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Onursal Baflkan›m›z Sad›k Özgür’e

Kale Ailesi’nin ‘Annesi’ Saadet Özgür han›mefendiyi vefat›n›n 
birinci y›l›nda sayg› ve sevgiyle an›yoruz...

“TBMM Üstün Hizmet Ödülü”
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Kale Kilit, çal›flanlar›, toptanc›, perakendeci ifl ortaklar› ve nihai 
müflterilerinden ald›¤› güçle 56 y›ld›r baflar›s›n› sürdürüyor. Üretici bir
firma, Türkiye’de ve dünyada genifl da¤›t›m kanal›na sahip global bir
marka olarak hedeflerin peflinde koflmak, ne istedi¤ini ve bizden 
ne beklendi¤ini bilmek ve buna göre gelece¤e yön vermek en büyük 
düsturumuzdur.

Kalite ve güvenilirlik kavramlar›yla an›lan bir marka olmak bize gurur
verirken bizlere büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Bu sorumlulu¤u ifl
ortaklar›m›z olan toptanc› müflterilerimizden ald›¤›m›z güçle daha iyi
tafl›yaca¤›m›za inan›yoruz. Bu amaçla toptan, perakende, uygulay›c›
müflterilerimizin beklentilerini bilmek, kendimizi onlar›n yerine 
koymak, ürüne ve piyasaya onlar›n gözü ile bakmak, ihtiyaçlar›n›
gözetmek birincil hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçeklefltirmenin en
önemli yolu da daha s›k birlikte olmaktan geçiyor, bu amaçla her y›l
düzenli olarak gerçeklefltirdi¤imiz müflteri ziyaretleri program›nda bu
y›l, Konya, Antalya, Gaziantep, Antakya, Ankara, ‹zmir, Adana,
Kayseri ve Bursa illerindeki toptanc› ve perakende müflterilerimizi
ziyaret ettik. Beraberce sektörü de¤erlendirdik, son dönemde yaflanan
krizin etkilerini konufltuk, “daha iyiye ulaflmak” ad›na neler
yap›labilece¤ini paylaflt›k ve beklentilerini ald›k. Çok olumlu ve s›cak
geçen ziyaretlerimiz s›ras›nda bize görüflleri ile katk›da bulunan, 
fikirlerimizi paylaflan ve misafirperverlikleri ile bizi mutlu 
eden tüm müflterilerimize teflekkürlerimizi sunar›m.

Ayr›ca sizlerle iki önemli haberi paylaflmak istiyorum; 

Türk sanayisine büyük hizmette bulunan ve bir dünya markas› yaratan,
ayn› zamanda kazand›klar›n› memleketi için harcamay› borç bilen Kale
Kilit kurucusu Kale Endüstri Holding fiirketleri Onursal Baflkan›m›z
Say›n Sad›k Özgür, “TMBB Üstün Hizmet Ödülü”ne lay›k görülmüfltür.
Üretim ve sanayide verdi¤i hizmetlerin yan› s›ra sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almay› kendine görev edinen Sad›k Özgür’ün daha iyiye
ulaflmaktan vazgeçmeyece¤ini çok iyi biliyoruz. Bugün bir dünya
markas› olan “Kale” ad›n› bize ve Türkiye’ye kazand›rd›¤› için kendisine
teflekkür ediyoruz, mutluyuz, gururluyuz.

Kale Endüstri Holding olarak daha önce de birlikte çal›flma f›rsat›
buldu¤umuz ve Kale Ailesi’nin yak›ndan tan›d›¤› Ali ‹hsan Yalç›n, Kale
Kilit ve Kale Kap› Pencere Sistemleri flirketlerimizin Genel Müdürlü¤ü’nü
üstlenerek aram›za kat›ld›, kendisine baflar›lar diliyorum. 

En derin Sayg› ve Sevgilerimle…

Gücümüzü sizden al›yoruz

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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Günümüz koflullar›nda arz›n de¤il, talebin belirleyici olmas› ile 
birlikte flirketlerin yönetim kararlar›nda en önemli  kriter  “müflteri”
ve en önemli stratejik yaklafl›m›n da “müflteri odakl›l›k” oldu¤unu
biliyoruz. fiirket yap›lanmas›, iflleyifli, hedefleri, temel stratejileri ve
rekabet modellerini müflteri üzerinden kurmayan flirketlerin baflar›
flans›n›n olmad›¤› aç›kt›r. 

Sektörü ne olursa olsun flirketlerin baflar›s›ndaki temel kural;
müflteriyi ve ihtiyaçlar›n› tan›mak, bu kriterlere göre gelece¤e 
yönelik projeksiyonlar yaparak mal ve hizmet üretmek ve bu süreci
iyi yöneterek müflteriye yans›tmakt›r. 

Dergimizin 9. say›s›n›n temas›n› bu önemli konuya “müflteri
odakl›l›k” kavram›na ay›rd›k ve Kale Endüstri Holding olarak bak›fl
aç›m›z› aktarmaya çal›flt›k. Müflteri isteklerini üretim sürecine
yans›tmak, müflteri beklentilerini tahmin edip proaktif çözümler 
üretmek, her aflamada müflterilerle sürekli ve karfl›l›kl› iletiflimi 
kurmak ve tüm bunlar› uzun vadede yönetmek Kale Endüstri Holding
flirketlerinin en büyük hedefidir. Sektörde “Kale” ad›n›n marka, ürün
ve da¤›t›m kanallar› olarak bu denli bilinmesi ve güven duyulmas› bu
hedefte do¤ru yolda ilerledi¤imizin en önemli göstergesidir. 

Dergimizin bu say›s›nda “Vizyon” bölümünde Kale Endüstri Holding
ve Kale Çelik Eflya Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Çizer ile Kale Çelik
Eflya Kap›’da üretimde esas al›nan müflteri beklentileri, sat›fl sonras›
hizmetler ve bayi iliflkileri üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik.

“Dosya” bölümünde Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl
Ener ile Kale Kilit’in müflteri odakl› yaklafl›mlar›n› ve Anadolu Bayi
Ziyaretleri’ni konufltuk. 

Psikolog, akademisyen, yazar ve yönetim dan›flman› Prof. Dr. Acar
Baltafl, “Sektörel Gündem” bölümümüze konuk olarak “müflteri
odakl›l›k” ve “kriz yönetimi” konusundaki sorular›m›z› yan›tlad›.

“Hoflsohbet” bölümümüzde ise de¤erli yazar, flair, gazeteci,
araflt›rmac› ve koleksiyoncu Sunay Ak›n ile çocuklu¤undan 
oyuncak müzesine uzanan keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik.

“Hayat›n Renkleri” bölümümüzde Kale Kilit ‹hracat ve Pazarlama
Grup Baflkan› Turhan Turgut’un Ulu Önderimiz Atatürk’ün posta
pullar›m›za yans›yan emsalsiz duruflu ve k›yafetlerindeki zarafetin
konu al›nd›¤› de¤erli makalesi yer al›yor. 

Geçmiflin elektrik santrali, bugünün sanat merkezi Santralistanbul,
“fiehrin Mekanlar›” sayfalar›m›zda yer al›rken, “Rehber”
bölümünde uygarl›klar›n befli¤i Gaziantep’e uzand›k.

Dergimizi keyifle okuman›z dile¤iyle…
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Hayat› boyunca kazand›klar›n› çevresi ve memleketi ad›na harcamay› borç bilen, daha iyisini 
yapmaktan ve çok çal›flmaktan asla y›lmayan Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür,
TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne lay›k görüldü

Onursal Bașkanımız
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ürkiye Cumhuriyeti’ne ulusal ve
uluslararas› düzeyde üstün hizmet-

lerde bulunanlara, Türkiye’nin tan›t›m›na
katk› sa¤layanlara, halk›n refah›, e¤itimi,
mutlulu¤u ve sosyal geliflimi için yararl›
hizmetlerde bulunanlara verilen TBMM
Üstün Hizmet Ödülü,  gönül borcu ve
minnet duygular›n›n ifadesi olarak
TBMM ad›na teflekkür anlam›n› tafl›yor. 
Bugüne kadar gösterdi¤i özverili,
baflar›l› ve yararl› çal›flmalar›yla
özellikle Sivas’a yapt›¤› hizmet-
ler dolay›s›yla ülkemize önemli
faydalar sa¤lam›fl, e¤itim ve
sa¤l›k baflta olmak üzere çeflitli
alanlarda ba¤›fl ve katk›larda bulu-
nan Kale Kilit kurucusu, Kale
Endüstri Holding ve fiirketleri
Onursal Baflkan› Sad›k Özgür
de “TBMM Üstün Hizmet
Ödülü”ne lay›k görüldü. Sa-
d›k Özgür’e ödülü, 13 Tem-
muz’da TBMM’de yap›lan törende
TBMM Baflkan› Köksal Toptan taraf›n-
dan takdim edildi. “Milletimize hizmet
için servetlerini, kazançlar›n› harcayan siz
de¤erli insanlara bu ödülleri gururla ve
onurla veriyoruz” diyen TBMM Baflkan›
Köksal Toptan, milli iradenin yaflam bul-
du¤u TBMM'nin, milletten ald›¤› büyük
sorumlulu¤un bilinciyle, yard›m ve hiz-

met faaliyetleri içerisinde olan vatandafl-
lar› destekledi¤ini belirtti.

Sad›k Özgür, Türkiye’ye 
“Kale” ad›n› kazand›rd›
Böyle gurur verici bir sebepten dolay›
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olmak-
tan heyacan ve mutluluk duydu¤unu
söyleyen Sad›k Özgür, “Sivas’ta do¤dum

ve çocuk yaflta ‹stanbul’a gelerek ha-
yat mücadelesine bafllad›m. Çok

çal›flarak ve hiçbir zaman y›lma-
yarak ve en önemlisi ‘Hep daha
iyi nas›l yapar›m’ diyerek yola ç›k-

t›m. Türk sanayisine dünyan›n
kendi alan›nda en büyük üç entegre

tesisinden birini ve 105 ülkede sa-
t›lan, bugün art›k bir dünya mar-
kas› olmufl olan ‘Kale’ ad›n› ka-
zand›rd›m. Hayat›m boyunca ka-
zand›klar›m› çevrem ve memleke-

tim ad›na harcamay› borç bildim. Önce-
likle do¤du¤um yere Sivas’›n Divri¤i ‹lçe-
si Bay›rüstü Köyü’ne, orada yaflayanlar›n
refah›, e¤itimi ve sa¤l›¤› için hizmetler
verdim” dedi. Üretimi ve kazand›klar›n›
millet için harcamay› amaç edinmifl bir
neslin evlatlar› olduklar›n› vurgulayan Öz-
gür, 83 yafl›nda oldu¤unu ve ömrü ol-
dukça da bu çabalar›n›n devam edece¤i-
ni dile getirdi.

1975
• Sivas’›n Divri¤i ilçesinin köylerinden 20 baflar›l› ö¤ren-

cinin ‹stanbul’da Behçet Kemal Lisesi ve Erenköy K›z
Lisesi‘nde yat›l› olarak okutulmas›.

• Divri¤i-Bay›rüstü Köyü’ne 10 km uzakl›ktan içme suyu
getirilip suyun evlere da¤›t›lmas›.

• Divri¤i - Samanc› Deresi köyüne yol yap›m›.
• Divri¤i - Samanc› Deresi köprüsü yap›m›.

1988
• Divri¤i’de 600 ö¤renci kapasiteli, 15 dershanelik ilko-

kul yap›m› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilmesi.
• Divri¤i’de 500 ö¤renci kapasiteli, ortaokul yap›m› ve

Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilmesi.

1990
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ba¤l› Divri¤i Maden Yük-

sek Okulu yap›m›na büyük ölçüde katk›da bulunma.

1990-2006
• Her y›l 60-70 ö¤renciye karfl›l›ks›z burs verilerek oku-

tulmas›.

1991
• Divri¤i’de 600 ö¤renci kapasiteli ve 200 kiflilik konfe-

rans salonu olan Ticaret Meslek Lisesi yap›m›.

2003-2004
• Divri¤i Belediyesi’ne ambulans ba¤›fl›.
• Sivas Gazi Lisesi yat›l› k›z ö¤rencileri ulafl›m› için iki

adet servis arac› ba¤›fl›.
• Divri¤i Belediyesi’ne iki adet ö¤renci servis arac› ba¤›fl›.

