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KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG CEO’SU ZEKİ ŞAFAK OZAN:

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ, HEM TOPLULUĞUMUZ 
HEM DE İŞ ORTAKLARIMIZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KÂRLI BİR BÜYÜME SAĞLAMAK OLACAKTIR.
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ONURSAL HABER

Teknoloji her geçen gün gelişirken, yaşamımız da değişiyor. Yaşam alanlarımızı 
teknolojiden faydalanarak, daha güvenli hale getirmek Kale ile mümkün. 

TAM 
KAPSAM 
GÜVENLİK

KALE ALARM
Güvenlikte ayrıcalık...

Kale, “Tam Kapsam Güvenlik” anlayışıyla sunduğu ürünlerle güvenlikte kusursuzluğu yakalıyor. Evde, iş yerlerinde 
güvenliği sağlamak için günümüzde çeşitli alternatifler bulunuyor. Ev alarm sistemi de bu anlamda akla gelen ilk seçe-
neklerden…   Alarma geçtiniz ve evinizi Kale Alarm güvencesiyle koruma altına aldınız; ancak yaşam standartınızı daha 
da artırmak, “güvenlik ve ötesi” anlayışınızı ortak bir havuzda toplamak istiyorsunuz… Kale Tam Kapsam Güvenlik, 
alarmdan kasaya, kilitten sigortaya, pencere sistemlerinden kapıya ve elektronik sistemlere kadar tüm güvenlik çö-
zümlerini bir arada sunuyor… Siz de güvenliğinizi sağlama almak, hayat kalitenizi artırmak için Tam Kapsam Güvenlik 
içindeki güvenlik çözümlerini tercih edebilirsiniz. 

kapı

elektronik sistemler
kilit

kasa

sigorta

pencere aksesuar
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Yanınızda akıllı telefonunuzu, tabletinizi ya da 
bilgisayarınızı bulundurmanız yeterli. Kamera 
sisteminizin bulunduğu ortamı tercihinize göre canlı 
ya da kayıtlı görüntüleme ile kontrol edebilirsiniz. Ev 
ya da iş yerinde bulunmadığınız zamanlarda geriye 
dönük olarak görüntüleme yapabilirsiniz. Üstelik 
kayıt sistemi görüntülenen ortamda yer aldığından 
kayıt esnasında internete ihtiyaç yok! Kayıt 
işlemi internet kotasından harcama 
yapmıyor. En önemlisi kayıtlarınız 
sizde kalıyor ve başkalarının erişimine 
olanak sağlanmıyor. Kale Alarm 
kamera sistemi pahalı ve karmaşık 
sistemlerden biri değildir. Sizlere 
doğru sistemleri bütçenize uygun 
fiyatlara sunar.

Gücünü 
Kale Kilit’ten alan 

64 yıllık “güvenlik çözümleri” 
deneyimi

USD yerine TL üzerinden 
fiyatlandırma ayrıcalığı

En iyi fiyat ayrıcalığı

Olası sağlık sorunları için evinize 
tek telefonla ambulans hizmeti

Ülke geneline yayılmış 
yetkili satıcı ve servis ağı

Teknoloji 
devleriyle 
sizin için 

gerçekleştirdiğimiz 
ortak 

projeler

Kale Alarm kamera sistemleri ile sizlere, dilerseniz 
canlı görüntüleme, dilerseniz kayıtlı görüntüleme 
olanağını 7/24 kesintisiz sunuyor. 
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Birbirinden farklı model ve güvenlik seçenekleriyle Kale Çelik 
Kapı, evde veya ofiste tüm tehlikelere karşı kapalı!  Kale Çelik 
Kapıları altmış yılı aşan tecrübesiyle ileri teknolojiyi kullanarak 
sizlere en uygun, en sağlam çelik kapıları üretiyor. Kaliteli ürün 
ve hizmet üretmede üstün Kale Çelik kapıları Türkiye’nin her 
yerinde satış ve sonrasında da müşterilerini memnun ediyor.

KALE ÇELİK KAPI

Güvenlik ve estetiği buluşturan en doğru seçim 

6. Seviye Çelik Kapı

İÇERİDE KALE VARSA, 
TEHLİKELER DIŞARIDA KALIR. 

Tecrübesini, teknoloji ile birleştirip inovatif ürünler 
geliştirmeyi ilke edinen sektörün lider markası Kale Kilit’in 
yenilikçi ürünü Kale Alarmlı Silindir, Teydeb bünyesindeki 
12 farklı program altında desteklenen, Ar-ge faaliyetleri 
sonucunda teknolojik ve ticari başarıya ulaşan projelerin 
bulunduğu başarı hikayeleri arasında yer alarak yine bir 
başarıya imza attı. Kale Kilit Mühendisleri tarafından geliştirilen 
yurtiçi ve yurtdışı patente sahip “Kale alarmlı silindir” hırsızlık 
olaylarındaki art niyetli girişimler söz konusu olduğunda 
aktivasyon çubuğunun kırılmasıyla içindeki alarm devresini 
tetikliyor. 80 dba şiddetindeki yüksek sesin yarattığı caydırıcılık 
özelliğiyle yaşam alanlarında yüksek güvenlik sağlıyor. 

80 dba şiddetindeki 
ses, yaklaşık olarak 

30 dakika boyunca çevreyi 
uyarıyor. Herhangi bir 

ek aparata, kablo ya da 
vidalamaya ihtiyaç duyulmadan 

standart bir silindiri 
değiştirir gibi kolayca 

değiştirilebiliyor.

Kale tuzaklı silindirin 
geliştirilmiş bir versiyonu 
olan Kale alarmlı silindir, 

silindirin kırılmasıyla kilide 
ulaşılmasının engellenmesinin 

yanı sıra içindeki alarm 
sisteminin devreye 

girmesiyle iki aşamalı 
koruma sağlıyor.

KALE ALARMLI SİLİNDİR 
TÜBİTAK BAŞARI 
HİKÂYELERİNDE

6. Seviye, çelik 
kapılarda en yüksek 
güvenlik seviyesi ve 

elektrikli matkap, elektrikli 
jet taşı, elektrikli tilki 
kuyruğu, büyük levye, 
balyoz, çelik kama gibi 

aletlere karşı 
dayanıklı.

Hem de 
istediğiniz model 

ve renkte, tarzınıza 
uygun olanı seçerek 

sağlamlık ve güvenin 
yanında estetiği de 
yakalayabilirsiniz.

Piyasada kapılar 
genelde 3 sınıf olarak 

bulunuyor. Ve en iyi ürünler 
4. sınıf olarak adlandırılıyor. 

5. sınıf çelik kapıdan 
sonra 6. sınıf çelik kapısıyla da 

yapılan bütün testlerden 
geçen Kale, zırhlı 6. Seviye 

Çelik Kapı’sıyla yüksek 
güvenlik ihtiyaçlarınızı 

karşılamaya hazır.

Dünya üzerinde 100 milyondan fazla kapıda yer alan 
Kale ürünleri, kalitesi ve kötü niyetli müdahalelere 
meydan okuyan mekanik ve elektronik modelleriyle 
her zaman güvenlikten vazgeçemeyenlerin seçimi.

GÜVENİN ADI...KALE KİLİT

Tuzaklı kısmı 
kırıldığında mekanik 

olarak da kilide kolayca 
ulaşılmasını engelliyor. 

Devreye giren alarm ile art 
niyetli kişilerin başka açma 

yöntemlerini denemesini 
engelliyor; çevreyi de 

ikaz ediyor.

Diskler ile 30 dakika boyunca baskı uygulanmıştır

Çelik kamalar ile 50 dakika boyunca baskı uygulanmıştır

Elektrikli matkap ile 15 dakika boyunca baskı uygulanmıştır

Balta ile 40 dakika boyunca baskı uygulanmıştır

Açısal taşlama makinesi ile 50 dakika boyunca baskı uygulanmıştır

Kale çelik kapıları 60 yılı aşan tecrübesiyle geçtiğimiz yıl 6. Seviye Çelik Kapı’yı üretti. 
Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde, çelik kapıların hırsızlığa karşı güvenlik seviyelerini 
belirleyen testler bulunuyor. Yapılan testler sonucunda kapıların güvenlik seviyesi 
ölçülüyor. Bu standartlara göre hırsızlığa karşı güvenlik seviyesi kapılarda 6 kademeden 
oluşuyor ve 5. kademeden sonra kapı, zırhlı kapı kategorisine giriyor.
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Özel ve iş 
yaşamınızda 

hem sınırlarınızı 
hem de dışarıdan 
gelen tehlikelere 

karşı değerli 
eşyalarınızı 

Kale Çelik Kasa 
ile koruyun. 

Kale Çelik Kasa’ların hepsine 
isteğiniz üzere elektronik veya 
mekanik şifre takılabiliyor. Orta 
ve büyük boy kasaların içinde 
ayrıca yer alan özel güvenlik 
bölümü çok önemli güvenlik 
değerlerinize ekstra güvenlik 
sağlamak için tasarlanmış. 
Kasa içindeki tırnak sistemiyle, 
raf aralıkları istenilen ölçüde 
ayarlanabiliyor. 

SINIRLARINIZI 
KALE ÇELİK KASA İLE 
KORUYUN!
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KALE ÇELİK KASA

Kale Çelik Kasalar, kademeli gövdeleriyle ateşe karşı güvenli hale getirilmiş 
ve kasa kapıları 4 tarafından özel çelik pimlerle kilitleniyor. Büyük tip kasalara, 
ihtiyaca göre ilave şifre eklenebiliyor. Kol, anahtar ve şifre sisteminden oluşan 
değişik kombinasyonlu kilitleme sistemleri, değişik ihtiyaçları karşılayan Kale Çelik 
Kasa üretim hattında uygulanıyor. 

Hem ihtiyacınıza hem de zevkinize göre dilediğiniz çelik kasayı 

Kale’de bulabilirsiniz.

‘Tam Kapsamlı Güvenlik’ vizyonuyla bir dünya markası olmayı 
başaran Kale Endüstri Holding’in ‘bütünsel güvenlik hizmeti 
sunma’ ilkesi doğrultusunda 1995 yılında kurduğu Kale Sigorta, 

hayata güvenle bakmayı sağlıyor. 
Kişiye özel imkânlarla ve bütçeye 
uygun sigorta seçenekleriyle; 
yangın, nakliyat, kasko, dask, 
trafik, sağlık, konut ve hayat 
sigortalarıyla hem sizi, hem de 
sevdiklerinizi güvence altına 
alıyor. Maliyetleri düşürerek 
müşterilerine kolaylıklar 
sunarak, müşteri odaklı 
hizmet anlayışından ödün 
vermeyerek, hizmet verdiği 
her alanda her zaman ‘en 
iyi’ olabilmek ve güvenli 
yarınlar sunabilmek için 
çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.

