKO’nun altınday-
dı. Server kiralama maliyeti makine ma-
liyetine yakın maliyetlerdi. ADSL ile
bağlantıya geçtikten sonra biz bir yan-
dan, orada bilgi işlem departmanımız
ürün resmi atıyor internet sitesine bir
andan diğer tarafta odada oturanlar tele-
fonlara cevap veriyor. Mağazaya gelen
müşteri az ama telefon trafiği fazla…
Oraya 9 tane hat aldık. Adam elinde te-
lefonu, bir yandan teklif formu hazırlı-
yor. Hemen dosyayı atıyor, daha telefon
kapanmadan mailini atmış oluyor. Ya
bu ne diyorlar şaşırıyor insanlar o za-
manlar nerede böyle hızlı hizmet. İn-
sanların da hoşuna gidiyordu ve tered-
dütsüz işlemlerini yapıyordu. havalesi-
ni yapıyor kredi kartıyla ödüyor ve o za-
manlar piyasada tabi 2008 böyle tarih-
lerde millet bize en çok sorduğu soru
internetten mal mı satılır internetten
ürün mü satılır.  Diyorduk ki tabi haklı-
sınız ama biz böyle bir şeyler yapmaya
çalışıyoruz yani orada çok ekmek yedik.
Piyasanın en durgun zamanlarında biz
çok hareketliydik.

Türkiye içinde büyüyordunuz değil
mi? Yurt dışına açılabildiniz mi internet
sayesinde?

Tabi tabi sonra yurt dışı talepleri de
gelmeye başladı bu sayede. Bir yapaca-
ğımız ikinci hamle ile Ukrayna Ode-
sa’da bir mağaza açtık. Daha çok işte bu

malların gitmesinden dolayı orayı biz
lojistik Odesa çünkü Ukrayna’nın lojis-
tik açısından en hızlı hareket eden bir
şehri. Böyle bir şey yaptık orada devam
ettik. Orada da yine kafeterya masa san-
dalye ürünleri daha fazla satıldı. Ofis
mobilya da sattık ama ofis mobilya çok
daha ona göre azdı. Çünkü bilmiyorum
tabi daha önce gittiniz mi biraz Antalya
gibi Karadeniz’in bir tatil bölgesidir ora-
sı. Tatil bölgesi yazın daha fazla kalaba-
lık olduğu için tabi restoranlar, kafeter-
yalar çok yoğun. 

İmalatınız neredeydi?
Yine Çağlayan’daydı, sonra MAS-

KO’yu açınca tabi MASKO’daki üretim
potansiyelimiz yetmediği için mecbu-
ren Çağlayan’daki küçük üretim tesisi-
mizi buraya taşıdık. O zaman burası kü-
çük bir yerdi. 1000 m2 bir üretim yeriy-
le başladık. Burada inşaatı da zaten bü-
yütmüşlerdi. Böylece 4 bin m2‘ye dön-
dü. Son teknoloji ile üretim yapıyoruz.
Bütün makinelerimiz bilgisayar dona-
nımlı… 1-1,5 yıl önce de koltuk üreti-
mine başladık. Kendi bünyemizde bu
üretimi de yapıyoruz. 

Yurtdışında satış yoğunluğunuz ne
durumda?

Şu an exportta çalışan iki personeli-
miz var. İhracatta şu an en yoğun Dubai
Katar Suudi Arabistan şu an için biraz
daha hareketli. Libya ile çalışıyorduk

ama biraz
ülkenin sı-
kıntıların-
dan dolayı
Cezayir’e
yoğunlaştık.
Bugün Libya
Limanı açıl-
mış yükle-
meler başla-
mış onu rad-
yoda dinle-
dik onunla

ilgili hemen bir hareket yapmamız la-
zım. Belki Libya’ya gidecek arkadaşlar
Katar’da Nisan’da fuarımız var.

Ofis mobilyası Türkiye’de ne durum-
da?

Rağbet var esasında ama tabi şu anki
piyasanın krizi en çok ofis mobilyasını
etkiliyor. Niye çünkü iş adamlarının
çoğu artık çok fazla ofis açmıyor. Bu se-
çimlerden sonra hareketleneceğini tah-
min ediyoruz. Olacak olmayacak diye
bir şey yok. Tabi burada sektörün hızını
kendi yapacağınız davranışlarda çok
önemli hale getiriyor. Bununla ilgili
ARGE ile ürüne katkı sağlayacak akıllı
mobilyalar ile tamamlamak istiyoruz.
Bir projemiz var. Nasip olursa müşteri-
ye bir kart verip odasına girdiği zaman
çekmecesinin, dolabının kendi kendine
otomatik açılması sağlayacak kendisine
özel bir ofiste masa başında zevkle ça-
lışmasını tamamlamasını sağlayan bir
proje yapmak istiyoruz.