2006
• Sad›k Özgür Bay›rüstü Köyü Kalk›nd›rma E¤itim ve Kül-

tür Vakf› Kuruluflu: ‹stanbul Yenibosna’da 2 bin 600
metrekarelik binan›n vakfa ba¤›fllanmas›. Her y›l 100
ö¤renciye burs, sosyal ve kültürel aktivitelerin organi-
zasyonu. Yafll› ve kimsesizlere yard›m.

• Yaflayan Kap›lar kitab›: 200 tarihi kap›n›n görüntülendi-
¤i tarihsel belge niteli¤indeki kitab›n bas›m›.

• K›z›lay ba¤›fl kampanyalar›: Türk K›z›lay’›n›n düzenledi-
¤i “Asya A¤l›yor“ ve “fiimdi S›ra Bizde” kampanyala-
r›na ba¤›fl. Sri Lanka’da infla edilen deprem konutlar›-
n›n bulundu¤u caddeye “Sad›k Özgür Caddesi” ad›-
n›n verilmesi.

2007
• Güngören Belediyesi Sad›k Özgür Çocuk Park›: 2 bin 44

metrekarelik alan›n Güngören Belediyesi’ne çocuk
park› yap›lmak üzere ba¤›fllanmas›.

2008
• WWF Do¤al Hayat› Koruma Vakf› Projesi: WWF Türki-

ye’nin ülkemizin do¤al kaynaklar›n› koruma konusun-
daki projelerine destek verilmesi. Oluflturulan fonla, Si-
vas’›n Divri¤i ilçesindeki dört hektar büyüklü¤ündeki
alanda “Sad›k Özgür Hat›ra Orman›” oluflturulmas›.

2009
• Sivas-Divri¤i’ye Hastane ve Lojman Projesi: Divri¤i ilçe-

sinde, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmek üzere toplam
25 bin metrekare alanda, 70 yatakl› hastane  ve has-
tane personeli için 12 dairelik lojman inflaat›na bafl-
lanmas›.

O N U R S A L  H A B E R

T

Sadık Özgür
“TBMM Üstün Hizmet Ödülü” aldı

Sadık Özgür’ün Sosyal
Sorumluluk Projeleri

Sad›k Özgür ödülünü, 
TBMM Baflkan› Köksal Toptan’›n elinden ald›



ale Çelik Eflya’n›n öncelikle güven-
li¤e yat›r›m yapt›¤›na dikkat çeken

Kale Çelik Eflya Yönetim Kurulu Üyesi Se-
fa Çizer, evin kap›s›yla, o evin mahremi-
yetinin bafllad›¤›n›, bundan dolay› kap›n›n
herkes için çok özel bir nokta oldu¤unu
söylüyor. Müflteriyle iliflkilerinin ömür bo-
yu devam etti¤ini söyleyen Sefa Çizer,
“müflteri beklentileri, servis hizmetleri ve
bayi iliflkileri” konusuyla vizyon bölümü-
müzün bu ayki konu¤u oldu.

Kale Çelik Eflya’n›n üretim ve tekno-
lojisini göz önünde bulundurarak
ürünleri ve özellikleri hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Kale Çelik Eflya, insan mutlulu¤unda en
önemli faktör olan ‘güvenlik‘ için üretim
yap›yor. Ürünlerimizi üretirken öncelik
verdi¤imiz en önemli unsurlar;  güvenlik
ve güvenli¤e ulaflman›n yolu olan kalite-
dir. Kale Çelik Eflya olarak; “çelik kap›”
ve “çelik kasa” olmak üzere z›rhl› güven-
lik ürünlerini proje, üretim, montaj ve
servis aflamalar›yla müflterilerimize sunu-
yoruz. 
Bu tip güvenlik ürünlerinde proje ve ta-
sar›m süreçleri üretime yön vermesi aç›-
s›ndan çok önemlidir. Üretim aflamas›n-
da; donan›ml› teknik kadro, ileri teknolo-
ji, kaliteli malzeme, do¤ru montaj, ard›n-

dan servis ve garanti hizmetleri ürünü-
müze de¤er katan unsurlard›r. 
Kale Çelik Eflya olarak ürünlerimiz; sa¤la-
d›¤› güven, kalite ve garantiyle “çelik ka-
p›” ve “çelik kasa”n›n ad› olmufl durum-
dad›r. Çelik kap› ürününde “Kale” jene-
rik markad›r. Çelik kap›s› Kale olsun veya
olmas›n tüketicilerin her çelik kap› al›-
m›nda “Kale kap› takt›rd›m” ifadesiyle
karfl›lafl›yoruz. Bu da markam›z›n çelik
kap› ürününe ad›n› verdi¤inin bir göster-
gesidir. 

Hedef kitleye/müflteriye ulaflma ko-
nusunda nas›l bir yol izliyorsunuz? 
Yayg›n bayilik ve sat›fl teflkilat›yla Türki-
ye’nin her noktas›nda sat›fl ve sat›fl son-
ras› hizmetlerde müflterimizin yan›nda-
y›z. ‹stanbul’da; Anadolu yakas›nda 24,
Avrupa yakas›nda 16 olmak üzere, ‹s-
tanbul’da toplam 40, ‹stanbul d›fl›nda
ise 26 yetkili sat›c›m›z bulunuyor. Müfl-
teri grubumuza en iyi flekilde hitap et-
mek üzere ürünlerimizin teflhirinde, ta-
n›t›m›nda oldu¤u gibi sat›fl ve sat›fl son-
ras› hizmetlerinde de kaliteli hizmet an-
lay›fl›n› esas al›yoruz. Çelik kap› müflte-
rileri, çelik kap› al›rken sadece ürün
mant›¤› ile yaklaflm›yor. Bir kap› sat›n
ald›klar›nda ölçü, montaj, sat›fl sonras›
hizmetler ve garanti süreçlerine komp-
le sahip oluyorlar. Bu nedenle çelik ka-
p› al›mlar›n›n yüzde 70 oran›nda yetkili
kap› bayilerinden oldu¤unu biliyor ve
buna göre en mükemmel hizmeti ver-
meye çal›fl›yoruz.

Kale Çelik Eflya’n›n hedef kitlesi
profiliyle ilgili bir de¤erlendirme ya-
par m›s›n›z?
Kale Çelik Eflya olarak iki farkl› hedef kit-
lemiz var, kurumsal ve bireysel müflteri-
ler. Kurumsal müflterilerimiz; kaliteli
ürün kullan›m›na a¤›rl›k veren A grubu
inflaat flirketlerinin yan› s›ra, daha ekono-
mik, kaliteli ve estetik proje kap›lar› müfl-
terimiz olan inflaat flirketleridir. Özel me-
kanlar için müflterisine özel çözümler
arayan mimarlar ve mimarl›k ofisleri de
kurumsal müflterilerimiz aras›ndad›r.
Gerek kurumsal gerekse nihai müflteri

grubumuzun ortak özelli¤i; güven ve
kaliteyi bir arada almak isteyen titiz, zor
be¤enen ve standartlar› yüksek müflteri-
ler oluflu. Showroom‘lar›m›zda yapt›¤›-
m›z araflt›rmalarla müflteri profilimiz ve
çelik kap› ürününe bak›fllar› hakk›nda
bilgiler ediniyoruz. Müflterilerimizin bü-
yük ço¤unlu¤u yüzde 72.2 oran›yla evli
ve çocuk sahibi kiflilerden olufluyor. Ö¤-
renim durumuna bakt›¤›m›zda, yüzde
50.9’u üniversite ve yüzde 43.6’s› lise
mezunu.
Kale çelik kap› kullan›c›lar› genelde A ve
A plus gelir grubundan olufluyor. Gelir
grubu ne olursa olsun güvenli¤i önem-
seyenlerin de büyük ölçüde Kale çelik
kap›lar›n› tercih etti¤ini görüyoruz.
Müflterilerimizin yapt›¤› de¤erlendirme-
ye göre  Kale çelik kap›dan memnun ol-
ma nedenleri s›ralamas›nda “güvenlik”
yüzde 96 oran›yla baflta geliyor. Bu da
markam›z›n güven üzerine yapt›¤› yat›-
r›m› destekliyor. Çelik kap› müflterileri-
miz, Kale markas›n›n memnuniyetini
çevresiyle de paylaflan bir kitledir. Müfl-
teri kitlemizin Kale markas›n› tavsiye et-
me oran›n›n yüzde 93 oldu¤unu görü-
yoruz.

Hedef kitleyle ilgili geri dönüflleri
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sat›fl s›-
ras›nda ve sonras›nda tüketiciyle na-
s›l bir iletiflim halindesiniz?
Baz› ürünler vard›r, ürünü sat›n alma-
n›zla birlikte süreç tamamlan›r ve bun-
dan sonra ald›¤›n›z ürünle bafl bafla ka-
l›rs›n›z. Bizde durum oldukça farkl›;
üretti¤imiz her kap›, her zaman “bizim
kap›m›z” olarak kal›yor. Sat›lan her Ka-
le çelik kap› müflterilerimize daha iyi
hizmet verebilmek için takip ediliyor.
Bizim müflterilerimizle ilk karfl›laflt›¤›m›z
yer olan teflhir noktalar›nda bafllayan
diyalo¤umuz, kap›lar›n›n tak›lmas›yla
bitmiyor.
Showroom‘da seçilen kap› için öncelik-
le müflterimizin evine veya iflyerlerine gi-
dilerek titiz bir ölçü çal›flmas› yap›l›yor.
Ölçü s›ras›nda kap›yla ilgili detayl› bilgi
veriliyor, çeflitli unsurlar tekrar gözden
geçiriliyor. Bir evin kap›s› o evin mahre-
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“Ürünlerimizde 
güvenliğe yatırım 
yapıyoruz”

“Ürünlerimizde 
güvenliğe yatırım 
yapıyoruz”

“Ürünlerimizde 
güvenliğe yatırım 
yapıyoruz”
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yapıyoruz”

“Ürünlerimizde 
güvenliğe yatırım 
yapıyoruz”

“Ürünlerimizde 
güvenliğe yatırım 
yapıyoruz”

Türkiye’nin her noktas›nda
sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetlerle müflterilerinin
yan›nda olduklar›n›
belirten Kale Çelik Eflya
Yönetim Kurulu Üyesi Sefa
Çizer, sat›lan her Kale
çelik kap›n›n, müflterilere
daha iyi hizmet 
verebilmesi için takip 
edildi¤ini söylüyor
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miyetinin bafllad›¤› yer olmas›ndan ötü-
rü herkes için çok önemli ve özel bir
noktad›r. Burada bafllayan üretici-müfl-
teri iliflkisi ömür boyu devam ediyor.
Servis ihtiyaçlar›n›n do¤mas›, yenilikler-
den haberdar olmak, bafllar›na gelen
kötü niyetli bir olay sonucu kap›lar›n›n
güvenli kalmas› ad›na teflekkür etmek
için bizleri ve bayilerimizi s›k s›k ar›yor.
Ülkemizde kap› de¤ifltirme süresi iki y›l
ile befl-alt› y›l aras›nda de¤ifliyor. Ev de-
¤ifltiren ve kap›m›zdan memnun olan
müflterilerimiz yeni evleri için tekrar ara-
yarak, yeni Kale çelik kap›lar›n› al›yor.

Müflteri kitlenize özel kampanya uy-
gulamalar›n›z var m›, özellikle kriz
döneminde müflterilerinize nas›l ula-
fl›yorsunuz?
Krizle birlikte al›m gücünün azald›¤›-
n› ancak, güvenlik ihtiyac›n›n da ol-
dukça yükseldi¤ini gördük. Bu dö-
nemde müflterilerimizden gelen yo-
¤un talep üzerine baz› modellerimiz-
de özel fiyat uygulamas›na gittik.
Mart, nisan ve may›s aylar›nda “Ay›n
F›rsat Kap›s›” bafll›¤› alt›nda tüm bayile-
rimizle birlikte yürüttü¤ümüz kampan-
yada o aya özel bir modelimize özel fi-

yat verdik ve kredi kart›na peflinats›z se-
kiz ay taksitle alma imkan› tan›d›k.