Yasam alanınıza her açıdan mükemmel çözümler 
sunan Kale Kapı ve Pencere Sistemleri, çevreye 
ve insana saygılı ürünleriyle dünyanızı koruma 
altına alıyor. Kale Kapı Pencere Sistemleri, 
deneyimli mühendis ve satış ekibi ile piyasa 
şartlarına uygun, kullanıcılara yeni alışkanlıklar 
kazandıracak özgün, patentli tasarımlarıyla yeni 
nesil ürünler sunuyor. 

Kendinizi ve sevdiklerinizi 
güvence altına almak için farklı 
sigorta seçenekleriyle Kale Sigorta, 
yaşam kalitenizi arttırıyor.

KALE 
KAPI PENCERE

KALE 
SİGORTA
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Yeni sayımızda 
‘Vizyon’ bölümü 

konuğumuz, Kale 
Endüstri Holding 

CEO’su Zeki Şafak 
Ozan. Sorularımızı 

yanıtlayan Ozan, 
yeni göreviyle 

ilgili önemli notlar 
düşerken, hem 

Türkiye ekonomisini 
hem de Kale 

Endüstri Holding’i 
her anlamda 

değerlendirdi.

Nisan ayı itibariyle Kale Endüstri Holding 
CEO’su oldunuz. Yeni göreviniz için tebrik 
eder başarılar dileriz.  Kalem dergisi aracılı-
ğıyla çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza ve-
receğiniz mesajları öğrenebilir miyiz? 
Öncelikle iyi dilekleriniz için çok teşekkür ede-
rim. Ana faaliyet alanında Türkiye’de pazar 
lideri konumunda olan ve global bir oyuncu 
olma yönünde önemli adımlar atan toplulu-
ğumuzun en önemli gücünü değerli çalışan-
larımızdan ve iş ortaklarımızdan aldığından 
eminim. Hayatımızın her alanında olduğu gibi 
içinde bulunduğumuz sektörde de çevre şart-
larının çok hızlı bir şekilde değiştiği ve rekabetin 
farklı bir boyuta taşındığı bu dönemde gelece-
ği şekillendirirken en önemli önceliğimiz Kale 
Endüstri Holding’in değerini arttırmak ve hem 
topluluğumuz hem de iş ortaklarımız için sür-
dürülebilir kârlı bir büyüme olacaktır. Bir yan-
dan içinde bulunduğumuz her faaliyet alanında 
liderlik iddiamızı destekleyen atılımlar yapıp, bir 
diğer yandan da Türkiye’deki liderliğimizi yurt 
dışındaki hedef pazarlarımıza da taşıyarak glo-
balleşme sürecimizi hızlandıracağımız önümüz-
deki dönemde, sizlerle birlikte olmaktan büyük 
bir mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek 
isterim.  

Kale’nin bugüne kadar aldığı yol hakkındaki 
tespitleriniz nelerdir?
Türkiye’mizin sanayileşme sürecinde en önemli 
rollerden birini oynayan topluluğumuz, kurucu-
muz Sadık Özgür ile 64 yıl önce çıktığı yolcu-
lukta kilit alanında kesintisiz olarak liderlik rolü-
nü oynamaya devam ediyor ve halen %60’lık 
bir pazar payı ile bu yolculuğuna devam ediyor. 
Sanırım Türkiye’nin sanayi tarihinde buna ben-
zer bir örnek çok sınırlı olsa gerek. Türkiye’nin 
en bilinen markalarından biri olan Kale Kilit ile 
başlayan bu yolculukta ilerleyen yıllarda ürün 
paletimizi Kale Çelik Eşya, Kale Dış Ticaret ve 
Kale Pen ürünleri ile zenginleştirmemiz ve yeni 
faaliyet alanı olarak sigorta, inşaat ve en son 
olarak Kale Güvenlik Sistemlerini devreye al-
mamız sonucunda tüketiciye direkt dokunan 
başlıkların ağırlığını arttırdığı bir topluluğa dö-
nüşme sürecini başarıyla geçiriyoruz. Buna bir 
de 1990’lı yıllardan sonra yoğunlaşan ihracat 
faaliyetlerimiz de eklenince sektöründe sadece 
Türkiye ile sınırlı kalmayıp, global dünyayı he-
def alan bir topluluk haline geldik. Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Sayın Sedat Özgür’ün vizyonu 
paralelinde son iki yıl içerisinde yaptığımız ya-
tırımlar sonucunda hem fabrikamızı Çerkezköy 
yerleşkesine taşımamız hem de Genel Müdür-

lüğümüzü bu yıl sonuna kadar Vadiistanbul’a 
taşıyacak olmamız nedeniyle ben bu yolculu-
ğun çok heyecan verici bir aşamasında olduğu-
muzu düşünüyorum. 

Kale, sektöründe ve iş dünyası içindeki ge-
lişimiyle, hedeflerine ulaşma konusundaki 
ısrarlı ve istikrarlı yapısıyla özel bir örnek. 
Böylesine özel bir yapılanmayı yönetme 
konusunda sizin için öncelikli olan konuları 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?  
CEO’luk dönemimde ana önceliğim dört te-
mel alana odaklanmak. Bunlardan ilki, değişen 
pazar koşullarına paralel olarak grubumuzun 
tüm faaliyet alanları için ana hedefleri ve stra-
tejilerinin belirlenmesi ve tüm çalışanlarımızın 
bu hedef ve stratejiler ile uyumlu bir şekilde 
aynı yönde hareket etmesini sağlamak olacak. 
Sanırım hepimiz hayatımızın her alanında et-
kilerini gördüğümüz ve hızını gittikçe arttıran 
bir değişim sürecini hissediyoruz. Böyle bir 
değişim sürecinde çevik bir şekilde hareket 
etme becerisi olan ve kendi alanında değişimin 
liderliğini üstlenebilen kuruluşların başarılı ola-
bileceklerini düşünüyorum. Bu da sadece net 
hedef ve stratejileri hayata geçirmek üzere hızlı 
bir şekilde birlikte ve aynı yönde hareket et-
mek ile mümkün olabilir. 
İkinci odaklanma alanımın İnsan Kaynakları-
mız ve bu alandaki uygulamalarımız olacağını 
belirtebilirim. Topluluğumuzun Türkiye’deki li-
derliğini yurtdışındaki hedef pazarlara taşırken, 
kendi alanındaki en iyi insan kaynaklarını cezbe-
debilmesi ya da en iyileri yetiştirecek insan kay-
nakları uygulamalarına sahip olması en önemli 
önceliklerimden biri. 
Bir CEO olarak tabii ki bir diğer odaklanma ala-
nım sürdürülebilir bir şekilde topluluğumuzun 
değerini arttırmak. Sanırım Yönetim Kurulu 

Başkanımıza karşı en önemli sorumluluklarım-
dan birinin bu olduğunu söylemem yanlış ol-
maz. Bunu yaparken bir yandan temel faaliyet 
alanlarımızda global bir oyuncu olmak yönünde 
hareket edip bir diğer yandan da sektörümüzle 
uyumlu bir şekilde temel faaliyet alanlarımızı 
genişletici başlıklara yatırım yapacağız.
Kendime öncelik olarak belirlediğim bir diğer 
alan ise yaptığımız tüm faaliyetler ve uygula-
maların temel değerlerimiz ile uyumlu olmasını 
sağlamak olacak.

Önümüzdeki dönemde globalleşme strateji-
si, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklık-
larından da sorumlu olacaksınız.  Böyle bir 
projeksiyonda ve sizin direksiyona oturdu-
ğunuz dönemde, global açıdan hedeflerinizi 
değerlendirir misiniz?    
Önümüzdeki dönemde en önemli öncelikleri-
mizden birisi portföyümüzde Türkiye dışındaki 
ülkelerin ağırlığını arttırmak olacak.  İlk etap-
ta %50’lik bir oranı hedeflememiz gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii ki bunu Türkiye dışında 
daha hızlı bir büyüme modelini devreye ala-
rak yapacağız. Bunu çok sayıda ülkeye ihracat 
yapmaktan ziyade, bir önceliklendirme ile bazı 
ülkelere gerçek anlamda odaklanarak yapma-
mızın daha doğru olacağına inanıyorum. Bu 
bağlamda ülkeleri “Yerleşik Pazarlar”, “Hedef 
Pazarlar” ve “Potansiyel Pazarlar” olarak grup-
lara ayıracağız ve kaynaklarımızı da bu bazda 
değerlendireceğiz. Yalnız global anlamdaki iş 
ortaklıklarını sadece yurtdışındaki satışlarımızın 
arttırılması bakış açısı ile değerlendirmediğimi 
özellikle belirtmek isterim. Bilhassa henüz üre-
timimizde bulunmayan teknolojilerin devreye 
alınmasında ve bunların Türkiye pazarında da 
değer yaratmasında global stratejik işbirlikleri-
nin faydalı olacağını düşünüyorum.

“TÜRKİYEMİZİN SANAYİLEŞME SÜRECİNDE EN ÖNEMLİ ROLLERDEN BİRİNİ 

OYNAYAN TOPLULUĞUMUZ, KURUCUMUZ SADIK ÖZGÜR İLE 64 YIL ÖNCE 

ÇIKTIĞI YOLCULUKTA KİLİT ALANINDA KESİNTİSİZ OLARAK LİDERLİK 

ROLÜNÜ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR.”