Kişinin kendisine özel bir ofis olacak
yani?

Evet, ya da sekretaryasına verir kar-
tı… Böyle hazırlıklar yapıyoruz. ARGE
için ekibimiz ayrı çalışıyor tasarım için
ayrı. Zaten ikisi de entegre çalışıyor. 

Fuarlara katılıyor musunuz? 

Yurt dışına geçmişte Çin’de fuara
katıldık şu an Katar’a gidiyoruz inşal-
lah. Ondan önce yine Dubai’de katıldık.
Hedefimiz şu an Katar’dan sonra Suudi
Arabistan fuarına katılmak. Bizim fuar-
lardan sonra Türkmenistan ve Bosna
Hersek’te bayilerimiz oluştu. Bosna
Hersek’teki bayimizin yaklaşık 1350 m2
orada bir Showroom’u var güzel de tica-
retler yapıyoruz. En son bir banka proje-
si vardı onu yaptık bitirdik. Böyle yeni
projeleri var ellerinde şimdi böyle işler
geliyor. Export tarafında   kuyumcu ma-

ğazası dekorasyonu yapıyoruz. Elliye
yakın mağaza yaptık Almanya’nın çeşit-
li bölgelerinde. Şimdi Meksika’da bir
ada var oraya kuyumcu mağazası deko-
rasyonu yapıyoruz. O firmanın yaptığı
200 tane dünya genelinde mağazası var.
Böyle sıra sıra mekânın yerleşin planını
yaparak tasarımını yaparak beğendire-
rek devam ediyoruz. Bu şekilde kuyum-
cu mağazası dekorasyonu içinde camı-
dır led’leridir paslanmazlarıdır, logola-
rıdır her şeyini burada yapıp gönderiyo-
ruz. Orada sadece paketi açıp elektrik
bağlantısını kurup camlarını silip işe
başlamaları gerekiyor. Böyle bir çalışma
prensibimiz var. Azerbaycan’da oranın
SSK’nın işlerini yapıyoruz. Biz tüm işte
başkanından tutun alttaki personeline
kadar diğer illerdeki ofislerine kadar
bunların hepsi bizim tasarım ekibimiz
yapıp onlara gönderiyor sonra  beğen-
dikleri zaman aynı şekilde üretip gön-
deriyoruz.  Böyle bir çalışmalarımız var.
Ekibimiz de 85 personelimiz çalışıyor. 

Siz ne kadar zamanınızı ayırıyorsunuz
geziyor musunuz dünyayı?

Ben şu an çok fazla gezmiyorum
çünkü biraz daha işin odağında olmak
benim oğlum 25 yaşında şimdi onunla
Eksport elemanımız var onlar geziyorlar
daha çok. Biraz yeni nesle teslim etmek
gerekir. Ben de isterim dünyanın her ta-
rafını gezmek. Gezdik çok şükür ama
yine de gezilmemiş yerler var.

Oğlunuza yani şirketinizin geleceğine
vereceğiniz tavsiye var mıdır?

Hepimiz için geçerli dünyanın her
tarafına girip
çıkmak la-
zım. Ne olu-
yor ne biti-
yor. Mal sa-
tılmaz diye
bir şey yok.
Illaki satıla-
cak bir ürü-
nünüz var-
dır. kendi
ürününüz ol-
masa bile
başka bir şey
satabilirsiniz özellikle Afrika ülkeleri.
Afrika ülkeleri tek gördüğümüz kadarıy-
la karşıdaki insanda dürüstlük ve sami-
miyet arıyorlar. Ondan sonra istediğin

ürünü talep edilen her şeyi Türkiye’de
bulmak mümkün ve ona iletmek de hiç-
bir problem yok. 

Çağın Mobilya Ofis mobilyasında dün-
yada nerede? Türkiye’nin bu sektörde
yeri neresi?