Kale Çelik Eflya, "Güvenli Kap›m Si-
gortas›" kapsam›nda tüketicinin gü-
venlik ihtiyac›na tam karfl›l›k veren
çözümler üretiyor. Bu çözümler ne-
lerdir, bahseder misiniz?
Güvenlik denince akla gelen kavramlar-
dan biri de sigortad›r. Biz müflterilerimi-
ze en güvenli kap›y› sa¤laman›n yan› s›-
ra sigorta güvencesi de sunmak istedik.
Bunu ürünümüze ve müflterimize verdi-
¤imiz önemi göstermek amac›yla uygu-
lamaya koyduk. Grubumuz flirketlerin-
den Kale Sigorta ve dünyaca ünlü sigor-
ta flirketi AIG Sigorta iflbirli¤iyle bafllatt›-
¤›m›z kampanyaya göre, 1 May›s 2009
tarihinden itibaren Kale çelik kap› alan
tüm müflterilerimizin evinde oluflacak

bir yang›n veya h›rs›zl›k girifliminde kap›
üzerinde oluflacak hasarlar teminat alt›-
na al›n›yor. 
Ayr›ca AIG sigorta taraf›ndan yap›lan
Güvenli Yuvam Sigortas›, Kale Çelik
Kap› müflterilerine yüzde 15 indirim f›r-
sat› tan›yor. Bu uygulamalar kap›m›za
ne kadar güvendi¤imizin de bir göster-
gesidir.
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Kale çelik kap›y› benzerlerinden ay›ran ve
güvenlikte farkl› k›lan özellikler nelerdir?
Günümüz flartlar› güvenlik ihtiyac›n›
sa¤layacak ekipmanlardaki tüketici
beklentilerini yeniden belirliyor. Biz de
ürünlerimizi bu beklentiler do¤rultu-
sunda tasarl›yoruz. Son teknolojik ge-
liflmeleri de ürünlerimize katarak müfl-
teri memnuniyetini sa¤lamay› amaç
edindik. Kale çelik kap›y› benzerlerin-
den ay›ran konstrüksiyon, estetik, kilit
sistemi gibi ürüne kalitesini belirleyen
üstünlüklerin d›fl›nda kap› montaj› ve
sat›fl sonras› hizmet gibi di¤er üstün-
lüklerdir. Kale çelik kap›, klasik dört
turlu, ana kilitte dört çelik mil, ayn› hi-
zada altta ve üstte 3'er çelik milli kilit-
lerden meydana gelen kombine güven-
lik sistemine sahip. Kale çelik kap›n›n
17 ayr› noktadan kilitlenme özelli¤i,

kesmeye ve delinmeye karfl› sertlefltiril-
mifl özel kilit koruyucusuyla d›flar›dan
zorlanarak ve yabanc› bir cisimle kap›-
n›n aç›lmas›n› engelliyor. Kale çelik ka-
p›n›n üstün güvenlik ve dayan›kl›l›k
özelli¤i, TSE Belgesi, Alman WK-4 Bel-
gesi, ISO 9001 Kalite Belgesi ve Hollan-
da SKG 4 Sa¤laml›k Belgesi gibi belge-
lerle tescillenmifltir.

Kale Çelik Eflya’n›n bir di¤er ürünü
olan çelik kasalar hakk›nda bilgi ve-
rebilir misiniz? Güvenlik özellikleri
nelerdir? Hangi müflteri kitlesine hi-
tap ediyor?
Kale çelik kasalar;  ticari kasa, büro ti-
pi kasa, ev tipi kasa, dijital flifreli ka-
sa, mücevher kasas›, evrak kasas›, an-
kastre duvar kasas›, emanet kasas›,
kompakt arfliv sistemi, kasa oda kap›-

s› (çelik z›rhl› kap›) olmak üzere genifl
ürün yelpazesine sahip. Müflteri kitle-
si kurumsal ve bireysel olarak ikiye
ayr›l›yor. Özel güvenlik gerektiren bi-
nalar, bankalar, oteller, genifl arfliv
sistemine sahip özel sektör ve devlet
binalar› kurumsal müflterilerimiz ara-
s›nda.
Büro ve ev tipi kasalar›m›z çeflitli tip ve
ebatlarda da bireysel müflterilerimize
sunuluyor. Dekorasyonun bir parças›
olacak biçimde, arzu edinilen renkler-
de, fakat kolayca tafl›namayacak kadar
a¤›r yap›lm›fllard›r. Kale çelik kasa, yan-
g›na karfl› koruma yetene¤i olan firep-
roof yap›s›na sahiptir. Matkapla delin-
meye ve a¤›r darbelere karfl› güçlü olan
yap›s› oksijen kayna¤›yla bile kesilemi-
yor. Bu yap›s›yla Kale çelik kasalar, h›r-
s›zlara karfl› koruma özelli¤i oluflturu-
yor.
Kale çelik kasalar kademeli gövdele-
riyle atefle ve dumana karfl› güvenli
hale getirilmifllerdir. Her tip Kale çelik
kasaya istek üzerine anahtar yerine
elektronik veya mekanik flifre tak›labi-
lir. Orta ve büyük boy kasalar›n içinde
ayr›ca yer alan özel güvenlik bölümü
çok önemli de¤erlerinize ekstra gü-
venlik sa¤l›yor. Kasa içindeki t›rnak
sistemiyle, raf aral›klar› istenilen ölçü-
de ayarlanabiliyor ve istek üzerine çift
kap›l› veya özel büyüklükteki kasalar
da üretilebiliyor.
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Baz› ürünler vard›r, ürünü
sat›n alman›zla birlikte
süreç tamamlan›r ve
ald›¤›n›z ürünle bafl bafla
kal›rs›n›z. Bizde ise durum
oldukça farkl›. Üretti¤imiz
her kap›, her zaman “bizim
kap›m›z” olarak kal›yor.
Üretici-müflteri iliflkimiz
ömür boyu 
devam ediyor

‘

Çelik kap› müflterilerimiz,
Kale markas›n›n 
memnuniyetini çevresiyle
de paylaflan bir kitledir.
Müflteri kitlemizin Kale
markas›n› tavsiye etme
oran›n›n yüzde 93 
oldu¤unu görüyoruz
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tem ve Kale Toros Alüminyum Kilitli Ka-
p› Sistemleri gibi...

Kale Kilit ürünleri, nihai müflteriye 
nas›l ulafl›yor? 
Türkiye’nin çeflitli bölgelerinde bulunan

toptanc› bayilerimiz üzerinden perakende
noktalara, yani nalbur, anahtarc› gibi nok-
talara ulafl›yoruz. Buradan da nihai tüketi-
ciler bu perakende noktalar arac›l›¤›yla ih-
tiyaçlar›n› sat›n al›yor. Ayr›ca uygulay›c›
firmalar; demir do¤ramac›lar, marangoz-

lar, çelik kap› üreticileri gibi direkt uygula-
y›c›lara da toptanc› bayilerimiz vas›tas›yla
ulafl›yoruz. Türkiye’de ‹ç Anadolu, Ege,
Akdeniz, Do¤u-Güneydo¤u, Marmara ve
Karadeniz bölgelerinde Kale Kilit’e ba¤l›
bölge temsilciliklerimiz bulunuyor. Bu
temsilciliklerimiz, pazar› yak›ndan izliyor,
pazar hakk›nda sorunlar›, ihtiyaçlar›, bek-
lentileri an›nda tespit ediyor ve çözümü
için bilgilendirme yap›yor. Bir anlamda ge-
liflmeler hakk›nda en h›zl› bilgiye sahip
olunmas›n› sa¤l›yor. Direkt çal›flt›¤›m›z
toptanc› bayilerimiz d›fl›nda Türkiye’de
h›rdavat toptanc›l›¤› yapan ve kilit sat›fl›n›
da gerçeklefltiren çok daha fazla müflteri
grubu var. Yayg›n bir sat›fl a¤›na sahibiz.
Dolay›s›yla Kale Kilit Türkiye’nin her bir
noktas›na bu flekilde ulaflabiliyor. Türki-
ye’deki pazar pay›m›z en son yapt›¤›m›z
ölçümlemeye göre yüzde 70 seviyelerin-
de. Dolay›s›yla Türkiye’de en yayg›n da¤›-
t›m, sat›fl a¤› olan ve en çok tercih edilen
pazar lideri kilit markas›y›z.

Kale Kilit’in yap› marketler stratejisi
nedir? Nas›l geliflecek?
Türkiye’de yap› market sektörü giderek
büyüyor ve ilerliyor. Mevcutta fiilen faali-
yetlerini devam ettiren ve büyümekte
olan, ulusal ve uluslararas› firmalar Bauha-
us, Koçtafl, Tekzen, Praktiker ve ayr›ca ye-
ni Türkiye pazar›na girecek olan baz› ulus-
lararas› firmalar Baumax ve Leroy Mer-
lin’dir. Bu firmalar›n ma¤aza say›lar› her
geçen gün art›yor.
Kale Kilit olarak biz de yap› marketler ka-
nal›yla ürünlerimizi nihai tüketicinin gö-
rüp tercih edebilece¤i halde blister amba-
lajl› sat›fla sunuyoruz. Yap› marketlerin
ma¤aza say›lar›n›n ço¤almas› ve ayr›ca
Türkiye’ye yeni gelecek uluslararas› yap›
marketlerin ma¤azalar açmas›yla nihai
tüketiciye daha yak›n olaca¤›m›za inan›-
yoruz. Bunun da sat›fllar›m›z› adetsel ola-
rak art›raca¤› muhakkakt›r.

Yeni bir ürünü piyasaya sunarken
müflteri beklentilerini göz önünde
bulunduruyor musunuz? Bununla 
ilgili analiz yap›l›yor mu?
Ar-Ge ve Kalite departmanlar›m›z çeflitli

riz dönemlerinde güven kavram›
her türlü olumsuzlu¤u aflman›n

anahtar›d›r. Kale Kilit olarak gerek ticari ilifl-
kilerimizde, gerekse ürün kalitesi olarak
toptanc›lar›m›za, müflterilerimize güven
verdi¤imiz için krizlerin olumsuz etkisi alt›n-
da ezilmeyece¤imizi kan›tlad›k. Müflterileri-
mizden gelen tepkileri ölçerek, hizmetleri-
mizde ve ürünlerimizde en mükemmeli
amaçl›yoruz” diyen Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl
Grup Baflkan› Bar›fl Ener ile flirketin müflteri
odakl› yaklafl›mlar›n›, bayi iliflkilerini ve Ana-
dolu müflteri ziyaretlerini konufltuk.

Kale Kilit Grubu olarak ürünleriniz-
den ve bu ürünlere göre de¤iflen
müflteri kitlenizden bahseder misi-
niz? fiirket baz›nda ürün gruplar›n›-
z› tan›mlar m›s›n›z? 
Kale Kilit olarak üretim tesislerimizde üretti-
¤imiz mekanik barel ve kilitlerimizi toptanc›
bayilerimiz arac›l›¤›yla Türkiye çap›ndaki pe-
rakende kanallara ulaflt›r›yoruz. Kale Kilit’in
yaklafl›k 80 civar›nda birebir çal›flt›¤› ana
toptanc›s› var. Kale Kilit h›rdavat sektörün-
de “yayg›n sat›fl” baflka bir deyiflle “toptan-
c›” modeliyle sat›fl yap›yor. Ayn› zamanda
yeni oluflturdu¤umuz henüz Türkiye paza-

r›nda pay› küçük olan, ama ileride geliflece-
¤ini düflündü¤ümüz elektronik kilitlerle ilgi-
li bir Ar-Ge departman› oluflturduk. fiu anda
çeflitli ürün kategorileri üzerinde çal›flmalar,
teoride devam ediyor. Orta vadede elektro-
nik ve elektromekanik kilitlerle ilgili çal›flma-
lar›m›z da olacak. Kale Kilit d›fl›nda Kale Ka-
p› Pencere Sistemleri flirketimizin 22 toptan-
c› bayisi bulunuyor. Kap› Pencere Sistemle-
ri’nde PVC sektöründe profil firmalar›na ak-
sesuar üretiyoruz. Tek aç›l›m, çift aç›l›m ak-
sesuarlar gibi... PVC sektörünün aksesuar
ihtiyaçlar›n› tamaml›yoruz. Yine yayg›n ola-
rak sat›fl›n› yapt›¤›m›z h›rdavat sektöründe
yer alan Vida müflteri gruplar›m›z var. Ayr›-
ca teknik olarak ifli sadece c›vata, ba¤lant›
elemanlar› olan vida ile ilgili müflteri grupla-
r›m›z da bulunuyor. Bir di¤er müflteri grubu-
muz ise 2009 y›l› içinde faaliyet alan›m›za
ald›¤›m›z ve nihai müflteriye sat›fl yapan zin-
cir yap› marketlerdir.