KALE ENDÜSTRİ 

HOLDİNG CEO’SU  

ZEKİ ŞAFAK OZAN:

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ, 
HEM TOPLULUĞUMUZ HEM DE 
İŞ ORTAKLARIMIZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KÂRLI BİR BÜYÜME SAĞLAMAK OLACAKTIR.
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markanın DNA’sının dışında örneğin ürün paletin-
de ya da ilgili tanıtım malzemelerinde farklı ülke ve 
kültürlerin özelliklerini dikkate almayıp, her yerde 
yeknesak bir bakış açısı ile başarılı olunamayaca- 
ğına inanıyorum. Uygulamanın yerel olmasından 
da bunu anlıyorum. Çalışma hayatımın önemli bir 
bölümünü yurt dışında farklı ülkelerde geçirme 
fırsatını bulduğum için bunu çok yakından göz-
lemleme fırsatım oldu. 1,5 yıl Amerika’yı takiben, 
3 yıl İngiltere ve 14 yıl Almanya’da bulundum ve 
her kültürün kendine has özellikleri olduğunu gör-
düm. Ancak bu yaklaşımın sadece farklı ülkelerle 
sınırlı olduğunu da düşünmüyorum. Aynı ülke içe-
risinde bile farklı sektörlerin kendilerine has özel-
likleri olabiliyor. Eğer bir sektördeki doğruların, 
bir diğer sektörde de yüzde yüz doğru ve geçerli 
olacağını düşünürseniz, yanlış yapabilirsiniz. Bu 
yüzden hedef kitlenizi ve bu kitleye has özellikleri 
anlamanızla doğru orantılı olarak uygulamalarınızı 
da farklılaştırmanız gerekebiliyor.

Uzun yıllar gerek yurt içinde gerekse yurt dı-
şında iş hayatını deneyimlediniz. Çalıştığınız 
sektörleri ve global çalışma ortamını düşün-
düğünüzde Kale’ye vereceğiniz en önemli üç 
yol haritası ne olur? 
İlk olarak globalleşen ve değişen dünyamızda hiç 
bir sektörde sadece bir ülkede lider olarak bir iş 
modeline devam etmenin mümkün olmadığına 
inandığımı belirtmek isterim. Bu bağlamda top-
luluğumuzun da portföyünde Türkiye’nin riskini 
azaltacak faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bunu sadece ihracat faaliyetle-

Yarım asırı geçen Kale kurum kültüründe sü-
regelen ve geleceği de şekillendireceğini dü- 
şündüğünüz temel değerler hangileridir?   
Bence kurucumuz Sayın Sadık Özgür’ün iş haya-
tında yansıttığı temel değerler doğal olarak top-
luluğumuzun da temel değerleri haline gelmiş. 
Bunların arasında en öncelikli olarak kaliteyi sa-
yabilirim. 64 yıllık yolculuğumuzda ürünümüzün 
her koşulda arkasında durmamız, verilen sözlerin 
tutulması ve iş ortaklarımız ile güven ortamının 
oluşturulması temel değerlerimiz olarak hep ön 
planda olmuş. Bunların dışında dünyaya ve deği-
şime açık bir girişimcilik ruhu ile faaliyet alanları- 
mızda yenilikler getirmenin ve öncü bir rol oy-
namanın köklü geleneklerimiz arasında olduğuna 
inanıyorum. 

Kale markasının ürünleri neden tercih edil-
meli?
Bu sorunuzun cevabı bence bir önceki sorunuz-
da gizli. Ben aile şirketlerinin en önemli güçleri-
nin işlerini temel değerlerle yönetmek olduğuna 

ri ile sınırlı görmüyor ve zaman içerisinde satın 
alma ya da stratejik iş ortaklıkları kurarak farklı 
bölgelerde de yapılanmaya gidecek bir şekilde 
değerlendiriyorum.
İş dünyasının her alanında dijitalleşme, nesne-
lerin interneti, büyük data ve endüstri 4.0 gibi 
yaklaşımlar yeni bir devrimin öncü ve çok güçlü 
göstergeleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bu değişime 
ayak uyduramayan ya da geç devreye alan kuru-
luşların ayakta kalmalarının mümkün olmayaca-
ğına inanıyorum. Dolayısı ile topluluğumuzda da 
vakit geçirmeden bu alanlarda stratejimizi belir-
leyip, uygulamaya geçirecek çalışmalar yapacağız. 
Yine değişen ve gelişen dünya ile paralel olarak 
bireylerin beklentilerinin de değiştiğini, tüketici-
lerin tercihlerinin her alanda daha belirleyici ol-
duğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda her alanda 
kendimizi daha fazla tüketiciye yaklaştırmamız 
gerektiğini, tasarım, inovasyon, sosyal sorumluluk 
gibi başlıkların her marka için birer tercih değil, 
birer zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum. 
Topluluğumuzun da bu alanda kısa sürede tam 
bir dönüşüm süreci içerisine girmesi kaçınılmaz 
olacaktır.

Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Önümüzdeki yıllarda ekonomik canlan-
ma için neler ya-
pılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? 
2008 krizinden iyi bir 
çıkış yapan Türkiye 
ekonomisi 2011 yı-

inanıyorum. Dolayısı ile 64 yıllık köklü bir geçmi-
şe sahip olan bir markanın ürünlerinin de tercih 
edilme nedeni aslında markayı bu günlere geti-
ren değerlerden farklı değil.  

İş yapma prensipleriniz nelerdir?
Ben sadece özel hayatımda değil, iş hayatımda da 
en önemli unsurun güven olduğuna inanıyorum. 
Bu nedenle güvenin hayatımdaki en öncelikli 
ilkem olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer prensi-
bim güvene dayalı bir ekip çalışmasının olması. 
Çalışma hayatında pozitif ve yüksek enerji ile 
çalışan kişilerin her ortamda ve her yerde kendi-
lerini farklılaştırdıklarını gözlemledim. Bu nedenle 
bir diğer prensip olarak kendi ekibimi de oluş-
tururken, ekip üyesi arkadaşlarımın pozitif bakış 
açılı ve yüksek enerjili olmalarına özellikle dikkat 
ederim. Bu bağlamda önem verdiğim bir diğer 
başlık ise verilen sözün tutulması, ki bu güven or-
tamının oluşması için bence en önemli unsur. Bu 
nedenle tutamayacağım sözü vermemeye özel 
bir dikkat gösterir ve aynı şekilde davranılmasını 

lından sonra ciddi bir durgunluğa sürüklendi. Bu 
dönemde büyüme ivmesinin kaybedildiğini göz-
lemledik. Bazı ekonomistlerin tanımlamasıyla 
Türkiye orta gelir tuzağına girmiş bulunuyor. 
Yurt içindeki siyasi havanın bozulması, jeopo-
litik risklerin yoğunlaşması, dünya ekonomisin-
deki yavaşlama ve Amerika’nın para politikasını 
değiştirmesinin gelişmekte olan ülkelere olan 
etkileri bu sürecin ana nedenleri arasında yer 
alıyor. Sonuçta, özel kesimin güveninin önemli 
ölçüde gerilediği, genel bir harcama isteksizliği-
nin geliştiği ve bu bağlamda özel yatırım har-
camalarının azaldığı bir süreç ekonomiye hâkim 
oldu. Aslında sadece Türkiye için değil, tüm 
dünyada yatırım için bir belirsizlik ortamının 
içinde bulunduğumuz da son derece net. Eko-
nominin gelişiminde yatırımcı psikolojisinin de 
çok önemli bir yer tuttuğunu unutmamamız ge-
rekir. Türkiye’nin böyle bir ortamda kendini po-
zitif anlamda ayrıştırması için yeni bir hikâyeye 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda 
yatırım ortamını iyileştirici, cari açığı azaltıcı ger-
çek anlamda yapısal reformların devreye alın-
dığı yeni bir atılım dönemine girilmesi gerekti-
ğine inanıyorum. Ancak bu şekilde Türkiye’nin 
yeniden sürdürülebilir bir büyüme dönemine 
gireceğini düşünüyorum.

arzu ederim. Sanırım Alman eğitimini almam ve 
uzunca yıllar Almanya’da kalmam zaman yöneti-
mine dikkat etmek, hedeflerle yönetim gibi yak-
laşımların iş yapma prensibim haline gelmesine 
yol açtı. Yine kaliteye sadece ürün kalitesi olarak 
değil, bir hayat tarzı olarak yaklaşmamı da Alman 
disiplinine borçluyum. İş yaşamı ve özel yaşam 
arasındaki dengeye özellikle dikkat ediyorum; iş 
yaparken eğlenmeyi de çok önemserim.

Marka olmak isteyen firmalara “Global dü-
şün, yerel hareket et” önerisinde bulunan uz-
manlar mevcuttur. Siz bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Bu görüşe kesinlikle katılıyorum. Ben bir mar-
kanın DNA’sını oluşturan özelliklerin faaliyette 
bulunduğu her yerde aynı olması gerektiğini dü-
şünüyorum; global düşünmek kısmından da bunu 
anlıyorum. Örneğin bir markanın DNA’sında ka-
lite varsa bu ülkeye ya da dağıtım kanalına göre 
değişmemeli. Tabii ki her ülkenin ve bu anlamda 
her kültürün kendine has özellikleri oluyor. Ancak 

“64 YILLIK YOLCULUĞUMUZDA 

ÜRÜNÜMÜZÜN HER KOŞULDA ARKASINDA 

DURMAMIZ, VERİLEN SÖZLERİN 

TUTULMASI VE İŞ ORTAKLARIMIZ İLE 

GÜVEN ORTAMININ OLUŞTURULMASI 

TEMEL DEĞERLERİMİZ OLARAK 

HEP ÖN PLANDA OLMUŞ.”

Sizi daha yakından tanımak isteriz. 
Özel hayatınızda neler yaparsınız, 

hobileriniz var mı? 
Sanırım benim özel hayatımın en özel kısmı ailemle birlikte 

Yunanistan’da yaşıyor olmam. Eşim Katerina ve küçük kızımız 
Alicia ile Atina’da yaşıyoruz. Büyük kızımız Melina ise Berlin’de 

üniversite eğitimini sürdürüyor. 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın 
neresinde olursam olayım, cuma akşamları Atina’ya uçup, pazar 

akşamları tekrar iş dünyasına geri dönmek üzere yola çıktığım 
bir yaşam tarzım var. Özel ve iş hayatım arasındaki dengeye çok 

önem verdiğim bu yaşam tarzı sanırım beni hobilerim konusunda 
da oldukça disiplinli yaptı. Hafta arasındaki zamanımda tamamiyle 

kişisel hobilerime odaklanırken, hafta sonları ve tatillerimde eşimle 
ortak hobilerimizin peşinden koşuyoruz. Kişisel hobilerim arasında 

spor yapmak ve okumak ön planda gelirken, eşimle birlikte ise 
yemek yapmak, bahçemizle ilgilenmek, seyahat etmek ve dans 

etmek ilk sıralarda geliyor.
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TeCe Mimarlık’ın yöneticilerinden Tülin Hadi ile 
mimarlık anlayışı, Kepez Belediyesi Turgut Cansever 

Ulusal Mimarlık Ödülleri, yapılarda kapılar ve 
güvenlik üzerine sohbet ettik.

