
SABAH EMAYE SOBA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT 

MÜTEAHHİTLİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Akşehir’de 1974 yılında Kadir Koyuncu tarafından kurulan SABAH Emaye Soba Limited Şirketi, bugün 70 çalışanıyla 

ve sürekli geliştirdiği ürün gamıyla, yalnızca bölgesinin değil Balkan ülkelerinin de güvenilir markaları arasında yer 

alıyor.  

Bundan tam 44 yıl önce Sanayi’de kurulan firma 1992 yılında, 

NATO Yolu olarak da bilinen Afyonkarahisar-Konya Karayolu 

üzerindeki yerine geçmiş. 2014 yılından bu yana Akşehir Organize 

Sanayi Bölgesi’nde faaliyetine devam eden SABAH Soba; 11 bin 

400 m2 kapalı, 44 bin m2 açık alanda, başta Kuzine Soba olmak 

üzere her türlü katı yakıtlı sobanın üretimini yapmakla kalmıyor, 

son 15 yıldır 7 Balkan ülkesine de ihracat yapıyor. 

Çalışma hayatına 12 yaşında çıraklıkla başlayan Kadir Koyuncu 17 

yaşında kendi işini kurduğu yıllarda Akşehir’de soba üreten 36 

firma olduğunu, bu sayının zaman içerisinde giderek azaldığını 

söylüyor. Kara kuzine tabir edilen sobayı üreterek başladığı 

sektörde, emayenin soba imalatında kullanılmaya başlamasından 

sonra ürün çeşitliliğinin arttığının altını çiziyor. İlk kurulduğunda 8 

çalışanı olan SABAH Soba bugün 40 farklı model soba ve şömine 

soba imal ederek, üretiminin yüzde 15’ini yurt dışına satıyor.  

 Mehmet Emin Koyuncu ve Hayati Koyuncu, ailenin ikinci 

jenerasyonu olarak üretim, pazarlama, insan kaynakları ve ihracatta 

görev alarak, firmayı daha da yukarıya taşımak için efor sarf 

ediyorlar. Avrupa Birliği Kalite Standardı Uygunluk Belgesi (CE) 

ile yaptıkları üretimle ihracatı artırmaya yönelik hedefleri olduğunu 

belirten Hayati Koyuncu, kaloriferin sağladığı avantajlara ve artık 

doğal gaz kullanımının da giderek yaygınlaşıyor olmasına rağmen, 

soba kullanılan evlerde sobanın etrafında oturmak, yemek yemek, 

ders çalışmak gerçeğini yani Sobanın Aileyi Birleştirici Gücü’nü 

yadsımanın mümkün olmadığını söylüyor. Kaloriferin 

kullanılmadığı özellikle kırsal kesimde soba kullanımı devam 

ederken, yalnızca sobalarda çeşitlilik yaratarak değil, fonksiyonel 

şömine soba çeşitleriyle de iddiasını sürdüren firmanın, Türkiye ile tarihsel bağları olan Balkan ülkelerindeki benzer 

aile yaşamına hitap etmesinin altında da sobanın bilinen birleştirici gücü yatıyor. 

Sağladıkları istihdam ve yaptıkları ihracatla Akşehir ve ülke ekonomisine olan katkılarından dolayı SABAH Soba’yı 

kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

 