Kale Kap› Pencere Sistemleri PVC
aksesuarlar›n›n yan›nda bu sene
alüminyum sektörüne de girmifl du-
rumda. Yeni ürünlerle ilgili faaliyet-
lerinizden bahseder misiniz?
Alüminyum ürünlerine yönelmekle bir-

likte yeni pazarlara da girmeyi hedefle-
dik. Alüminyum sektörü için de aksesu-
ar çözümlerini üretmeye bafllad›k.
Onunla ilgili yeni ürünlerimiz var. Kale
Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m, Kale
Aksu Alüminyum Devrilmeli Sürme Sis-
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Müflteri memnuniyetinin, ürünlerinin kalitesinden sonra
birinci s›rada geldi¤ini söyleyen Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl
Grup Baflkan› Bar›fl Ener, “Müflterilerimiz bizim ifl 
ortaklar›m›zd›r. Onlar›n memnuniyeti ve motivasyonu
hepimizi etkileyen en önemli kriterdir” diyor
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Kale Kilit Yurtiçi Satıș Grup Bașkanı Barıș Ener:  

“Müșterilerimizle birlikte
mükemmelliği amaçlıyoruz”
“Müșterilerimizle birlikte
mükemmelliği amaçlıyoruz”

“K
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araflt›rmalar yap›yor. Beklentilere göre
tespit edilen ürünlerin piyasalarda olumlu
ya da olumsuz nas›l bir tepkiyle karfl›lafla-
ca¤›n› ölçümleyebilmemiz için  prototip
olarak yap›lm›fl ürünlerimizi öncelikle çe-
flitli kalite testlerine tabi tutuyor ve ard›n-
dan müflterilerimizin be¤enisine sunuyo-
ruz. Gelen tepkilere göre ürüne yön vere-
rek en mükemmel sonuca ulaflmaya çal›-
fl›yoruz.

Müflteri flikayetleri ve talepleri 
karfl›s›nda nas›l bir davran›fl 
sergiliyorsunuz?
Kale Kilit’e bakt›¤›m›zda hem Türkiye’nin
pazar lideri olmas› aç›s›ndan hem de ürü-
nün h›zl› da¤›t›lmas› ve sat›fl devrinin h›z-
l› olmas› sebebiyle dönemsel müflteri flika-
yetleri ve talepleri al›yoruz. Önemli olan›n
müflteri flikayeti almamak de¤il, müflteri
flikayetlerini k›sa sürede çözüme kavufl-
turmak oldu¤una inan›yor ve sorunun gi-
derilmesine yöneliyoruz.

Kale Kilit’in müflteri odakl›l›k kavra-
m›ndan bahseder misiniz? 
Kale Kilit y›llard›r müflterisine befl y›ll›k ga-
ranti süresiyle Kale kalite ve güvencesi ve-
riyor. Bu da müflteri odakl›l›¤a örnek ola-
rak verilebilir. Ürünlerimizle ilgili dönem
dönem özellikle teknik ar›zalardan dolay›
s›k›nt›lar yaflayabiliyoruz. Bu durumda
ürünleri müflterilerimizden, bayilerimiz-
den iade al›p, yenileriyle de¤ifltiriyoruz. 
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Toptanc›lara yönelik müflteri mem-
nuniyetini ve motivasyonunu art›-
racak çal›flmalar›n›z nelerdir? 
Bizim için toptanc›lar›m›z›n memnuniyeti
ürünümüzün kalitesinden sonra birinci
s›rada geliyor. Bizler ayn› yolda yürüyen
bir ailenin üyeleriyiz. Müflterilerimiz Kale
Kilit’in ifl ortaklar›d›r ve  onlar›n memnu-
niyeti, motivasyonu hepimizi etkileyen
en önemli kriterdir.
Bu y›l›n getirdi¤i ekonomik flartlar sonu-
cu piyasalar›n olumsuz etkilendi¤i hepi-
mizce aç›k. Biz ilk üç ay sonunda süratle
piyasalar› yerinde takip etmemiz gerekti-
¤ini düflündük. Piyasalara güven ve can-
l›l›k getirmek ve bu krizi aflmak ad›na çe-
flitli kampanyalar düzenledik. Çünkü Ka-
le Kilit hem ürün grubu olarak hem de
marka olarak h›rdavat sektörünün loko-
motif flirketlerinden biridir. 
Ürün gruplar› baz›nda çeflitli promos-
yonlar yapt›k. Ayr›ca Kale Kilit’in her
y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
müflteri gezileri vard›r. Y›l›n yorgunlu-
¤unu atmak, yeni döneme daha ener-
jik halde haz›rlanmak üzere düzenli
olarak yurtiçi ve yurtd›fl› geziler, Umre
ziyaretleri düzenleniyor. Bu gezilerde
müflterilerimiz Kale Ailesi’nin birer
ferdi olarak hep birlikte dinlenme, e¤-
lenme f›rsat› bulman›n yan› s›ra, iflbir-
liklerini de gelifltirme f›rsat› buluyor.

Son dönemde gerçeklefltirdi¤iniz
müflteri seyahatlerinden bahseder
misiniz? Kaç ili gezdiniz? Bu illerde
nas›l tepkiler ald›n›z?
May›s ay›n›n bafl›nda özellikle Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Sedat Özgür ve Yö-
netim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Ke-
nan K›z›ltan ile Anadolu’da dokuz ilde-
ki toptanc›lar›m›z› ziyaret ederek, onla-

r›n yaflad›klar›n›, sorunlar›n› ve taleple-
rini yerinde tespit etmeye çal›flt›k. Bu
iller, Konya, Antalya, Gaziantep, An-
takya, Ankara, Adana, ‹zmir, Kayseri
ve Bursa. Hep birlikte kaynaflma ye-
mekleri, toplant›lar› düzenledik. Yapt›-
¤›m›z görüfl al›flverifllerinin çok olumlu
oldu¤unu, çok iyi tepkiler ald›¤›m›z›
ifade etmek isterim.

Bu seyahatlerin amac› neydi?
May›s ay› bafl›nda üç ürün grubumuzda;
çelik kap› kilitleri, PVC kilitleri, tirajl› kilit-
lerde bir kampanya gerçeklefltirdik. Piya-
salarda yaflanan durgunlu¤u, ticari gü-
vensizli¤i, kriz ya da istikrar› bozulmufl
çizgiyi aflmak ad›na, bu yapt›¤›m›z pro-
mosyonlar son derece olumlu tepkiler al-
d›. Bu tepkilerle birlikte sonuçlar sahaya
nas›l yans›d›, sat›fllar nas›l gidiyor, ticaret
canland› m› diye görmek için müflteri zi-
yaretleri yapt›k. Her y›l düzenli olarak ya-
p›lan bu ziyaretler, özellikle 2009 y›l›n›n
küresel krizle bafllamas›ndan dolay› daha
hassas bir döneme denk geldi. Gündüz,
vaktimizin yetti¤i sürece müflterilerimizi
ziyaret ettik. Di¤er müflterilerimizle de
akflam yemeklerinde bulufltuk.
Müflterilerimiz uygulanan kampanya-
lardan ve ziyaretten memnun olduk-
lar›n› dile getirdiler. Ürünlerimizle ilgili
ciddi anlamda önemli bir s›k›nt›lar›n›n
olmad›¤›n›, Kale Kilit’in 56 y›ll›k tecrü-
besine, kalitesine, farkl›l›¤›na güven-
diklerini söylediler. Bizlerin de her daim
onlar›n yan›nda olmam›z› olumlu karfl›-
lad›lar. Bizim gördü¤ümüz tablo, özel-
likle senenin ilk üç-dört ay›nda yaflanan
o durgunlu¤u, krizin getirdi¤i s›k›nt›lar›
aflmaya yönelik. Aç›kças› bu bize de
moral sa¤lad›. Hep birlikte 2009 y›l›n›n
ikinci yar›s› için çeflitli planlar yaparak

aksiyon almam›za, haziran ile temmuz
aylar›na yönelik çeflitli kampanyalar
planlamam›za ve gerçeklefltirmemize
sebep oldu. Bu kampanyalar›n da etki-
leri son derece olumlu oldu.

Yaflanan ekonomik krizle ilgili dü-
flünceleriniz nelerdir?
‹nflaat sektöründe, özellikle 2005-
2006’dan bu yana ciddi anlamda bir
yükselifl vard›. Bunu en çok destekleyen-
lerden biri de TOK‹ inflaatlar›yd›. Bunun
d›fl›nda orta ölçekli ya da lüks diyebilece-
¤imiz inflaat firmalar› da çeflitli projeler
gerçeklefltirdi. Fakat arz, talepten daha
fazla oldu¤u için bu krizle birlikte inflaat
sektörü durma noktas›na geldi. 
Bu durum inflaat sektörüne paralel hiz-
met veren tüm yan sanayiyi etkiledi. Dur-
gunluk döneminde her fleye ra¤men
“yenileme pazar›”nda hareketlilik göz-
lemledik. Büyük kentlerde artan güvenlik
ihtiyac›, çok s›k konut de¤ifltirme gibi ne-
denlerden dolay› yenileme pazar› canlan-
d›. Yapt›¤›m›z piyasa araflt›rmalar›na gö-
re, kilit ürününde yenileme süresinin iki
y›l oldu¤unu gördük. Bu da yenileme pa-
zar›n›n hâlâ canl› oldu¤unu gösteriyor.
Da¤›t›m a¤›n› güçlendiren, belli sat›fl sis-
temlerini devreye sokan firmalar›n kriz-
den daha az etkilenece¤i aç›kt›r. Biz de
bu yönde çal›flmalar›m›za h›z veriyoruz. 
‹nflaat sektörünün gelece¤ine bakt›¤›-
m›zda 2010 sonlar›na kadar, önce bir
canlanma göstermeyece¤ini düflünü-
yoruz. 
Kriz dönemlerinde “güven” kavram›
her türlü olumsuzlu¤u aflman›n anah-
tar›d›r. Gerek ticari iliflkilerinizde, ge-
rekse ürün kalitesi olarak toptanc›lar›-
n›za, müflterilerinize güven verebilirse-
niz, afl›lamayacak kriz yoktur. 
Kale Kilit, sektörün en büyük üretici
firmas› olarak kalite, güven ve garanti
ilkeleriyle üretim ve da¤›t›m yapma an-
lay›fl›n› sürdürdü¤ü müddetçe ekono-
mik krizlerin olumsuz etkisi alt›nda
ezilmeyecektir.

Kale Kilit müflterisine befl y›ll›k garanti süresiyle 
Kale kalite ve güvencesi veriyor‘

‘
Piyasalara güven ve 

canl›l›k getirmek ve bu 
krizi aflmak ad›na çeflitli
kampanyalar düzenledik.