Öncelikle sizi biraz tanımak isteriz. Tece 
Mimarlık’ın yöneticilerindensiniz. Birçok 
başarılı projeye imza attınız. Mesleğinizle 
aranızdaki bağı nasıl tanımlarsınız?
1992 yılında Profis ismiyle faaliyete açılan ofis 
2004’ten bu yana TeCe Mimarlık adıyla devam 
ediyor. Cem İlhan ve Tülin Hadi ortaklığında 
sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Her ikimiz de 
İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü mezunuyuz. Üzerinde 
çalışmayı en çok sevdiğimiz konular, eğitim, 
konaklama, kültür yapıları ve kentsel tasarım. 
Ofis ve konut projeleri de son yıllarda en çok 
vakit ayırdığımız konulardan biri oldu. Tekil 
konuttan çok, yapıların kendi aralarındaki iliş-
kilerin, mekânsallıkların, yakın çevrelerinin ele 
alınabildiği geniş yerleşimler üzerinde çalıştık. 
Birbirlerinden farklı görünseler de, bu konu-
ların hepsinin buluştuğu bir ortak nokta var. 
Değişen derecelerde olsa da, ortak mekanın, 
paylaşılan mekanın tasarlanması. İnsanların bir 
araya geldikleri alan için bir kurgu oluşturmak. 
Kurgu, mimarlık mesleğinin bize en önemli gö-
rünen yanı.

MİMARLIK 
YAŞAM İÇİNDİR

MİMAR TÜLİN HADİ

SİNPAŞ PALAS FİNANS ŞEHİR



ŞEHRİN ANAHTARI

1918

tabiat karşısındaki koşulları değişirse mimarlık 
da değişebilir. 

Bir projeyi ele aldığınızda önceliğiniz nedir? 
Fonksiyonellik mi, estetik mi?
Elbette önce fonksiyonellik. İhtiyaçlarımız ve 
kullanım gerekleri yerine geldiği ölçüde este-
tikle uğraşıyoruz.

GÜVENLIK, YAPILARIN KARAKTERINI 
BAŞTAN ORTAYA KOYAN 
ANAHTAR KELIME
Yürüttüğünüz projelerde yapıların güvenliği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Güvenlik, yapıların karakterini baştan ortaya 
koyan anahtar kelime. Bir yapı veya yapılar 
grubunun cazibesi her şeyden önce güvenli-
ğe dayalı. Burada kastedilen, ne kadar güven-
lik önlemi alınırsa, o kadar güzel olur şeklin-
de anlaşılmamalı. Aksine ne kadar az güvenlik 

Bu yıl Kepez Belediyesi Turgut Cansever 
Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde jüri üyesi ol-
dunuz. Bu çok önemli bir proje, seçim yapar-
ken kriterleriniz ne oldu?
Türkiye’de kendine özgü bir anlayış ve dil 
geliştirebilmiş Turgut Cansever gibi önemli 
bir mimar adına verilen ödüle layık görülmek 
çok özel ve anlamlı. Diğer yandan, ödül fikri-
ni ortaya atan, organize eden ve gerçekleşti-
ren Kepez Belediyesi açısından hem Turgut 
Cansever’e saygı ve anma, hem de Türkiye 
mimarlık ortamına getirdiği değerlendirme kat-
kısı açısından çok duyarlı ve değerli bir girişim. 
Ödülün cazibesi her geçen yıl daha çok artıyor. 
Ödülün kriterleri geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da öncelikle özgünlük, bağlam ve ölçek du-
yarlılığıydı. Aynı zamanda çevresel ve kültürel 
sürdürülebilirlik, malzeme ve detay incelmişli-
ği, araştırmaya dayalı proje geliştirme önemli 
kriterlerdendi.  Seden Cinasal, Fatih Yavuz, 
Ramazan Avcı, Emre Şavural’a ait büyük ödülü 
kazanan Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve 
Çevresi projesi bu kriterlerin en başarılı karşılığı 
idi. Ancak, gelen projeler arasında başarılı pek 
çok proje vardı. Bu nedenle, büyük ödülden 
başka iki başarı ödülü ve bir de jüri takdiri be-
lirlendi.

Mimarlık anlayışınızdan bahseder misiniz? 
Mimarlık yaşam içindir. En özet şekliyle, böyle 
söyleyebiliriz. Mimarlık ürünü, kent ölçeğinden 
mobilya detayına kadar inen pek çok farklı öl-
çek ve düşünce katmanında tasarlanıyor; fakat 
‘mimarlık yaşam içindir’ fikri her katman için 
geçerli. Yaşamın gerekleri, karakteri, aktörleri-
ni düşünmek ve bütün bu unsurları bir araya 
getiren en sade kurguyu oluşturmak daima en 
birincil düşüncemiz.

önlemine ihtiyaç duyuyorsak o kadar güzel 
çevre yaratabiliyoruz. İyi bir çevre, iyi bir or-
tak yaşam, birbirimize duyduğumuz güvene 
ve buna bağlı olarak azalttığımız önlemlere 
ve inşa etmek zorunda olmadığımız duvar-
lar ve sınırlara bağlı. Güvenlik elbette önemli 
ama inşa etmeye ihtiyaç duymadığımız her 
sınır paylaşmaya ne kadar açık olduğumu-

zun bir ifadesi. Son kentsel dönüşüm furyasın-
da Bağdat Caddesi yakınında inşa edilmiş bir 
apartman var. Mimari dili çok iddialı fakat en 
hoşuma giden tarafı hiç bahçe duvarının ol-
maması. Güvenlik, artık kapısına vardığınız en 
son noktada yer alıyor. Demek ki, çevredeki 
insanlardan, kaldırımdan gelen geçenlerden ve 
kendilerinden şüphe duymuyorlar.

Günümüz mimari anlayışını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Özellikle büyük şehirlerin na-
sıl planlaması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
Önümüzdeki yıllarda mimari anlamda yapı-
larda bir değişim gözlemleyecek misiniz? 
Öngörüleriniz nelerdir?
Sorunuzun çok geniş bir çerçevesi var. Şehir 
planlaması konusunda katılımla demek isterim 
fakat, İstanbul gibi çok büyük, bir yandan ya-
şamını sürdürmek zorunda olan binbir çeşit 
insanın yaşadığı şehirler için uygulanabilir bir 
yöntem değil. Yapı ölçeğine gelecek olursak, 
kısaca ‘Hayır, gözlemlemeyeceğiz’ diyeceğim. 
Mimarlık ürünü doğası gereği, yerine bağlı bir 
ürün. Yerçekiminden, tabiatın koşullarından, 
ışıktan, güneşten, rüzgardan, insanın ihtiyaçla-
rından bağımsız düşünülemez. Dünyanın hızlı 
değişimine, teknolojik donanıma rağmen ken-
dini dönüştürmekte zorlanıyor. Dili değişiyor 
ama kendisi özünde hep aynı kalıyor. İnsanın 

İş dışında neler 
yapıyorsunuz? Genç 

mimarlara önerileriniz, 
tavsiyeleriniz nelerdir?

İş dışında Cem’in de benim de 
kişisel meraklarımız ve uğraşılarımız var. 

Benim zanaata, Cem’inse resme ilgisi var. 
Cem son zamanlarda bisikletle yoğun 

olarak ilgileniyor. Hem bir spor dalı hem de 
bir yaşam tarzı olarak bu konuyla çok ilgili. 

Seyahati ikimiz de çok severiz. Dil öğrenmek 
de ayrıca hoşlandığımız bir alan. 

Genç mimarlara imkanları ölçüsünde 
bol bol seyahat etmelerini ve dil 

öğrenmelerini öneririm. 

Kapılar sizin için ne ifade 
ediyor? Tercihlerinizde 
nelere dikkat ediyorsunuz?
Kapılar mekân ve ortam değişiminin 
ilk ifadesi. İçerideki yaşamın karakteri, 
yaşayanların kimliğine dair dışarıya verilen 
ilk mesajlar da kapıda kendini gösteriyor. 
Konu eğer bir giriş kapısıysa, öncelikle 
güvenlik işlevini yerine getirmeli, akustik 
sorunlarımızı da çözebilmeli. Duruma ve 
olanaklara göre posta gözü, ekmek kutusu 
veya elimizdeki torba, çanta vesaireyi 
asabileceğimiz basit gündelik ama sık 
tekrarlanan ihtiyaçları da üstlenebilir. 
Bu fonksiyonel özelliklerin yanında 
tasarım dili de çeşitlilik gösterebilmeli. 
Bizim tercihimiz daima sade, ağırbaşlı 
çizgiden yana. Açıkçası Kale Kapı daima ilk 
görüştüğümüz adres oluyor.

Dünyada çok çeşit 
insan, düşünce ve 
yaşayış olduğunu 

anlamak, mimariyi 
çeşitlendirmek için 

sanırım en iyi yöntem.

FORD OTOSAN AR-GE MERKEZİ

FORD OTOSAN AR-GE MERKEZİ

SELÇUK GENÇLİK MERKEZİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
KONGRE MERKEZİ
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ENDÜSTRİYEL TASARIM 
SANAL MÜZESİ

Beyoğlu’nda Tasarım Sergisi
Geçmişten günümüze

Endüstri Tasarım Sanal Müzesi, Türkiye’de endüstriyel tasarımına dair 
bellek oluşturmak amacıyla ortaya çıkmış bir inisiyatif.

Müze deyince hemen hemen hepimizin aklına 
belli noktalar gelir. Bir odak noktası olan ve 
tarihi yansıtan nesneler… Tüm bunlara ulaş-
mak için de gidilmesi gereken yer. Ancak bu 
yazımızda yer vereceğimiz müzeye her yerden 
ulaşabilirsiniz. Endüstriyel Sanal müzesi, adından 
anlaşılacağı gibi sergilerini sanal ortam üzerin-
den yayınlıyor.  Koleksiyon bölümünde tasarım-
cıların ürünlerini, Kronoloji bölümünde tarihle-
riyle birlikte tasarımları, Araştırma bölümünde 
kitap ve dokümanları bulabilir, sergi bölümünü 
keyifle izleyebilirsiniz. 