Dünyada ofis mobilyasını tabi yine
en başta bu konuların en başarılı ülkesi
İtalya, üretim açısından en fazla üretim
Çin’de yapılıyor ofis mobilyasında yani
Türkiye ofis mobilyası dünyada gördü-
ğüm kadarı ile 6-7. Sırada olabilir…
Türkiye’de çok kaliteli firmalar var.
Uluslararası işler yapan firmalar… Dün-
yadaki bu meselenin başka bir boyutu
da var. Şöyle anlatayım. Dubai’nin bir
projesi çoğunlukla İngiliz iç mimarlar
tarafından hazırlanıyor. Ve iç mimarlar
tekliflerinde şunu belirtiyor İtalyan bil-
mem ne modeli, işte bilmem ne kumaşı,
bilmem şu olacak… Böyle şeyler koyu-
yorlar. Bunlar konulunca Türkiye’deki
ticareti biraz geri plana düşürmüş olu-
yorlar. Esasında bizim en büyük amacı-
mız oraları fethetmemiz. İngiltere mi-
marlarla şeylerle belki ikili görüşmeler
yapmak. Meseleyi daha detaylı anlat-
mak, ürün kalitesinde hiçbir sıkıntı ol-
madığını belirtmek. Bu çalışmalar yapı-
lacak ki biz dünyada çok daha başarılı
olalım.  200-250 yıllık firmalar var yani
bunlar alt yapısı ile gerekli olan her şe-
yiyle dokümantasyonuyla her şeyi ha-
zırlamışlar. Yurtdışında katalog aldığı-
nız zaman soru soracak şey bırakmıyor-
lar size. Ürün ölçüsü, neden yapılır, tek-
nik bilgisi var. Ürün metalse metalin
renkleri kromu bilmem nesi var. Bu
üründen bir konteynere kaç tane sığar o
var. İskontosu var şu ciroyu geçersen şu
var bilmem ne var. Adam diyor ki al,
dersini çalış ondan sonra tek sipariş for-
munu yaz gönder bana… bizdeki eksik-
likler geçmişte çok iyi bu konu ile ilgili
hazırlıklarımızı tam bitirmememizden
kaynaklanıyor. İtalya’da çoğunlukla
özellikle İtalya diyoruz ama bir ürünü
yapan firma örneğin masayı yapıyorsa
metalini muhakkak dışarıda bir yerde
en kaliteli yerde yaptırmaya çalışıyor,
kromu en iyi yerde yaptırmaya çalışıyor
ve sektör o şekilde parça parça çok hızlı
gelişmiş. Biz şimdi Türkiye’de şunu ya-
pıyoruz çoğunlukla. Masayı yaparken
metalini de işte biz bir yerde şurada kü-
çük bir yer açalım orada yaptıralım. Ci-

lasını da kendimiz yapalım şunu da
bunu da kendimiz yapalım deyince
hem kalite düzgün çıkmıyor hem de
maliyeti yükselmiş oluyor esasında.
Oradaki ekip çalışması Türkiye’de mo-
bilya sektöründe maalesef yok.  Keşke
olsa! Çok daha başarılı olur, dünyada
isim yapmış firmalar arasına çok rahat
girebiliriz. Düşünün dünyada en fazla
ihracat yapan ülkelerden Çin geliyor
İtalya Almanya ve altında da Polonya
geliyor yani. Polonya’nın nüfusuna göre
mobilya ihracatında  Türkiye’den çok
daha önde. Bizim  çok daha seri ve bir-
birimize kilitlenerek çalışmamız lazım
ki başarı elde edelim. Her şeye saldırdı-
ğımızda hem maliyet hem hizmet kali-
tesi maalesef iyi olmuyor bu da müşteri
kaybına neden oluyor. Türkiye’de sıra-
lama derseniz şu an Türkiye’de ofis mo-
bilyasında en öne çekenler Nurus var
Koleksiyon, Bürotime var. Bu konuda
da üretim bandıyla çok aktif ve bayilik
sistemiyle Erse gibi firmalar Delta gibi
firmalar sektörün önünde giden firma-
lardan bazıları. 

Siz bu firmaların içine doğru yukarıya
mı çıkmak istiyorsunuz?

Çok çabalamıyoruz niye? Çünkü biz
sıralamada A-B-C gibi… Şu an B’yiz bu
da bize yeterli geliyor. Çünkü piyasa-
nın, esnafın küçük işletmelerin en yo-
ğun bulunduğu bölüm B sınıfı. A sınıfı
biraz daha büyük holdinglerin sınıfıdır.
Biz işimizi böyle daha rahat takip edi-
yoruz.  Müşterilerimiz açısından ve
memnuniyet açısından bu çok önemli…
Yani bir teker bile kırıldığında, bize bir
mail atsa biz hemen onu kargo ile en

hızlı şekilde
ulaştırıp işi-
nin çözül-
mesi tarafta-
rıyız. Çoğu
büyük fir-
malarda bu
kadar has-
sasiyet ve
ciddiyet
gösterme-
diklerini ta-
kip ediyo-

ruz. Bu bizim için bir avantaj oluyor.
Hatta öyle arayan firmalara bile biz ele-
manı göndeririz diyoruz. Derdimiz A sı-
nıfındaki müşteri kitlesini bizi de dahil
edebilmek.