Çünkü Kale Kilit hem ürün
grubu olarak hem de marka
olarak h›rdavat sektörünün

lokomotif flirketlerinden 
biridir

‘ ‘
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Kale Kilit
müșteri gezileri
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Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Sedat Özgür, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Kenan K›z›ltan ve Yurtiçi 
Sat›fl Grup Baflkan›m›z Bar›fl Ener Anadolu’da, dokuz ildeki toptanc›lar› ziyaret etti. Bu ziyaretlerle toptanc› ve
perakendecilerin yaflad›klar› sorunlar ve talepler yerinde tespit edildi. Gün içinde yap›lan görüflmeler ve
toplant›lar sonras›nda hep birlikte akflam yeme¤inde bulufluldu
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AAddaannaa:: Müflteri ziyaretlerinin ard›ndan
fienol Kolcuo¤lu Restaurant’ta yenen
akflam yeme¤inden görüntüler

AAddaannaa:: Kale Kilit yetkilileri
Adana Kale Anahtar
çal›flanlar›yla birlikte

AAnnttaallyyaa:: Müflteri ziyaretlerinin ard›ndan 
7 Mehmet Restaurant’ta akflam yeme¤i

AAnnttaakkyyaa::  Kale Kilit müflterileri Anadolu Restaurant’ta
Antakya yemeklerinin tad›n› ç›kard›lar. Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z meflhur künefeyi keserken

GGaazziiaanntteepp::  Kale Kilit
müflterileri
Gaziantep’in yöresel
yemeklerini Sahan
Restaurant’ta
tatt›lar

AAnnttaakkyyaa::  Antakya’da Anahtarc› Müfit Usta ile
birlikte

KKoonnyyaa::  Konya Kale Kilit müflterileri, Dedeman
Otel’de akflam yeme¤inde beraber oldular

BBuurrssaa:: Bursa’daki Kale Kilit müflterileri Köy Restaurant’ta akflam
yeme¤inde

KKaayysseerrii:: Kale Kilit müflterileri Kayseri Hilton Otel’de yap›lan toplant›n›n
ard›ndan akflam yeme¤inde

AAnnkkaarraa:: Kale 
müflterileri Göksu
Restaurant’ta verilen
akflam yeme¤inde bir
araya geldiler

‹‹zzmmiirr:: ‹zmir Kale Kilit müflterileri ‹zmir Ticaret Odas› Lokali’nde akflam yeme¤inde
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fiimdi durum biraz daha farkl›... Bu mekan
yine tüm ‹stanbul’u, Türkiye’yi, hatta dünya-
y› ayd›nlat›yor, ama bir tek farkla. Bizim yü-
rüyen flato biraz yorgun flimdi. Y›llarca süren
uykunun mahmurlu¤u var üzerinde. Ayd›nl›-
¤›n› yaln›zca kendisine gelenlere veriyor.
Bahsi geçen ayd›nlatmay› da elektrik enerjisi
da¤›tarak de¤il, dünyan›n pek çok yerinden
gelen eserleri ve birbirinden de¤erli konukla-
r› a¤›rlayarak yap›yor. Bünyesinde gerçekle-
flen pek çok sergi, konser ve konferans›n ev
sahibi.

Ça¤dafl sanat›n merkezi
Kazan daireleri, idari binalar›, makine daire-
leri, iflçi lojmanlar› ve kömürün indirildi¤i
alanlar›yla 118 bin metrekarelik bir alan...
Endüstriyel miras örne¤i... fiimdi bu geniflli¤i-
ni bünyesinde gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerle
de¤erlendiriyor. “Modern ve Ötesi” sergisine
ev sahipli¤i yapt›¤› 2007 y›l›ndan bu yana
ça¤dafl sanat ve kültürün gerçeklefltirilmesi-
ne yönelik alanlar, herkese aç›k kütüphane,
uluslararas› sanatç› rezidanslar›, e¤itim birim-
leriyle hizmet veriyor. Gerçi 2004 y›l›nda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ne tahsis edilene
kadar durumu çok da parlak de¤ildi. Gerçek-
lefltirdi¤i büyük misyona ra¤men unutulma-
ya yüz tutan bu devasa bina flimdi orijinal ha-
line zarar verilmeden restore edilmifl olman›n
mutlulu¤unu yafl›yor. Bu mutlulu¤unu da
ça¤dafl sanata gösterdi¤i katk›yla ve a¤›rlad›-

fi E H R ‹ N  M E K A N L A R I \ S A N T R A L ‹ S T A N B U Lfi E H R ‹ N  M E K A N L A R I \ S A N T R A L ‹ S T A N B U L

İstanbul’un emektar sanat merkezi:

SantralistanbulSantralistanbul
Y›llarca çal›flm›fl, 

didinmifl... Koca ‹stanbul’a
tek bafl›na elektrik
vermifl... O, flimdi

emeklili¤inin tad›n›
ç›karan ve anlatacak çok

fleyi olan sevimli
bir ihtiyar... 

Ça¤dafl sanat›n 
ülkemizdeki temsilcisi... 

Ziyarete gelen torunlar›n›
al›yor kuca¤›na ve

bafll›yor e¤lenceli bir dille
hikayesini anlatmaya...

Ç elikten yap›lm›fl devasa bir flato... Koca-
man bir salonu kaplayan Kontrol Oda-

s›... Sanki makineler rahat rahat dans etsin,
kimse kimsenin aya¤›na basmas›n diye alan›
genifl tutmufllar. Bu Kontrol Odas›, sadece
makineleri de¤il, bütün flatoyu dans ettiriyor;
koca binay› “yürüyen flato“ yap›yor... Bu fla-
to yürüyerek flehre elektrik da¤›t›yor.
Silahtara¤a’n›n maceras›, 1910 y›l›nda bir
Avusturya- Macaristan flirketi olan Ganz’›n
aç›lan ihaleyi kazanarak Osmanl› Anonim
Elektrik Santral›’n› kurmas›yla bafllar. Önce
tramvaylara verilir elektrik, sonra Avrupa ya-
kas›na... Zamanla büyür zincir, elektrik Ana-
dolu yakas›na da ulafl›r ve bütün ‹stanbul Si-
lahtara¤a Elektrik Santral›’yla ayd›nlan›r.

Santralin d›flar›dan görünümü
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¤› misafirleriyle paylafl›yor. Bienalden sonra
onlarca sergi, konferans ve söylefliye ev sa-
hipli¤i yapan santral birçok yerli ve yabanc›
konu¤u a¤›rlad›: Prof. Dr. Nilüfer Göle’den
Fahri Aral’a; Dr Claudia Haas’tan Damien
Whitmore’a...
Santralistanbul ad›yla ‹stanbul Bilgi Üniversite-
si’nin Eyüp’teki kampüsünde yer alan bu bü-
yük santral 72 y›l boyunca ‹stanbul’a hizmet
etmifl, bunun 38 y›l›nda da flehre tek bafl›na
elektrik da¤›tm›fl. 2007 y›l›ndan bu yana da
Türkiye’de modern sanat›n geliflmesi için çal›-
fl›yor. “Herkes için Su”, “Kent Sokaklar›”,
“Untitled”, “Huzursuz Bahar”, “ Martin Parr-
Assorted Coctail” gerçeklefltirilen sergilerden;
“Müze ve ‹letiflim Konuflmalar›”, “Ça¤dafl Sa-
natta Yeni Kurumsal E¤ilimler”, “Türk Mo-
dern Sanat› Üzerine” de Santralistanbul’da
yap›lan konferanslardan yaln›zca birkaç›. 
Santral, kampüse girince sa¤ tarafta heybet-
li yap›s›yla kendini belli ediyor. Kampüsteki
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hiçbir bina onunla boy ölçüflemiyor. Yap›m›
s›ras›nda makineler  içerisine vinçle yerlefltiril-
di¤i için binan›n duvarlar›n›n da yüksek ol-
mas› gerekiyor. Böylece vinç binan›n içerisin-
de rahat hareket edebiliyor. 
Türbin-jeneratör gruplar›n›n alt kat›nda yer
alan, buhar ve su dolafl›m›n› sa¤layan boru-
lar  flimdi müze girifl alan› olarak ziyaretçileri-
ni karfl›l›yor. Giriflte karfl›da ve yerdeki ekran-
lar Santralistanbul’un hikayesini anlat›yor zi-
yaretçilerine sessizce. Ifl›¤›n binaya rahatl›kla
süzülmesine f›rsat verir flekilde tasarlanm›fl
büyük camlar gündüzleri santralin içini ra-
hatl›kla ayd›nlatabiliyor. 
Enerji Müzesi, yani eski Makine Dairesi, çey-
rek as›rl›k bekleyiflin bünyesinde yaratt›¤›
paslanmay› uzman ekipler taraf›ndan üze-
rinden atmay› baflarabilmifl. 1 ve 2 numaral›

Makine Daireleri, elektrik üretiminin en
önemli unsurlar› olan türbin- jeneratör grup-
lar›n› bar›nd›r›yor bünyesinde ve AEG,
Brown Boveri, Siemens, Thomson Houston
markalar›yla dönemin ileri teknolojisinin çiz-
gilerini yans›t›yor.

Kendi elektri¤ini kendin yarat
Enerji Müzesi’nin ilk kat› ziyaret edenlerin
elektrikle ilgili çeflitli deneylerini gerçekleflti-
rebilece¤i Enerji Oyun Alan›... ‹çerisinde 22
etkileflimli ünitenin yer ald›¤› bu alan ziyaret-
çilerine e¤lenceli anlar geçirtiyor ve deneyler
yapmalar›na f›rsat veriyor. Plazma küresi,
elektrik üretilen bisiklet, düzensiz sarkaç
bunlardan baz›lar›.
Makine Dairesi’nin içinden geçilerek ulafl›lan
Kontrol Odas› santralin beyni durumunda.
Dü¤meler, valfler ve göstergelerle dolu bir
dünya... Bugüne kadar bu mekanda neden
bir bilim kurgu filmi çekilmemifl diye düflünü-
yor insan... O kadar büyük bir salon ki kendi-
mi kocaman bir pistte zannediyorum. Biraz-
dan sa¤ taraftaki makinelerden birinin kalk›p
reverans yap›p demir kollar›ndan birini uza-
tarak dansa davet edece¤i hissine kap›l›yo-
rum. Ama aradan uzun zaman geçti¤i halde
bir k›p›rdanma göremeyince anl›yorum ben
de, salona kendilerinden olmayan biri girince
hiç k›m›ldamay›p makineymifl gibi durdukla-
r›n›. Neredeyse yüz y›ld›r yan yana duran ve
birbirinden ayr›lmayan makinelerin kendine
ait bir dünyas› oldu¤unu düflünmeden ede-
miyor insan.

Santralkuflbak›fl›
Kontrol  merkezinden uzanan, Mimar Han
Tümertekin taraf›ndan yap›lan 76 metre
uzunlu¤undaki Gazi ‹skelesi, Makine Daire-

leri’ndeki türbin- jeneratör gruplar›n› gör-
mek ve santrale yukardan bir bak›fl atmak
için birebir. Buradan, yap›n›n büyüklü¤ünü
ve her parçan›n birbirine göre durumunu
anlamak daha kolay. Ayr›ca çeliklerle güç-
lendirilmifl tavan da daha iyi incelenebiliyor.
‹skelenin parmakl›klar›na yerlefltirilen do-
kunmatik ekranlar da ziyaretçilere bulun-
duklar› yerle ilgili foto¤raflar ve metinlerle
küçük küçük hikayeler anlat›yor, böylece ya-
p› insanla kolayl›kla bütünlefliyor. 
‹çerisinde zaman›n nas›l geçti¤i belli olma-
yan yürüyen flato, büyük hikayeleri, gerçek-
lefltirmifl oldu¤u büyük misyonlar› anlat›yor
ziyaretçilerine... Kendisine flaflk›n gözlerle
bakanlar› önce biraz oyunla rahatlat›p e¤-
lendiriyor, sonra ad›m ad›m tarihiyle yolculu-
¤a ç›kar›yor elinden tutarak...