HEDEFLERI…
ETSM, yaşadığımız coğrafyaya ve bu coğrafyanın 
endüstriyel tasarımına, endüstriyel tasarımcıları-
na odaklanıyor. Tasarım tarihini; Osmanlı mo-
dernleşmesinin görünürlüğü ve sanayileşmesi 
bağlamında 1830’lardan, Tanzimat döneminden 
başlatıyor. Geçmişten günümüze, ürün tasarımı-
nın başlangıç, değişim ve gelişimine ışık tutacak 
her türlü ürün, bilgi ve belgeyi kayıt altına almayı 
hedefliyor. Aynı zamanda bu çalışma fiziksel bir 
müzenin ön çalışması ve tamamlayıcısı. Yöntem 
olarak, yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel ça-

lışmalar, araştırmalardan kaynak temin ederek 
içeriklerini geliştiriyor. Müze, yenilenen bilgiler 
ve belgeler ışığında kendini her daim değişime 
ve dönüşüme açık tutuyor. İçerik olarak, tarih-
sel süreçlerin kronolojisini, “dünya endüstriyel 
tasarımı”, “ülkenin önemli dönüm noktaları”, 
“endüstriyel tasarımı etkileyen unsurlar, olaylar”, 
“endüstriyel tasarımlar ve tasarımcılar” şeklinde 
4 farklı aks üzerinden ele alıyor. Endüstriyel Ta-
sarım Müzesi dönemsel sergilere yer veriyor ve 
akademik bilgilere ulaşılabilecek bir arşiv alanı da 
sunuyor ziyaretçilerine. 

Sergi kurgusunu Zeynep Ögel, Bur-
çak Madran’ın yaptığı “Geçmişten 
Günümüze Beyoğlu’nda Tasarım” 
adlı sergiyi Endüstriyel Tasarım Sa-
nal Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz. 
İzleyeceğiniz tasarım sergisi, geçmi-
şin, çoğu ithal edilmiş, Beyoğlu’nda 
satılmış, kullanılmış ürünlerinden 
küçük bir seçkiyi, aynı ürünlerin 
günümüzde Türkiyeli tasarımcı ve 
üreticilere ait benzerleriyle bir ara-
da göstermeyi amaçlıyor. 
Geçmiş dönem-
lerin “ithal” tasa-
rımlarının günü-
müzün en çağdaş 
“yerli” tasarımlarıyla 
bir aradalığı bize en-
düstriyel tasarımın 
gelişimini özetliyor.

İstanbul’da, Beyoğlu semtinin “Avrupailik” 
ile özdeşleştirilmesi, 17. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren bölgede yabancı elçiliklerin 
yerleşmesiyle başlar. “Grand Rue de Pera”, 
yani İstiklal Caddesi çevresi, Osmanlı mo-
dernleşmesi boyunca gerek sosyal yaşam 
alanlarıyla, gerekse lüks tüketim ürünleri 
mağazalarıyla, çağdaş toplum yaşantısının 
aynası olarak görülür.
Beyoğlu mağazaları yalnızca Osmanlı dö-
neminde değil, aynı zamanda Cumhuriyet 
yıllarında da popülerdir. Bölgede özellikle 
mobilya başta olmak üzere Batı tarzı ürün-
ler de imâl edilir. Yine de, gündelik yaşa-
mın vazgeçilmezi, giysilerden, züccaciyeye, 
beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, oyun-
caktan aksesuara birçok ürün ithal edilerek 
tüketime sunulmaktadır. Cumhuriyet’le bir-
likte gelen “yerli mallar” ivmesi de 1930’lu 
yıllardan itibaren Beyoğlu’nda görülmeye 
başlanır. Üretimin, tasarımla olan ilişkisi za-
man geçtikçe artarken, Türkiye’de endüstri-
yel ürün tasarım alanı da hızla gelişir.



Eski Slav dilinde “sınır ülkesi” anlamına gelen 
Ukrayna, Karadeniz’in hemen üstünde yer 
almaktadır. Tamamı Avrupa’da yer alan en 
büyük ülke olma özelliğine sahip Ukrayna, 
vizelerin de kaldırılmasıyla son zamanların en 
popüler tatil rotalarından biri oldu. 

BAŞKENT KIEV’IN KISA TARIHI
Eski efsaneye göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev, 
6. yüzyılın başında 5. yüzyılın sonlarında üç 
kardeş Kyi Sche,  Khoryv ve kızkardeşi Lybed 
tarafından kurulmuş. Kentin adı büyük kardeş 
Kyi adını almış. Kiev, Kyi şehrini ifade eder. 
Birçok antik kabileler Kiev çevresinde bir araya 
gelmiş ve 9. yüzyılın sonunda şehir Doğu Slav-
ların politik merkezi olmuş. 988 yılında, Büyük 

Prens Vladimir tarafından tanıtılan Hıristiyan-
lık, Kiev’in resmi dini haline gelmiş. Bu durum 
Bizans İmparatorluğu ve Bulgaristan gibi dev-
letlerle siyasi ve kültürel ilişkilerin kurulmasına 
yardımcı olmuş. 362’de Litvanya Büyük Dükü 
şehri ele geçirmiş. Yüz yılı aşkın bir süre de 
şehir, Litvanya ve Polonya düklerinin komu-
tasında kalmış. Kiev sokaklarında yürümek 
renkli dakikalar yaşamanızı sağlayacak. Özel-
likle sokak sanatçılarının gösterilerini izlemek, 
biraz alışverişin ardından kaldırımlara sıralanan 
kafelerde oturup bir şeyler içmek iyi gelecek-
tir. Moda tutkunları için de Kiev son derece 
cazip bir kent. Kiev’de görmeden dönülme-
mesi gereken yerler listesi ise hayli kabarık... 
Ukrayna’ya ait tarihi ve kültürel hediyelik eş-

yaların satıldığı stantların bulunduğu Andrevski 
Yokuşu, şehrin geçmiş dokusunu anlamanın 
mümkün olduğu ve Kiev prensliğinin kurucu-
su Yarosyav Mudri tarafından yaptırılan şehrin 
giriş kapısı Zoloti Vorota, yaldızlı kubbeleri 

UKRAYNA
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Ukrayna, Avrupa’nın göz ardı edilen gizli mücevheri… 
Altın kubbeli muhteşem Orta Avrupa mimarisi, 

Karadeniz’in kumlu plajları ve Karpat dağlarının 
yemyeşil tepelerine kadar Ukrayna’da her şey var. 
Ülkenin doğusundaki ekonomik kriz ve istikrarsız 

durum nedeniyle yerel para birimi - Grivnası - 2013 
yılına kıyasla değerini yaklaşık 3 katı kaybetmiş. 

Ukrayna’nın başkenti Kiev, güçlü Sovyet mimarisi 
ile Büyük Doğu Avrupa’ya mükemmel bir kaçış 

noktası. Manastırlar - St.Sophia ve Pecherska Lavra - 
Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Güneşin 

zengin süslemelerde parladığı günlerde bir masal 
gibi göründükleri için bu unvanı hak ediyorlar. 

Güçlü mimarisi, tarihi, çok sayıda park ve kafesiyle 
Ukrayna tam anlamıyla yaşayan bir ülke.

KEŞF-İ ÂLEM

Orta Avrupa’da
gizli bir mücevher

YAROSYAV MUDRI TARAFINDAN YAPTIRILAN 

KIEV ŞEHRININ GIRIŞ KAPISI KABUL EDILEN ZOLOTI VOROTA

RENKLI KIEV EVLERI



ve muhteşem mozaikleriyle Stetoya Sofya Kilise-
si, dünyanın en maliyetli ve en güzel kilisesi olarak 
nitelendirilen masalsı yapı St. Vladimirskaya Kated-
rali... Bir zamanlar Çar ailesinin mâlikane olarak 
kullandığı muhteşem güzellikteki Mariyinsky Sarayı, 
30 hektarlık bir arazide yer alan Botanik Bahçe-
si, 100 yılı aşan geçmişiyle Kiev Hayvanat Bahçesi, 
Avrupa’nın en büyük açık hava müzelerinden biri 
olarak kabul edilen Pirogovo Açık Hava Müzesi.

ODESSA 
Geçmişte Kırım İmparatorluğu’nun bir parça-
sı olan Odessa’nın ilk ismi Hacıbey. 1792 yılına 
kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimin-
de olduğu zamanlara dek bu ismi koruyor. Rus 
İmparatorluğu’nun (ve Büyük Katerina’nın) ege-
menliğine girdiği zaman ise Odessa ismini alıyor.  
Ukrayna’nın kültür merkezi olarak kabul edilen 
şehir Karadeniz’in İncisi olarak biliniyor. Karade-
niz’deki büyük bir liman olan Odessa çoğu Ukray-
nalı için yaz tatili mekanı. Deniz suyunun sıcaklığı, 
kumlu plajları ve uygun fiyatlarıyla turistler için de 
önemli bir tatil bölgesi. Fakat Odessa sadece sa-
hilden ibaret değil, şehrin her zaman önemli bir 
yeri olmuş ve zamanında Rus İmparatorluğu’nun 
ana ticaret merkeziymiş. Odessa’nın eski ken-
ti, ağaçların gölgesinde kalan paralel caddelerle 
oldukça görkemli. Aynı zamanda Milan’daki La 
Scala’dan sonra dünyada ikinci büyük çarpıcı Ope-
ra Binası’na da ev sahipliği yapıyor. 

ki hattın parçaları yok olmuş ancak 
halihazırda kullanılan viyadükler ve 
tüneller hayranlıkla izlenebiliyor. 
Yaremche’de, Prut Nehri üzerindeki 
demiryolu viyadükünde ise yürüne-
biliyor. 

LVIV 
Lviv, Ukrayna’nın en önemli kültür mer-
kezlerinden biri. Meydanları, parkları, ki-
liseleri, binaları, sokakları, yemekleri, mü-
zeleri ile görkemli bir şehir. Sokaklarında, 
meydanlarında ve hemen hemen her 
yerde Alman - Avusturya mimarisinin iz-
lerini görmek mümkün. Ukraynalılar tara-
fından Lvov olarak bilinen ama yabancılar 
tarafından Lviv olarak söylenen şehirde 
yaklaşık 860,000 kişi yaşıyor. 