Murat Sarı ile ofisinde bir
röportaj gerçekleştirdik. Ofis
mobilyaları üzerine
tasarımlarıyla, prensipleriyle
Çağın Mobilya markasını
oluşturmuş köklü bir
firmanın nereden nereye
geldiğini konuştuk. Yenilikleri
adapte edebildiğiniz her
ürünün bir alıcısı olduğunu
söylüyor Murat Sarı, ayrıca
bunca yıl müşterileriyle
kurdukları ilişkilerin
kendilerini bugünlere
getirdiğini belirtiyor.
Yurtdışına açılan yeni
markalarının ismi ise orada
kolay telaffuz edilebilecek
olan Ofizza 

Çağın üstünde ofis mobilyası
K

uşkulanmıştı akıl ve duygu
birazcık huzursuzdu .Yıllar
ın deneyemi ve birikimi

küçüçük bir kıvılcımlamı yok
olacak?

Yapmacık değil di bu dünya
da olgular,reel dir hayaller bile
olsa.

“Hayal gücü nedir?
Bir araya getirme

beceresidir.Eşyayı,gerçekleri
,fikirleri,yeni,orijinal,sonsuz ve
her türlü kombinasyonda bir araya
getirmektir“

“Çevremizdeki görünmeyen dünyaları,….
Hayallerimize sunmak …

Gözler hayal gücüyle dolmalı ,…Büyüleyici bir
kafa karışıklığında

Bazen yenilik bir zamanlama
meselesidir.Büyük bir fikir,onu uygulayacak
teknolojinin mevcut olduğu çok doğru bir anda
gelir.

Yenilik ,olgun tohumlar verimli toprağa
düştüğünde gerçekleşir.Büyük ilerlemelerin tek
bir nedeni yoktur.Fikirlerin,becerilerin ve
ihtiyaçlarınbir araya gelmesiyle oluşmuşlardır

İçatlarda özellikle bilgi teknolojisi icatlarında
olduğu gibi zamanlama doğru,atmosfer
uygundu.

Yeni bir fikir birdenbire ve sezgisel bir şekilde
gelir.Einstein.

“Ama  sezgi,önceden edinilen zihinsel
deneyimlerin sonucundan başka bir şey değildir.

İnsanlar pek çok kaynaktan bilgi edinip bir
araya getirdiklerinde ortaya çıkan fikirlerin kendi
fikirleri olduğunu düşünmeleri doğaldır.Öyledir
de.Bütün fikirler bu şekilde doğar.

Sen hayallerine sıkı sıkıya sarıl ,tek olsanda
hiç vazgeçme dünyada kalıcı eserler bırakanların
hepsinin ortak

özelliği ilk anlarda hep hayalci,hayal perest
olarak  itilmişler dir.Oysa dünkü suçlanmış
olanlar, yani 

uçuk fikirli hayalpereset lerin içatlaarını
kullanmayan varmı?

Gerçekçi olduğunu idda edenler in insanlığa
katkıları ne dir ki?

Karamsarlığını bir başkasına maskarlık
olarak aktaranlar. Çılgın düşlerinin ve
gerçekleşmeycek hayaLlerin peşinden koşan
insanlara saldırırken ne kadar da vahşi ve
acımasız olabilmekteler.

İŞ dünyası n için hayal ve çılgın düşler  bir
askerin son kurşunu gibi dir.

Belki tekbir  kurşunla koskocaman bir ülke
yeniden var olacak veya  güçlü zannedilen
egemen bir kuvvet yok olacak dır.

BU Yollara çıkmayan ,havaalanlarında  bir
uçaktan inip diğerine kan ter içinde koşmayanlar
ın için hiçbir başarısı olanaklı değildir.

İş adamı günlük ve gevezelik edecek insanlar
olmamalı dır.Gerçekçi ama imkansız olana
inancak kadar çılgın o inancına sarılmış bir
hayalci olmalıdır.

Ruhsal yıkımlar sosyal çalkantılar ve ya
egonun gururtuları nı sorun falan kabul etmemek
gerekir. Durağanlaşma kadar kötü bir sorun
olamaz.Hareketlenmeler ve savrulmalar bile
sonuç olarak başarı hikaylerimizin  temelleri dir.

Dünya kücüçük iken biz sadece ülkemize
hapsolarak mini mini cüceler olamayız.
Milyonlarca yetişmiş insan gücümüz   genç ve
dinamik  değerlerimizi  itemeyiz bir köşe ye

Başarmak edemek hayal etmek demektir.

Hayal et ve yap

Altundal
Abdurrahman
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