2007 y›l›ndan bu yana
‹stanbul Bilgi 

Üniversitesi’nde e¤itim,
kültür ve sanat›n

merkezi olan
Santralistanbul pek çok

sergi, konferans ve
söylefliye ev sahipli¤i

yap›yor, modern 
sanat›n Türkiye’de 

ilerlemesine katk›da
bulunuyor

Magnum foto¤rafç›s› Martin Parr’›n Assorted Coctail sergisi

Kontrol Odas›

Müzik kutusu

Strafordan yap›lm›fl merdiven plaka 

‘‘

Santralistanbul’un aç›l›fl›



üfllerle ve hayallerle özgür yetiflen
çocuklar›n daha baflar›l› olaca¤›n›

söyleyen Sunay Ak›n, “Özgürlü¤ü elin-
den al›nm›fl çocu¤a ‘büyük’ diyorum. On-
lar›n özgürlüklerini korumak ad›na bütün
bunlar› yap›yorum” diyor. Oyuncak Mü-
zesi’ni de bu nedenle kurdu¤unu anlatan
Sunay Ak›n ile tarih kokan bu müzede
bulufltuk ve hayata dair keyifli bir sohbet
gerçeklefltirdik.

fiair, yazar, gazeteci ve araflt›rmac›
kimliklerinizdeki baflar›, her fleyi di-
¤erlerinden farkl› alg›laman›zdan m›
kaynaklan›yor?
Ben mutlu oldu¤um ve sevdi¤im iflleri
yapmay› tercih ediyorum. Kimi zaman
sevdi¤im iflleri yaparken de mutlu olama-
yabiliyorum, can›m ac›yabiliyor ve üzülü-
yorum, fakat bu yolda yürümeyi seviyo-
rum.
Ben Trabzonlu bir terzinin o¤luyum. Ço-
cukluk y›llar›mda, babam›n dükkan›nda
haz›rlanan elbiselerden kesilen ve yere
düflen art›k kumafllar› toplay›p eve getirir
ve dünya haritas›n› masaya aç›p, o kumafl
parçalar›yla ‘Babam bugün fark›na var-
madan hangi ülkeleri kesti?’ oyununu oy-
nard›m. Babam›n kesmifl oldu¤u kumafl

parçalar›n›n hangi ülkelere benzedi¤ini
bulmaya çal›fl›rd›m. San›r›m benimle ayn›
kuflakta yetiflen çocuklardan daha farkl›
bir alg›lama yetisine sahiptim. Dünyaya
ve hayata çok farkl› bir pencereden bak›-
yordum ki, annem ve babam telafllan›p
beni çocuk doktoru Atalay Yörüko¤lu’na
götürdüler.

“Haydi gelin 
müzecilik oynayal›m”
Türkçe’yi ö¤rendi¤im günden beri fliir ya-
z›yorum. ‹lk fliirimi yazd›¤›mda yedi yafl›n-
dayd›m. Gardropta elbiseler as›l›yd› ve bir
ask› bofl duruyordu. O ask› için bir fliir
yazm›flt›m. Bugün düflünüyorum da o
yafltaki bir çocu¤un gardropta yanl›z kal-
m›fl bir ask›n›n hüznüne fliir yazmas› veya
kumafl parçalar›n› ülkelere benzetmesi
çok iyi fleylerdi. 
Ailemin en çok ürktü¤ü günü hiç unut-
mam. Annemin küpelerini, kolyelerini ve
benzeri tak›lar›n› bir çekmeceye koyup,
çekmeceyi de yerinden ç›kart›p soka¤a
ç›km›flt›m, arkadafllar›m› ça¤›r›p “Haydi
gelin müzecilik oynayal›m” demifltim.
Annem tak›lar›n› çocuklar›n elinden zor
toplam›flt›. 
Herhalde sordu¤unuz sorunun cevab›

flu anlataca¤›m öyküde gizli. Annem
haftada bir gün en güzel elbisesini gi-
yer, en güzel makyaj›n› yapard›. Hiçbir
dü¤üne bile o kadar güzel ve itinayla
haz›rlanmazd›. A¤abeyim ve bana en
güzel elbiselerimizi giydirir ve bizi soka-
¤a ç›kart›rd›. Nereye gidiyorduk biliyor
musunuz? Kitap almaya. O zamanlar
kitapç›lar, çarfl›ya ç›karken yolda u¤ra-
n›lan bir yer de¤ildi. Bizzat ziyaret edi-
len bir yerdi. Kitap sevgisini bize afl›la-
mak için annem hiç üflenmeden bizi ki-
tapç›ya götürürdü. Böyle farkl› yap›daki
insanlar›n çocu¤u olmak büyük bir
flanst›.

Yazd›¤›n›z ilk aflk fliirini kaybetmiflsiniz.
Bize o fliirin hikayesini anlat›r m›s›n›z?
Kendimi bildim bileli yaz›yorum. ‹lk aflk
fliirimi de  9-10 yafllar›nda yazd›m. O
zamanlar ‹stanbul’dan mahallemize bir
aile tafl›nd›. Bu ailenin çok güzel bir k›-
z› vard›. Ben ve mahalledeki bütün er-
kek arkadafllar›m mahallemize yeni ta-
fl›nan bu k›za afl›k olmaya karar verdik.
Bizim için o y›llarda aflk toplu bir ey-
lemdi. O k›z›n dikkatini çekebilmek için
ilk aflk fliirimi yazd›m. Teras›m›zdaki
odunlu¤un kap›s›n›n iç k›sm›na yazd›-
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En çok sevdi¤i objenin kitap,
en mutlu oldu¤u mekan›n ise
müze oldu¤unu ve bunlardan

asla vazgeçmeyece¤ini 
vurgulayan Sunay Ak›n,

flimdiye kadar hisse senetlerine
de¤il hissi senetlere yat›r›m

yapt›¤›n› ve bundan dolay› çok
mutlu oldu¤unu söylüyor

Benim hayatım
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SUNAY AKIN:

kitaplar ve müzeler
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¤›m fliiri görebilmesi için teras›m›za her
oynamaya geldi¤inde, o kap›y› aç›k b›-
rakt›m.

Bizim tan›d›¤›m›z Sunay Ak›n’›n d›-
fl›nda nas›l bir Sunay Ak›n var? 
Yazar ve flairli¤in d›fl›nda, deniz ve de-
nizalt› yaflam›n› çok seviyorum. Göl-
cük’te yaflayan arkadafllar›m› ziyarete
gitti¤imde onlarla birlikte dalma f›rsat›
buluyorum. Ayr›ca gökyüzünü ve y›l-
d›zlar› seyretmeyi de çok seviyorum. ‹yi
bir kitap okuru oldu¤umu söyleyemem
asl›na bakarsan›z. Çünkü iyi bir kitap
okuru bir kitab› eline al›r ve onu bitirir.
Ben bir kitap  okurken oradan baflka bir
kitaba geçiyorum. Bir bakm›fl›m ki, ma-
san›n üzerinde 15-20 tane kitap aç›l-
m›fl. Benim için okumak bir kitab›n son
sayfas›na gelmek de¤il. Ben edebiyat›n
o kendine özgü serüvenini ve hayal
dünyas›n› çok seviyorum. Kartvizitler,
güç ve iktidar peflinde hiç koflmad›m.
Hisse senetlerini sevmedim, hissi senet-
ler biriktirdim.

Anlatt›¤›n›z hikayelerle özellikle
gençlerin ve çocuklar›n dünyas›na
farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›rd›n›z.
Tarihi veya herhangi bir konuyu siz-
den dinleyenler s›k›lmad›. Esprili, kül-
türlü ve samimisiniz. Bir yazar asl›n-
da böyle mi olmal›?
Hiçbir zaman ödüller ve kartvizitler peflin-
de koflmad›m. Ben hayat› basamak ola-
rak görüp yükselmeyi, ödüller kazanmay›
ve iktidar peflinde olmay› seçmedim.

Çünkü bana Türkçe yeter. Kitaplar›m›n
baflka dillere çevrilmesi beni mutlu eder.
Ama bunun için kap› çalmam. Kendi bu-
lundu¤um toplum, Türkçem, co¤rafyam
ve bu co¤rafyan›n insanlar› bana yeter.
Benim dünyay› ayd›nlatmak gibi bir der-
dim yok. Bu zamanla olursa, olur. Hiçbir
sanatç› kendi döneminde “Dünyay› ay-
d›nlataca¤›m” gibi büyük ideallerle yola
ç›kmam›flt›r. Bu, amaçlanan ve planlanan

bir fley de¤ildir. 
Asl›nda samimiyet dedi¤iniz fley de bu.
Samimiyet insan olmakt›r. Samimiyet, ›fl›-
¤› kendi yüzünüzü ayd›nlatmak için de¤il
baflkalar›n›n yüzünü ayd›nlatmak için kul-
land›¤›n›zda ortaya ç›kar.    

Eserlerinizdeki her fley gerçek ve bel-
geli. Bu nedenle de ciddi bir araflt›r-
ma ve zaman gerekiyor de¤il mi? 
Ben piflti oynayan veya dama oyuncusu

olan bir tarihçi de¤ilim. Televizyonlarda
ve gazetelerde piflti oynayan saptamac›-
l›k yapan tarihçiler var. Ben saptamac›
de¤ilim. Ben bilgilerden hamleler yapa-
rak yeni ve farkl› bir bak›fl aç›s› olufltur-
maya çal›fl›yorum. Ben edebiyatç›y›m,
tarihçi de¤ilim. Benim için tarih, co¤raf-
ya, felsefe, sanat tarihi, psikoloji ve pe-
dagoji satranç oyunun tafllar› gibiler.
Ben hepsini kullanarak bir hamle yap›p

bir metin oluflturuyorum.

Ve ‹stanbul Oyuncak Müzesi’ni 2005
y›l›nda kurdunuz. Müzenin kurulufl
hikayesinden bahseder misiniz?
Benim en çok sevdi¤im obje kitapt›r. En
mutlu oldu¤um mekan ise müzedir. Hele
bir müzeyi gezdikten sonra oradan ald›-
¤›m kitab› oturup o müzenin kafeterya-
s›nda okumak benim için paha biçilmez
bir keyif. Bunun için dünyaya geldim di-

yebilirim.  Yüzlerce müze gezdim ve flunu
fark ettim. Bu yaflam tarz› beni bir yere
getirdi. Anlad›m ki uygarl›¤›n, bilgi toplu-
mu olman›n ve demokrasinin mabetleri
müzelerdir. Müzeleri olan toplumlar me-
deni olabilir. Birliklerine üye olmak istedi-
¤imiz Avrupa ülkeleri önce zengin olup
sonra müzelerini kurmad›. Onlar önce
müzelerini kurup, o koridorlardan geçe-
rek Avrupa oldular. Öyleyse bir an önce
biz de müzelerimizi kurmal›y›z. ‹stan-
bul’un ekonomik gelir seviyesi en yüksek
caddelerinden biri olan Ba¤dat Cadde-
si’inde bir tane bile sanat galerisi yok.
Ben de asl›nda bu bofllu¤u doldurmak
için bir hamle yapmak istedim.
11 y›lda internet üzerinden ve gezdi¤im
ülkelerden sat›n ald›¤›m oyuncaklarla
oyuncuk müzesini kurdum. Yurtiçinden ve
yurtd›fl›ndan yaklafl›k 4 bin oyuncak topla-
d›m. Müzeyi fiziki olarak haz›rlamam›z ise
iki y›l›m›z› ald›. Müzeyi sahne tasar›m sa-
natç›s› Ayhan Do¤an ile birilkte tasarlad›k.
Bir müzeyi tasarlaman›n, bir edebi eser
yazmak gibi oldu¤unu düflünüyorum.

Karfl›n›zdaki insana bilginizi bir lezzete dö-
nüfltürerek sunman›z gerekiyor.
Oyuncak Müzesi’nden içeri ad›m›n›z› att›-
¤›n›z anda masals› bir dünyayla karfl›lafla-
caks›n›z. Evcilik oynad›¤›n›z bebe¤iniz,
kurflun askerleriniz, metal arabalar›n›z,
çocuklu¤unuz ve an›lar›n›z sizleri bekli-
yor. En eski oyuncak 1817 y›l›na ait, Fran-
sa'da yap›lan bir oyuncak keman… 1820
y›l›nda Amerika'da yap›lan bir bebek, yi-
ne ayn› ülkeden 1860 y›l›na ait misketler,

Almanya'da yap›lan yüz yafl›nda teneke
oyuncaklar ve porselen bebekler müze-
nin en eski eserleri aras›nda. Müze befl
kattan olufluyor. Konferans salonunun
bulundu¤u en alt katta kendinizi bir de-
nizalt›n›n içinde bulacak, çay›n›z› kahve-
nizi yudumlayaca¤›n›z kafede ise bir
oyunca¤›n difllilerinin içinde hissedeceksi-
niz. Girdi¤iniz her odada farkl› bir mace-
ra yaflayacak ve çocukluk dostlar›n›zla
karfl›laflacaks›n›z. 