KAMIANETS - PODILSKYI KALESI
Çoğu insanın Kamianets-Podilskyi’yi ziyarete gelmesinin nedeni, şehri koruyan, birçok sa-
vaşın sessiz bir tanığı olması. Eski şehir, güzel evler ve arnavut kaldırımlı şeritlerle farklı bir 
atmosfer yaratıyor. Bununla birlikte şehrin tarihini gösteren çok sayıda duvar resmi de sokak 
sanatına sahne oluyor. 

CHERNIVTSI 
Çarpıcı mimarisi, çok kültürlü geçmişi, şaşırtıcı kafeleriyle Ukrayna’nın Romanya sınırında 
olan Chernivtsi, büyüleyici bir kent. Mimari anlamda Lviv gibi albenili bir yer, ülkenin en 
Avrupai görünümlü şehirlerinden biri. Bu şehirde bulunan, yapımı 1864-1882 arası süren 
ve çek bir mimar tarafından tasarlanan Chernivtsi Üniversitesi, tüm Ukrayna’nın en güzel 
binaları arasında yer alır ve Unesco dünya mirası listesindedir.

KARPAT DAĞLARI
Ukrayna, Orta Avrupa’dan Avusturya’ya kadar uzanan Karpat dağlarının oldukça küçük bir 
bölümüne sahip. Bu alan, gür ormanlar, tepeler ve zamanın durduğu küçük köylerle konukla-
rının çok sevdiği, özel mekânlarla dolu. Karpatlar, demiryolu seyahati severlerin ilgisini çeke-
bilir. 19. yüzyılda demiryolu hattı dağlardan inecek şekilde inşa edilmiş. Bugünlerde ne yazık 
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UKRAYNA MUTFAĞI
Ukrayna ulusal mutfağı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor, ancak genel olarak  lezzetli 

ve besleyici yiyecekler bulunuyor. Ukrayna yemek tariflerinin yapımı oldukça basit ve tipik 
malzemeler ülkenin her yerinde bulunuyor.

Borshch: Sebzeli sarımsak ekmeği ile sıcak servis edilen, çok iyi bilinen ve çok lezzetli bir 
kırmızı çorba.

Vareniki: Geleneksel olarak patates ve mantarlarla doldurulmuş mayalanmamış hamur köfteleri. 
Kiraz veya lahana gibi varyasyonlar da yaygın. Bu yemek ekşi krema ile sıcak servis edilir.

Deruny veya draniki: İlki kemik ile, ikincisi patatesle yapılır. İkisi de küçük krep gibi görünürler. 
Ekşi krema ile servis edilir.

Salo: Domuz eti ile yapılır ve genellikle gorilka (votka) ve salatalık turşusu ile servis edilir.

Krovyanka - Kan Sosis: Sosis ve buğday karışımıyla yapılır. Geleneksel olarak bir atıştırma olarak 
yenilir, ancak lezzetli bir sos ile ana yemek olarak sıcak servis edilebilir. Düğün, cenaze töreni ve milli 
bayramlar da dahil olmak üzere her özel günün vazgeçilmez bir parçasıdır.

ST. SOPHIA KATEDRALI

BAĞIMSIZLIK ANITI

LVIV ŞEHRI GÖRÜNÜM

LVIV SOKAKLARI

KARPAT DAĞLARI

YURIY FEDKOVYCH 
CHERNIVTSI UNIVERSITESI

KAMIANETS-PODILSKYI KALESI

ODESSA OPERA VE BALE TIYATROSU



Tenkara balıkçılığı, alabalık avcılığı başta ol-
mak üzere küçük derelerde, tatlı sularda, 
çaylarda ve durgun sularda yaşayan balıkla-

rı avlamak için kullanılan popüler ve geleneksel balık 
avlama yöntemlerinden biridir. Tenkara, aynı zamanda bu 
yöntemde kullanılan ekipmanın adı. Tenkara, günümüz modern 
üretimin aksine sadece kesilmiş ve işlenmiş bambu ile yapılırdı. 
Uzun kamış bir çubuk ya da bambunun ucuna ip bağlanıyor, ipin 
ucuna ise özel bir misina. Misinanın ucundaki balık iğnesine de 

özel bir düğüm atılıyor. Son aşamada, iğneye bölgedeki 
balıkların yediklerine benzeyen yapay yem takılıyor. 

Doğanın sesini dinleyip, denizin kokusunu içini-
ze çekmek insanın ruhunu dinlendirecek en 

güzel etkinliklerden birisi kuşkusuz. Balık 
tutmak ise kimine göre vazgeçilmez bir 
hobi, kimine göre ise dinlenmek demek. 
Seveni için en güzel stres atma biçimi. 
Özellikle şehrin yoğunluğundan, gürül-
tüsünden ve zamanın hızından yoru-
lanlara vazgeçilmez bir aktivite. 
Siz de kendinize zaman ayırmak isti-
yor ama ne yapacağınıza bir türlü karar 

vermediyseniz, tenkara yöntemiyle balık 
tutmayı deneyebilirsiniz. Dört bir yanı de-

nizlerle çevrili olan ülkemizde uygun denizi, 
ırmağı, nehri bulmanız ise çok kolay... 

  
GEREKLI MALZEMELER

Çubuk: Tenkara balıkçılığında çok uzun ve esnek bir çubuk 
(genellikle teleskopik) kullanılır. Çubuklar normalde 3.3 ila 4.5 
metre uzunluğunda (11 ft ila 15 ft) arasında değişir. Bu çubuklar 
aslen bambudan yapılmış, ancak günümüzde karbon ve / veya 
elyaf cam ile yapılır.
Çizgi: Sinek avcılığında olduğu gibi, ağırlıksız sinekleri ileriye 
doğru iten tenkara çizgisi. Tenkara’da, geleneksel ve en çok kulla-
nılan çizgi, aynı uzunlukta veya çubuktan biraz daha kısa olan, ko-

Geleneksel balık 
tutma yöntemi
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HOBİM VE BEN

Hobi olarak balık tutmak birçok kültürde değişik yöntemlerle yapılıyor. Geleneksel 
balık tutma yöntemlerinde hepimizin bildiği olta, misina ve ağ atmak... Japonların 

geleneksel balık tutma yöntemi ise tenkara. Bu sayımızda sizler için Japonların 
geleneksel balık tutma yöntemi tenkarayı ele alacağız. 

nik bir sarkmış hattır. Rüzgara karşı daha kolay atılırlar.
Geleneksel tenkara çizgisinin kalın ucunda örgülü bir 
hat vardır. Bu örgülü çizgi, düğüm kullanarak tenkara 
çizgisini doğrudan çubuğun ucuna bağlamak için kul-
lanılır. 
Tippet: Normal bir sinek balıkçılığı ipucu ile aynıdır.
Çizginin ucuna genellikle 30 cm ila 1metre arasında 
şapka eklenir. 
Sinek: Yapay sinekler tenkara sinek avcılığında kulla-
nılır. Bunlar iplik, tüyler ve bazen de kürk gibi batı sinek 
avcılığında olduğu gibi bağlıdır. Geleneksel olarak, özel 
ters kepçe ıslak-sinek kullanılır. Japonya’da “kebari” 
olarak bilinir.

“Tenkara balıkçılığı, en az 200 yıl önce 
Japonya’da doğdu. Tenkara sinek 
avcılığına yapılan ilk referans, 1878’de, 
Erken Modernleşme döneminde güçlü 
bir dilbilimci ve İngiliz diplomat olan 
Ernest Mason Satow tarafından yazılan 
“Tateyama Dağı tırmanışı Günlüğü” adlı 
bir kitapta geçti. Tenkara fly-fishing, 
yerel balıkları, Yamame, Iwana ve 

Amago’yu yakalamak için etkili 
bir yöntemdir. Japonya 

dağlarında akın 
eden profesyonel 

balıkçılar tarafından 
bulunmuştur.”

Tenkara
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BİLGİNİZ OLSUN

14 dil bilen Richard Simcott  “Hangi yöntemi 

uygularsanız uygulayın tutarlı olun” diyor. 

Okuyarak da yazarak veya öğretmen 

eşliğinde öğrenmek de bu yöntemlerden 

biri. Youtuber Barış Özcan, kanalında 

yabancı dil öğrenmekle ilgili çoğu yönteme 

göre ekonomik aynı zamanda kolay bir 

yol anlatmış. İsmi Ko - Ko. Korkusuzca 

konuş anlamına geliyor. Eğer gerçekten bir 

dili öğrenmek istiyorsanız, cesur olmanız 

gerektiğini hatırlatıyor Özcan.

İ lk adıma hata yapmaktan korkmayarak baş-
lıyorsunuz. Eğer cesursanız konuşabilirsiniz. 
Bu kadar!  Nerde kiminle konuşacağınız ko-

nusunda istediğiniz yolu seçebiliyorsunuz. Öğren-
mek istediğiniz dilin konuşulduğu ülkeye gidip, 
oradaki insanlarla konuşabilir veya çevrenizde o 
dili iyi bilen biriyle de pratik yapabilirsiniz. Önemli 
olan kararlı olmak! Örneğin, dil öğrenmek iste-
yen bir arkadaşınızla o dili öğrenene kadar Türk-
çe konuşmayın diyor Barış Özcan. Daha da etkin 
olabilmek için diziler, filmler izleyebilir, gördükle-
rinizi anlatarak pekiştirebilirsiniz. 
Kendini hikâye anlatıcı olarak tanımlayan Barış 
Özcan, Youtube kanalıyla izleyicilerine faydalı bil-
giler, sanat, tasarım ve teknoloji hikâyeleri sunu-
yor. Videolarını, sanat, tasarım, teknoloji, felsefe, 
sinema, müzik, fotoğrafçılık, edebiyat ve oku kate-

gorilerine ayırmış. Seyircilerine güncel konulardan 
tutun da felsefeye kadar geniş bir yelpaze sunan 
Barış Özcan, hikâyelerini özenli bir sadelikle an-
latıyor. Siz de Barış Özcan’ın Youtube kanalında 
ilginizi çekecek, merek ettiğiniz size hitap eden 
konular bulabilir ayrıca yabancı dil öğrenmenin en 
hızlı yolu “Ko-Ko” tekniği videosunun tamamını 
izleyebilirsiniz. 