Dünyan›n hiçbir yerinde ise Türk yap›m›
oyuncak sergilenmez. Çünkü Türk oyun-
cak endüstrisinin ürettikleri, kopya ve
taklitlerden ibarettir. 80’lerden sonra da
oyuncak endüstrisi geliflemedi¤i için bu
böyle kald›. Fakat ‹stanbul’da oldu¤umuz
için geçmiflimize mal olmufl Türk mal›
oyuncaklar› müzemizin girifline koyduk.
Müze de¤eri olmasa da an›lar›m›z› can-
land›rmalar› yönünden büyük de¤erleri
var. Bu yaflanm›fll›k duygusu da önemli
bence. 

Peki neden oyuncak müzesi?
Oyuncak, geliflmifl uygar ülkelerde çocu-
¤a hayalleri ço¤als›n diye, geri kalm›fl ül-
kelerde ise oyalans›n diye al›n›r. Oyun-
caklar› çocuklar›na düflleri daha güzel ol-
sun diye alan toplumlar, dünyan›n gidi-
flinde söz sahibi olurken, oyuncaklar› ço-
cuklar›na oyalans›n diye alan toplumlar
onlar›n kap›lar›nda oyalan›r. ‹flte bu oya-
lanma bitsin diye oyuncak müzesini kur-
ma karar› ald›m. 
Özgürlü¤ü elinden al›nm›fl çocu¤a ‘bü-

yük‘ diyorum . Onlar›n özgürlüklerini ko-
rumak ad›na bütün bunlar› yap›yorum.
Onlar da bizim o planl› programl›, mis-
yonlu, vizyonlu yanl›fl yollar›m›za girme-
sinler, özgür olsunlar, düfllerinin peflinde
koflsunlar, kul köle olmas›nlar, dünyaya
daha güzel düflünceleri, iyi yüreklerini ve
beyinlerini kats›nlar, kanatlar›n› k›rmas›n-
lar diye u¤rafl›yorum. Düflleri ve hayalleri
olanlar da çocuklard›r. Çocuklar›n kanat-
lar›na dokunmay›n b›rak›n uçsunlar.    
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Çocukluk y›llar›mda, babam›n dükkan›nda haz›rlanan
elbiselerden kesilen ve yere düflen art›k kumafllar›

toplay›p eve getirir ve dünya haritas›n› masaya aç›p, o
kumafl parçalar›yla ‘babam bugün fark›na varmadan

hangi ülkeleri kesti’ oyununu oynard›m. San›r›m 
benimle ayn› kuflakta yetiflen çocuklardan daha farkl›

bir alg›lama yetisine sahiptim”
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Oyuncak müzesinden
içeri ad›m›n›z›
att›¤›n›zda sizi masals›
bir dünya karfl›l›yor
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üneydo¤u Anadolu’da, Gaziantep
Platosu’nun üzerine kurulmufl bü-

yükçe bak›r bir tencereye, bir adet Rum
Kalesi, bir adet Zeugma, bir adet Yese-
mek Aç›k Hava Müzesi, bir tutam Kabal-
t› evleri at›p 42 derece s›cakl›kta piflmeye
b›rak›yoruz. Servis s›ras›nda iste¤e ba¤l›
olarak üzerine hanlar, hamamlar, çarfl›-
lar, bak›rc›lar eklenebilir... Böylece, tarih,
el sanatlar› ve do¤al güzellik kokusunun
göklere ulaflt›¤› bir yemek piflirmifl oluyo-
ruz. Kebaplar›, yo¤urtlular›, pilavlar›, seb-
zelileri, dolmalar›, köfteleri, turflular› ve
tatl›lar›yla 250’nin üzerinde yemek çefli-
dine ev sahipli¤i yapan bir yeri anlatmak
için yemek tarifine baflvurmak çok da
yersiz olmasa gerek... 
‹nsan Gaziantep’ten bahsetmeye nere-
den bafllayaca¤›n› bilemiyor. Bir yanda
600 bin y›l önceye kadar uzanan tarihi,
di¤er yanda dünyan›n dört bir yan›na
kendini kabullendirmifl yemekleri... Bun-
lar›n üstüne bir de zamana meydan oku-
yan el sanatlar› ve kültürüne sahip ç›k›p
Gaziantepli olmay› mutluluk kayna¤› ya-
pan insanlar›... P›nar› bol anlam›na gelen
Ay›ntap’m›fl önceden Gaziantep’in ad›...
Söylene söylene Antep ad›n› alm›fl, Kur-
tulufl Savafl› s›ras›nda sergiledi¤i mücade-
leden dolay› da Gaziantep olmufl ad›...
Ad› gibi kendi de bir p›nar Gaziantep,

kültür p›nar›... Hitit, Med, Asur, Pers, He-
len, Roma, Bizans ve Arap uygarl›klar›na
ev sahipli¤i yapt›ktan sonra yaklafl›k bin
y›ld›r Türkler’in üzerinde yaflad›¤› toprak-
lar, bütün kültürlerden bir fleyler katm›fl
kendine... Bunlardan en meflhuru da Ze-
ugma... Antakya’dan Çin’e kadar uzanan
‹pek Yolu’nun üzerinden geçmesi Zeug-
ma’ya birçok kültürün de tafl›nmas›n›
sa¤lam›fl. Kent, ticaretin ve haberleflme-
nin kayna¤› olmufl. Öyle ki 100 binin üze-
rinde mühür bask›lar› var. Bunun d›fl›nda
papirüs, parflömen, para torbalar› ve
gümrük balyalar› da ticaretin ne derece
güçlü oldu¤unu kan›tlar nitelikte. Za-
manla bu alan›n dörtte birinin sular alt›n-
da kalmas›yla ç›kar›lan eserler Zeugma
Müzesi’nde sergilenmeye bafllad›.
Gelelim Yesemek Aç›k Hava Müzesi’ne...
Karatepe S›rt› boyunca uzanan bu müze
heykel yap›m atölyesi olarak pek çok kül-
türe ev sahipli¤i yapm›fl. Eserleri, do¤al
ortamlar›nda gezip görmek mümkün. 

Gö¤e yükselen yar›mada
Gezilmesi ihmal edilmemesi gereken bir
di¤er yer de Rumkale... F›rat Nehri ile
Merzimen Çay›’n›n birleflti¤i yerde... Üze-
rinde yeflilden turkuaza renk oyunlar›n›n
oynand›¤› F›rat’›n suyunun içinden gö¤e
do¤ru yükselmifl bir yar›mada Rumkale...

Yukardan bak›nca yeflilin tüm tonlar›n›n
iç içe geçti¤i bir yer... Toprakla suyun
mükemmel sentezini orada görmek
mümkün. Hz. ‹sa’n›n havarilerinden olan
Johannes’in H›risitiyanl›¤› Gaziantep’te
yaymak için buray› merkez olarak seçti¤i
de Rumkale’nin rivayetleri aras›nda.
Gezilmesi gereken yerleri bunlarla s›n›r-
lamak mümkün de¤il tabii... Gaziantep
Kalesi, fieyh Fethullah Cami ve Külliyesi,
Karkam›fl Harabeleri ve birçok han da
gezilmeden gelinmemesi gereken yer-
lerden. Her ne kadar çok az kalm›fl olsa
da Kabalt› evleri de görülmeli. Bu evle-
rin ilginç özelli¤i altlar›ndan yol geçiyor
olmas›.

Gölgelerde yaflanan ‘hayat’
Yaz aylar›nda 42 derecelere kadar ulaflan
s›cakla yaflamay› kabullenmek zorunda
kalan halk, dar sokaklarda, evlerinin bir-
birinin üzerine düflen gölgeleriyle serinle-
meye çal›fl›yor. Di¤er eski evler de bir ya
da iki katl›. Kal›n duvarlarla çevrili bu ev-
ler ad›na ‘hayat’ dedikleri avluya aç›l›yor.
Kim bilir belki de s›caktan bunalan insan-
lar, buralara ç›k›p biraz nefes alarak ha-
yat› hissetmeye çal›fl›yor.
Zamana direnmeye çal›flan fley sadece ev-
ler de¤il... El sanatlar› da ilgisizli¤in ve se-
ri üretimin karfl›s›nda ayakta durmaya ça-

G

Birçok kültür gelmifl geçmifl üstünden, milyonlarca insan
yaflam›fl, herkes bir fleyler katm›fl kendinden. O kadar çok fley

birikmifl ki bir p›nar olmufl, akm›fl, ad› Antep olmufl, sonra 
direnmifl düflmana, ad›n›n bafl›na Gazi konmufl...
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Gaziantep Kalesi

Bak›rc›lar Çarfl›s›

Gaziantep Çarfl›s›

fiehir Merkezi Yasemek Aç›k Hava Müzesi

Kültür pınarı

GAZİANTEPGAZİANTEP
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l›fl›yor. Dokumac›l›k, sedefçilik, bak›rc›l›k,
kilimcilik, aba dokumac›l›¤›, yöresel k›ya-
fetlerin yap›m› için kutnu bezinin dokun-
du¤u kutnuculuk, bir tür ayakkab› yap›m›
olan yemenicilik ve Antep ifli ifllemeler... 
De¤iflik kültürlerle bu kadar iç içe olan
Gaziantep halk›, Gaziantepli kimli¤ine çok
düflkün. Gaziantepli olmayanlara “d›flar-
l›”diyorlar. Yemeklerine ve yemek yemeye
de çok ba¤l› olan Gaziantepliler ö¤le ye-
me¤i yerken “Akflam ne yemek yesek?”
diye düflünebiliyorlar. Bu kadar zengin bir
mutfa¤a sahip olunca bunlar› düflünme-
mek de zor do¤rusu... Sevindikleri zaman
z›lg›t çalan, de¤iflik fliveleri olan bu s›cak
insanlar gösteriflten de pek hofllanm›yor-
lar. Bunu da “Ac›ndan karn› kurlar, bafl›n-
da nergis parlar” diyerek dile getiriyorlar. 

Antep’in büyülü yeflil tozu
Ve gelelim yeniden yemeklerine... Sürekli
olarak kebaplar› ve tatl›lar›yla an›lan Ga-
ziantep’in yo¤urtlular›na, pilavlar›na ve
kazan yemeklerine haks›zl›k yap›l›yor. Fi-
rikli acur dolmas›ndan yo¤urtlu yuvarla-
maya; sarm›sak afl›ndan beyrana kadar
uzanan bu genifl yemek yelpazesine flöy-
le bir bak›p da geçilmiyor... ‹nsan›n hep-
sinden birer lokma alas› geliyor, ama bu
kez de tatl›lara gelmeden doymak korku-
su bafl gösteriyor. ‹ncecik ka¤›tlar› and›-
ran yufkalar›n aras›na konan Gazian-
tep’in meflhur yeflil tozu karfl› konulmaz
bir lezzet yarat›yor ve tad›na doyum ol-
mayan baklavay› oluflturuyor. Antep f›st›-
¤›... Pek çok tatl›n›n ve yeme¤in vazgeçil-
mez parças›. Hatta baz› içeceklerin de...
Antep f›st›¤›n›n yabanisi olan menengicin
meyvelerinin kavrulmas›yla içimi hofl ve
hafif “menengiç kahvesi” yap›l›yor. Bu-
nun içilebilece¤i en iyi yer de Elmac› Çar-
fl›s›’ndaki Tahmis Kahvesi.
Gaziantep, ziyaretçilerine sundu¤u tarihi
eser yelpazesiyle cömert; unutulmamas›
için direndi¤i el sanatlar›yla becerikli; mut-
fa¤›nda sürekli kaynayan kazanlar› ve aç›-
lan yufkalara serpilen Antep f›st›¤›yla ha-
marat; flehrin yorgunlu¤unu atmas› için
misafirlerine sundu¤u menengiç kahvesiy-
le de misafirperver bir flehir...
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Yapmadan dönme
� Arkeoloji Müzesi, Hasan Süzer Etnografy
Müzesi ve Zeugma Müzesi’ni ziyaret etmeden
� Tarihi Gaziantep Evleri ve Gaziantep Ka
lesi’ni görmeden,
� Yesemek Aç›k Hava Müzesi, Belk›s/Zeug
ma, Rumkale ve Dülük/Doliche Antik Ken
ti’ni gezmeden,
� Gaziantep lahmacunu, Ali Nazik kebab›, yu
varlama, içli köfte, keme kebab› ve yeni düny
kebab› (Her y›l nisan ve may›s aylar›nda bu
lunuyor), simit kebab›, patl›can kebab›, ca¤›rt
lak (ci¤er) kebab›, dünyaca meflhur Gaziante
baklavas› ve f›st›k ezmesi tatmadan,
� Geleneksel Gaziantep el sanatlar›ndan
sedef kakma, kutnu kumafl›, bak›r iflleme
ler, yemeni, Antep ifllerine bakmadan,
� Gaziantep baklavas›, Antepfist›¤›, tatl› su
cuk ve pestil, k›rm›z› biber ve baharatlar›n
dan almadan,
� Denk gelirseniz 25 Aral›k’ta düzenlenen kur
tulufl flenliklerini seyretmeden dönmeyin.