Yabancı dil öğrenmenin en iyi yolu
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Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ay Aksesuar ne zaman kuruldu, neler yapıyor, siz-
den dinlemek isteriz.
Ay Aksesuar kardeşim tarafından 2000 yılında kuruldu. 
2006 yılında ben de dahil oldum ve firmamız şirket 
oldu. 17 yıllık bir geçmişiz var. Hep aksesuar ve pvc 
sektöründe çalıştık.  

Ay Aksesuarı kaç kişilik bir ekiple yönetiyorsunuz?
Şu an toplamda 22 kişiyiz. Merkezimiz Adana’da, 
Antakya’da da şubemiz bulunuyor. 

Bir ürünü değil de ürünün tamamlayıcısını pazarlı-
yorsunuz. Çalışma alanlarınız neler?
Hem üretici firmalarla hem de satış yapan yetkili satıcı-
larla çalışıyoruz. Dönemsel olarak projelere de çalışıyo-
ruz ama yoğun olarak üretici yetkili satıcılarla çalışıyoruz. 

SLOGANIMIZ: “IŞIMIZLE ILGILI HER ŞEY” 
Müşteri memnuniyetini sağlamak için neler yapı-
yorsunuz?
Müşteri memnuniyetini sağlamak için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Ürün kalitemizi yüksek tutuyoruz. 
Bu konuda müşterilerimizin de memnuniyetini sağla-
mış oluyoruz. Kaliteli ürün arıyorsan, Ay Aksesuar’a 
git, gibi bir anlayış var. Bu da bizi mutlu ediyor. Aynı 
zamanda herkesin çözüm ortağıyız. Sloganımız da: “İşi-
mizle ilgili her şey”. 

Güvenliği sağlayan bir ürün grubu üzerine çalışıyor-
sunuz. Peki, güvenlik deyince aklınıza ne geliyor?
Güvenlik anlamında maalesef uygun olmayan ürünler 
var piyasada. Güvenliği es geçerek kalitesiz ürünler 
üretiliyor. Ancak kalitesiz ürünlerin sonuçları çok kötü 
olabiliyor. Biz Türkiye’nin en bilinir ve güvenilir mar-

kasıyla çalışıyoruz ve bir işi almadan önce ‘Kale 
ile çalışıyoruz’ dediğimizde işi alma şansımız da 
artıyor. 

“KALE VARSA BÜTÜN TEREDDÜTLER 
ORTADAN KALKIYOR”
Kale ile yollarınız nasıl kesişti? Kale ürünleriy-
le ilgili müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl?
Kale ile 2010 yılında tanıştık. Öncelikle Kale, 
Türkiye’de bilinilirliği olan bir marka. PVC gru-
bunda da Kale markası ön plana çıkıyor ve müş-
teri de Kale markasını görünce güvendiğini belli 
ediyor. Kale varsa bütün tereddütler ortadan 
kalkıyor, diyebilirim. 
İnşaat sektörü dört duvardan çok daha fazlası 
için çalışıyor, bu da sektör için umut veren bir 
gelişme.

Peki, sektörün geleceğiyle ilgili öngörüleriniz 
nelerdir?
İnşaat sektörüne bağlı bir alanda hizmet verdiği-
miz için her geçen gün sektörümüzde ivme ar-
tıyor. Yeniliği kabullenen sektörümüzün önünün 
açık olduğunu düşünüyorum. Artık basit ürünler 
pek tercih edilmiyor projelerde. Bu da sektörün 
gelişeceğini gösteriyor. Akıllı ev sistemleri, detaylı 
ürünler rağbet görüyor.  

İnşaat sektörünün geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Kendi bölgemize baktığımızda özellikle 
Çukurova’da kentsel dönüşüm başladı ve in-
şaatın bu dönüşümle hareketlilik kazanacağını 
düşünüyorum. Kentsel dönüşüm şehrin yüzünü 
güzelleştirecek ve yan sektörler de bu sayede 
gelişecek. 

Bölgenizde bina dönüşümü mü yoksa kentsel 
dönüşüm mü yaygın?
Her ikisi de diyebilirim. Binanın durumuna göre 
değişebiliyor. Ancak çoğu bina yenileniyor. 

Adana Türkiye’nin sayılı büyükşehirlerinden… 
Bölgenin merkezi durumunda mı?
Evet ama geçmişteki kadar güçlü bir konumda 
değil. Adana son 25 yılda sanayi anlamında küçül-
dü. Arazi olarak çok büyük bir alana sahibiz ama 
henüz işlevsel değil ne yazık ki…

BİZ TÜRKİYE’NİN 
EN BİLİNİR VE GÜVENİLİR 
MARKASIYLA ÇALIŞIYORUZ

BİR İŞİ ALMADAN 
ÖNCE “KALE İLE 
ÇALIŞIYORUZ” 
DEDİĞİMİZDE İŞİ 
ALMA ŞANSIMIZ 
ARTIYOR

Bu sayımızda İçimizden 
Biri sayfalarımızın 

konuğu sektörde 
17 yıllık tecrübeye 

sahip olan Ay Aksesuar. 
Şirketin yetkilisi Adnan 
Yıldırım ve ortağı olan 
kardeşi Adem Yıldırım 

ile Adana bölgesinin 
sektördeki yerinden, 

Türkiye ekonomisi ve 
Kale yetkili satıcılığına 

kadar kapsamlı bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Dünyada ve Türkiye’de 
ekonomiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye ekonomisi 2000 yılından 
sonra belli bir büyüklüğe ulaştı, 
yeni pazarlar keşfetti ve büyümeye 
devam ediyor. Belli bir güce 
ulaştığımız için krizleri daha 
kolay atlatıyoruz. Sanayicilere, 
iş adamlarına daha fazla destek 
verilirse, ekonominin daha iyi 
olacağını düşünüyorum. Döviz 
artışlarından çok etkilenmedik. 
Aslına bakarsanız, bazı krizler fırsat 
da olabiliyor. 

Özel yaşamınızda neler yapıyorsunuz, hobileriniz var mı?
Evliyim iki çocuğum var. Kızım bu yıl üniversiteden mezun oldu; oğlum da bu yıl başlayacak. İyi bir spor 

izleyicisiyim. Her türlü sporu izlemeyi, kitap okumayı severim. Müzik dinlemeyi çok sevmiyorum. 

AY AKSESUAR FİRMA SAHİPLERİ ADEM VE ADNAN YILDIRIM:

ADNAN YILDIRIMADEM YILDIRIM

İÇİMİZDEN BİRİ
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soldan sağa: ADEM YILDIRIM, KKP İÇ SATIŞ MÜDÜRÜ 

HALİL BURÇİN ÇARDAK VE ADNAN YILDIRIM

AY AKSESUAR ÇALIŞANLARI
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Türkiye’de güvenliğin lideri Kale Kilit’in güvenlik ve teknolojiyi buluşturduğu yeni nesil akıllı ürünleri, 
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 2017’de sergilendi. Mobil teknolojilerin entegras-
yonuyla geliştirilen ve güvenlik anlayışını yeni bir boyuta taşıyan ürünler, sektör temsilcilerinden 
ve katılımcılardan tam puan aldı. Güvenlikle ilgili her alanda entegre ürünler ve hizmetler sunan 
Kale Kilit; güvenlik ve yeni nesil teknolojileri buluşturduğu akıllı ürünlerini, TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ve yapı sektörünün paydaşlarını bir araya getiren en büyük ve en önemli 
“Yapı Fuarı” olma özelliğini taşıyan 40. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’nda katılımcı-
larla buluşturdu. Kale, kimlik numarası ile geçiş ve temassız geçiş imkânı sağlayan elektronik kilit ürün 
grubu, kilidin kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı geliştirilen yüksek teknolojili “yeni 
alarmlı kilit” ve “mobil anahtar” uygulamasının yanı sıra; yangın kapıları, çelik kapı ve kasaları, lüks ve 
kartlı elektronik kilitleri ile de tam kapsamlı güvenliği herkes için erişilebilir kılıyor. 

YENİ NESİL AKILLI KALE ÜRÜNLERİ 

AVRASYA PENCERE FUAR’INDA SERGİLENDİ

Yapı Fuarı’nın gözdesi oldu  

Kale’nin yeni nesil teknolojik ürünleri 

Türkiye’nin kilit ve çelik kapı sektörünün öncü ve lider firması Kale Kilit, 
8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Bölgesinin en büyük ve prestijli pencere fuarı olan, 100’ün 
üzerinde ülkenin görücüye çıktığı Avrasya Pencere Fuarı’na 
yenilikçi ve inovatif ürünleriyle katılan Kale Kilit, ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu. Kale Kilit, Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na geniş 
bir ürün yelpazesiyle katıldı. Güvenlik ile teknolojiyi buluşturan 
yeni ve inovatif ürünleriyle Avrasya Pencere Fuarı’nda yerini 
alan Kale Kilit, özgün tasarım standında; camlı yangın kapısı, 
panik kilitli yangın kapısı, dijital şifreli kilit sistemiyle çalışan cam 
kapı, şablonlu masaüstü stant, otel tipi kasa gibi ürünlerini ziya-
retçilerle buluşturdu. 

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

SEDAT ÖZGÜR VE 
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG 
CEO’SU ZEKİ ŞAFAK OZAN 

FUAR ALANINDAYDI.
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KALE KİLİT ANAHTARCI & ÇİLİNGİRLER 
EĞİTİM VE TEKNOLOJİ SEMİNERİNE 
2. KEZ ANA SPONSOR OLDU
5 - 7 Mayıs 2017 tarihlerinde Sheraton Grand Hotel Adana’da gerçek-
leştirilen seminere anahtarcı ve çilingir esnafı bölgesel anlamda katılım 
gösterdi. Mesleki gelişim ve dayanışmalarını geliştirmek amacıyla düzenle-
nen seminer, sektörü buluşturan en önemli etkinlik olma özelliğini taşıyor. 
Anahtarcılık sektörünün kurumsal bir yapıya ulaşması hedefiyle önemli 
çalışmalar yürüten ve bu vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz yıldan bu yana 
seminerin ana sponsorluğunu üstlenen Kale Kilit, seminer boyunca katı-
lımcılara yeni nesil akıllı ürünleri ve Kale Anahtarcılar Kulübü ile ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu. Etkinlik süresince sergilenen Kale’nin geliştirdiği son 
teknoloji ürünler katılımcılardan tam not aldı. Seminerde Kale Kilit’in yeni 

lüks seri elektronik kilitleri, silindirin kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık 
olaylarına karşı yüksek teknolojili yeni alüminyum silindiri ve Kale Alarm’ın 
kablosuz seri ürünleri tanıtıldı. 
Kale Kilit Ür-Ge Sorumlusu Hrant Arzuman ve Kale Kilit Dış Ticaret Tek-
nik Müdürü Aydın Ediz’in sunumlar yaptığı seminerde, anahtarcılık ala-
nında sosyal bir network oluşturan “Kale Anahtarcılar Kulübü” ile ilgili de 
bilgi verildi. Türkiye’deki anahtarcıları tek bir çatı altında toplama hedefiyle 
kurulan ve iki yıl içinde Kale’nin iş ortaklarıyla olan ilişkilerini daha ku-
rumsal ve performansa teşvik eden bir yapıya taşıyan Kale Anahtarcılar 
Kulübü’nün faaliyetleri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

16 Şubat tarihinde Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği tarafından düzenlenen “Int-
roduction to Business” seminerinde konuşmacı olarak yer alan Teknik Müdür Aydın Ediz, iş 
hayatının temel adımlarından başlayarak Kale’nin kurumsal yapısından ve ürünlerinden detaylı 
olarak bahsetti. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. B. Gültekin Çetiner’in de katılım 
gösterdiği seminerde öğrenciler gerek Kale, gerekse iş yaşamı ile ilgili sorularının cevaplarını 
elde etme şansı buldular.

Türkiye’de güvenliğin 
lider markası Kale Kilit, 
anahtarcılık sektörünün 

gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla bu yıl 13.’sü 
düzenlenen Anahtarcı 
& Çilingirler Eğitim ve 

Teknoloji Seminerine 2. 
kez ana sponsor oldu.

Kale, üniversite öğrencileri 
ile tanışmak, onlara iş hayatı, 

Kale ürünleri ve üretim 
süreçleri hakkında daha 

detaylı bilgi vermek amacıyla 
seminerler düzenlemeye 

devam ediyor.

38

Kale Marmara Üniversitesi 
seminerlerine devam ediyor
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KALE KİLİT DIŞ TİCARET TEKNİK MÜDÜRÜ AYDIN EDİZ

İTÜ Kariyer Günleri’nde Kale standına yoğun ilgi
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen ve sektör profesyonelleri ile öğrencileri 
bir araya getiren İTÜ Kariyer Fuarı bu yıl 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.

21 Şubat tarihinde Ayazağa Elektrik 
Elektronik Mühendislik Fakültesi’nde, 22 
Şubat’ta ise Gümüşsuyu Kampüsü’nde 
Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle 
bir araya gelen Kale yetkilileri; marka 
yolculuğu, üretim süreçleri, teknolo-
jik ürünler hakkında genel bir çerçeve 
çizdiler. İş veya staj başvurusu yapmak 
isteyen öğrencilerden birebir başvu-
ruları da alan Kale yetkilileri, Kariyer 
Fuarı’ndan sonra başvurulardan uygun 
olan öğrencileri değerlendirerek staj-
yer olarak alımını gerçekleştirdiler.

KALE KİLİT DIŞ TİCARET TEKNİK MÜDÜRÜ AYDIN EDİZ
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KALE TİYATRO KULÜBÜ 
‘ASMA KİLİT’ 

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Departmanı öncülüğün-
de kurulan Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit, ilk oyununu yo-
ğun provalar sonunda sahneye koydu. Oyun için çok emek 
veren Kale Tiyatro Kulübü, tiyatro severlerin beğenisine 
sundukları ilk oyunlarıyla birlikte bol alkış aldı. Turgut 
Özakman tarafından yazılan ve İkinci Meşrutiyet’in ari-
fesinde, Sultan Abdülhamid’in istibdadının son dönem-
lerinde geçen ‘Fehim Paşa Konağı’ adlı oyununun ilk 
gösterimi İstanbul Kocasinan Kültür Merkezi’nde, ikin-
cisi ise Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. Kale çalışanları ve ailelerinin 
geniş katılım gösterdiği oyundan elde edilen geli-
rin tamamı ile maddi sorunları nedeniyle teda-
vileri aksama riski taşıyan çocuklar için uygun 
tedavi ortamını yaratmak ve kanserle müca-
delede çocuklar için psikolojik destek sağ-
lamak amacıyla kurulan Kanserli Çocuklara 
Umut Vakfı’nın (KAÇUV) projeleri des-
teklendi. Ayrıca oyunun videosunu KTKG    
Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Çalışanlarının fikrine her zaman değer veren Kale Endüstri 
Holding, firmasına değer katmak için projeleriyle “Bir Fikrim Var” 
kutularını boş bırakmayan çalışanlarını ödüllendirdi. 

Kale Endüstri Holding bünyesinde, İnsan Kaynakları Direktörlüğü öncülüğünde kurulan Mutluluğun 
Kale’si Sosyal Sorumluluk Komitesi, yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Kale Kilit Ürge Müdürü İbrahim Örgerin,  Kale Endüstri Holding Pazarlama Müdürü Hasan Yıl-
maz, Kale Kilit Dış Ticaret Teknik Müdürü Aydın Ediz, Kale Kilit Pazarlama Ürün Yöneticisi İdil 
Ayçe Özen, Kale Kilit İdari İşler ve İSG Yöneticisi Kubilay Sakarya’nın katılımlarıyla ödül töreni 
gerçekleşti. Katılımcılardan, Kale Kilit Otomat Operatörü Meftun Demir, Kale Kilit preshane takım 
lideri Ali Tomruk, Kale Kilit Preshane takım lideri Sedat Çuvadar, Kale Kilit montaj ekibinden Sibel 
Küçükler, Mahmut Eldemir, Uğur Kalafat, Ilker Uzgür, H. Erkan Yılmaz, Muharrem Altun, Kale Pen 
ürün yöneticisi Cem Olgun ve Kale Kilit alan yöneticisi Gülşah Sevim çeyrek altın ile ödüllendi-
rilirken, değerli fikirlerini paylaşan çalışanlara ise teşekkür sertifikası verildi. Proje, tüm çalışanların 
fikirlerini paylaşabilecekleri holding ve fabrika binalarında bulunan “Fikrin Anahtarı Senin Elinde” 
kutuları ve birfikrimvar@kaleendustriholding.com.tr mail adresi aracılığı ile devam ediyor.

Holding çalışanlarının hem yardıma ihtiyacı olan ailelere ramazan 
öncesinde yardımcı olabilmek hem de çalışanların bir arada keyifli 
zaman geçirmesi amacıyla şirket içerisinde kermes düzenlendi.
Tüm çalışanların kendi el emekleriyle yaptıkları börek, kek ve tatlı 
çeşitleri, satın aldıkları zengin kahvaltı çeşitleri satışa sunuldu. Top-
lamda 2500 Türk Lirası elde edildi ve bu kermes geliri yardıma 
ihtiyacı olan ailelere gıda kolisi satın almak için kullanıldı.
10 aile Güngören’de, 12 aile ise Çerkezköy’de olmak üzere top-
lamda 22 koli hazırlandı. Koliler içerisinde bir ailenin ihtiyacı olan 

tüm erzak ve gıdalar hazırlanarak komite üyeleri 
tarafından evler tek tek ziyaret 

edilerek ailelere 
teslim edildi.

Kermesin tadı, mutluluğun adı

“BİR 
FİKRİM 
VAR” 
DİYENLER

KAÇUV yararına sahne aldı
ilk oyunu ile



42

HABERLER

43

20 Nisan’da İstanbul Marmara Forum AVM’de Play Bowling’te, 21 
Nisan’da Çerkezköy Çorlu Trend Arena’da beyaz yakalı çalışanlar ya-
rışırken; 28 Nisan, 5 ve 12 Mayıs tarihlerinde ise yine Çorlu Trend 
Arena’da mavi yaka çalışanları turnuvada yarıştılar. Turnuva sonuçları, 1. 
takım en yüksek skor yapan erkek oyuncu ve en yüksek skor yapan ka-
dın oyuncu  kategorileri çerçevesinde değerlendirildi ve ödüllendirildi. 
İstanbul’da kadınlarda Behice Şentürk 101 puan, erkeklerde Fırat Akçay 
ve Tayfun Demirel 138 puan ile ödülün sahibi olurken; Tarık Güneş, 
Murat Kantemur, Bayram Akçay, Şahin Sarıçayır, Fırat Akçay, Mustafa 
Demir, Muharrem Erol, Koray Kızıldere’den oluşan 10. Takım 
ise 859 puan ile en başarılı takım oldu. 

Çerkezköy’de ise kadınlarda 88 puan ile 
Hale Gabralı Korkmaz, erkeklerde 160 
puan ile Ümit Reşat Akkan en çok skor 
yapan isimler oldu. Şükrü Yanıkoğlu, Murat 
Keskin,  Ezgi Hızlı, Hasan Kuyu, Mehmet Kü-
çük, Yeliz Anaforoğlu’ndan oluşan takım ise 
toplamda 571 puan ile en iyi takım seçildi. 
Birinci takım oyuncularına ve skor kıran oyun-
culara ise Boyner’den hediye çeki verildi. 

Kale çalışanları, keyifli bir organizasyona daha imza attı. Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları 
Departmanı tarafından hem İstanbul’da hem de Çerkezköy’de Bowling turnuvası organize edildi. 
Turnuvaya katılan Kale çalışanları hem çok eğlendi hem de kıyasıya yarıştı.

YENİ CEO’MUZ ZEKİ ŞAFAK OZAN’IN 
yetkili satıcılarla buluşması Nisan ayı itibariyle Kale 

Endüstri Holding bünyesinde 
CEO olarak göreve başlayan 
Zeki Şafak Ozan, Tüm 
Türkiye’de grup şirketlerin 
yetkili satıcıları ile bir 
araya geldi. 
9-11-16 ve 23 Mayıs 
tarihlerinde toplamda 
yaklaşık 60 yetkili satıcının 
katıldığı toplantılarda, genel 
olarak şirket çalışmaları, satış 

politikası ve stratejiler 
hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
Dilek ve temennilerle 
devam eden toplantılar, 
çalışma yemeği ile 
sona erdi.

Kale çalışanları
BOWLİNG TURNUVASINDA BULUŞTU 