Kamp-Karavan: ‹l merkezine 4
km. uzakl›kta bulunan Dülükba-
ba Ormanlar› Karaçam ve Sedir
a¤açlar› ile kapl› olup, ‹lin kuzey
ve kuzeybat›s›n› çevreleyen 40
km2'lik alan›yla ülkemizin elle di-
kilmifl en büyük koru ormanla-
r›ndan biridir. Dülükbaba or-
manlar› içerisinde günde 5 bin
kiflinin yararlanabilece¤i kamp
kurma ve karavanlarla konakla-
ma imkanlar› mevcuttur.  
Avc›l›k: F›rat Nehri civar›nda bol
miktarda keklik, turaç, yaban ör-
de¤i ve yaban kaz› av› yap›l›yor.
Gaziantep'in ‹slahiye ilçesinde
bulunan Tahtaköprü Baraj Gölü
civar›nda çil, k›nal› keklik, turaç,
yaban örde¤i, yaban kaz›, bay-
kufl, güvercin, serçe, ar›kuflu, ya-
ban domuzu av hayvanlar›d›r.  

Atl› Do¤a Yürüyüflü: F›rat Neh-
ri k›y›s›nda bulunan Rumkale ci-
var›nda, F›rat Nehri ve Merziman
Çay› k›y›s›nda, Sofda¤› ve H›z›r
Yaylalar›nda atl› do¤a yürüyüflü
yap›l›yor. Ayr›ca rekreasyon pro-
jesi yap›lan Burç Ormanlar›nda
atl› spor faaliyetlerinin yap›laca¤›
parkurlar bulunuyor.
Trekking: H›z›r Yaylas› (Amanos
Da¤lar›), Sof Da¤› Yaylas› (Sof
Da¤lar›), Rumkale civar›, F›rat
Nehri k›y›s›, Dülük Ormanlar› ve
Burç Ormanlar› içinde da¤ ve
do¤a yürüyüflü yap›l›yor.
Olta Bal›kç›l›¤›: Gaziantep'te
bulunan fiahinbey Burç Göleti,
Tahtaköprü Baraj gölü, Hanca-
¤›z Baraj gölü, Alleben Göleti
ve F›rat Nehri k›y›s›nda sportif
amaçl› olta bal›kç›l›¤› yap›l›yor.

Ne yapmal›?

Zeugma

Rumkale

Gaziantep Atatürk An›t›

P›nar› bol anlam›na
gelen Ay›ntap’m›fl

önceden 
Gaziantep’in ad›...

Söylene söylene 
Antep ad›n› alm›fl,
Kurtulufl Savafl› 

s›ras›nda sergiledi¤i
mücadeleden 

dolay› da Gaziantep 
olmufl ad›...

fieyh Fethullah Camii ve Külliyesi
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Biz her nokta-i nazardan medenî insan olmal›y›z... Fikrimiz, zihniyetimiz
medenî olacakt›r... Medenî ve beynelmilel k›yafet bizim için, çok cevherli 
milletimiz için lay›k bir k›yafettir.(1)

Atatürk ve Kıyafetleri

Atatürk’ün milletimizin kaderini ve ya-
flant›s›n› de¤ifltiren reformlar›n›n iki

amac› vard›: Bir taraftan y›k›lm›fl bir impara-
torluktan arda kalan yap›y› yeniden organi-
ze ederek ça¤dafl bir hale getirirken di¤er
taraftan kültürel bir devrim gerçeklefltirmek.
“Kiflinin maddi yaflam koflullar›n› de¤ifltirip
düflünce tarz›na flekil vermek yan›nda ‘dü-
flünce tarz›n›’ de¤ifltirmek suretiyle onun
maddi yaflam koflullar›n› gelifltirmek ve uy-
garl›¤a erifltirmek yolunu denedi. Atatürk,
Türk insan›n›n maddi yaflam geleneklerini,
devrimler yaparak (flapka devrimi, k›yafet
devrimi, harf devrimi gibi) de¤ifltirmek sure-

tiyle onun düflünce tarz›n› gelifltirmek iste-
di.”(2) Bir baflka deyimle halk›n düflünce ve
davran›fl›n› de¤ifltirerek onu ça¤dafl bir çizgi-
ye getirmek amac›ndayd›. Atatürk, bu
önemli giriflimlerin baflar›ya ulaflabilmesi için
her yönüyle milletine örnek olmaya itina
ederdi. Türkiye’nin ilerlemesini Bat› uygarl›¤›
ile özdefllefltirmesi ve k›yafeti ça¤dafll›¤›n ta-
mamlay›c› bir unsuru olarak de¤erlendirme-
si bunun sonucudur.  ‹flte bu noktada, Cum-
huriyet dönemi pullar›m›zdaki Atatürk
portre ve resimleri incelendi¤inde, bu gerçe-
¤i bütün etkisiyle yaflamamak elde de¤ildir.
Pullar›m›z onun k›yafet konusundaki önder-
li¤ini ve ince zevkini seksen y›l› aflk›n bir sü-
redir yans›tan araçlar aras›nda yer al›rlar. 

Atatürk’ün k›yafetleri evrensel
Atatürk’ün k›yafetleri zaman›n›n en iyi terzi-
leri taraf›ndan dikilirdi. Onun sergiledi¤i fl›kl›k
o kadar ebedidir ki foto¤raflar› incelendi¤in-
de k›yafetlerinin sanki günümüzde yay›nla-
nan bir moda dergisinden ç›kt›¤› duygusuna
kap›l›nmas› hiç de flafl›rt›c› olmaz.  Bu k›yafet-
ler o kadar güncel ve evrenseldirler ki bakan-
da bir nostalji duygusu bile uyand›rmazlar.
Bask› tekni¤i ve estetik aç›dan en güzel pul-
lar›m›z›n bafl›nda, Atatürk’ü konu alanlar ge-
lir demek yanl›fl olmaz. Cumhuriyetimizin ilk

pullar›ndan olan ve Bradbury&Wilkinson
matbaas›nca bas›lan 1926 III. Londra serisin-
de onun portresi de yer al›r.  Her zaman ol-
du¤u gibi beyaz gömlek –baflka renk göm-
lek kullanmazd›–  ve koyu renk ceket giymifl
ve ipekli bir kravat ile de k›yafetini tamamla-
m›flt›r. Bu k›yafetler önceleri yurtd›fl›nda dik-
tirilmekteyken yerli mal› kullan›m›n› teflvik
için önderlik etti¤i giriflimlerin bir sonucu ola-
rak Beyo¤lu’nun ünlü terzileri aras›nda yer
alan Arman’a siparifl edilmeye baflland›¤›n›
y›llarca hizmetinde bulunan Cemal Gran-
da’n›n an›lar›nda okuyoruz.(3) An›lar›n ayn›
bölümünde Atatürk’ün bir akflam yabanc›
kumafltan yap›lm›fl bütün elbiselerinin yak›l-
mas›n› istedi¤i fakat sofras›nda yer alanlar-
dan Falih R›fk› Atay’›n bu elbiselerin hat›ra
olarak kendilerine verilmesini istedi¤inden
bahsediliyor.
Ayn› matbaan›n 1930 y›l›nda bast›¤› bir di¤er
seride benzeri bir portre yer al›yor. Gran-
da’n›n nakletti¤ine göre lacivert tak›m elbise-
lerden hofllan›rd›. Hatta bir tanesini defaatle
ördürerek iyice eskiyinceye kadar giymiflti.
Tak›m elbiselerini kendisinin tasarlad›¤› bir-
kaç kaynakta anlat›l›yor.  

Günlük k›yafetler titizlikle seçilirdi
1938 y›l›nda Courvoisier S.A. matbaas›nda

Pullarımızda
bas›lan ‹zmir Enternasyonal Fuar› serisi-
nin 12.5 kuruflluk pulunda frak giydi¤i-
ni gördü¤ümüz önderimizin smokin ve
fraklar›n› ‹stanbul’un ünlü terzilerinden
Levon Kordonciyan dikerdi. Bugün dör-
düncü kufla¤› ayn› sanatla u¤raflan aile-
nin bu konudaki aç›klamalar› geçti¤imiz
flubatta Radikal gazetesinde yer ald›.
Giydi¤i yakas›z frak gömle¤i beyaz pop-
linden yap›lm›flt› ve terzi Yani D. Gram-
matika taraf›ndan dikilmiflti. Gö¤sün sol
taraf›na GMK harfleri ifllenmiflti.
Atatürk günlük k›yafetlerini de titizlik-
le seçer, kravat takmay› severdi. Yak›n
bir geçmiflte ç›kar›lm›fl olan resmî pul
serisinde bir manevra s›ras›nda görün-
tülenmifltir. Amaca yönelik kahveren-
gi-bej renkte tweed kumafltan yap›l-
m›fl spor cepli elbiseyi yine beyaz gömlek
ve uygun renkte bir kravat tamamlamakta-
d›r. Pantolonu golf tipidir. 

K›yafet kalpakla tamamlan›rd›
Kurtulufl Savafl› boyunca Atatürk, k›yafetini
kalpak ile tamamlard›. Kalpak, fes giymeyi ve
sar›k takmay› tercih eden muhafazakâr un-
surlar karfl›s›nda ba¤›ms›zl›k için verilmekte
olan büyük savafl›n bir sembolü haline gel-
miflti. Atam›z flapka devrimine kadar yani
1925 A¤ustos’una kadar kalpak giymeye de-
vam etti. Ölümü nedeniyle ç›kart›lan bir an-
ma serisinde onu sivil k›yafetle ve kalpakl›
olarak görüyoruz. 
Atatürk’ün müflir (mareflal) üniformas›yla çe-
kilmifl az say›da foto¤raf› vard›r. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, Sakarya Savafl›’n›n ard›n-
dan,  19 Eylül 1921’de kendisine Gazi unva-
n› ve mareflallik rütbesi verdi¤inde buna lay›k
olan›n kendisi de¤il ordumuz oldu¤unu söy-
ledikten sonra mareflal  üniformas›n› giymifl-
ti. O’nun bu üniformayla pullar›m›zda yer al-
mas› ilk defa 1924 y›l›nda Lozan Antlaflmas›
an›s›na ç›kar›lm›fl olan serinin sol üst köflesin-
deki kalpakl› portresiyledir. 
Arkadafl› K›l›ç Ali’ye atfedilen bir anekdota
göre müflir üniformas›n› ikinci giyiflinin ilgi çe-
kici bir hikâyesi vard›r: 1930’lu y›llarda kendi-
sini ziyaret eden ve ‹talya’n›n tecavüzkâr Ak-
deniz politikas›n› anlatan ‹talyan Büyükelçi-
si’ne gözda¤› vermek için. Olay›n nas›l gelifl-
ti¤ini aktaran›n kaleminden okuyal›m: 

“1930'lu y›llard›. Atatürk'ün de-
yimiyle 'Sezarc›l›k' oynamaktan
kendisini alamayan Duçe lakapl›
Mussolini, gözünü Antalya'ya
dikmiflti. Gazi, Çankaya'ya davet
etti¤i ‹talya Büyükelçisi'ni sivil ola-
rak kabul eder. Elçi, ‹talya'n›n Ak-
deniz'deki politikalar›ndan bah-
seder ve Antalya ile ilgili istekleri-
ni üstü kapal› bir flekilde Gazi'ye
iletir. Salonda so¤uk rüzgârlar
eser. Gazi, nezaketle elçiden
özür diler ve öteki odaya geçer.
Biraz sonra geri geldi¤inde, üze-
rinde mareflal üniformas› vard›r.
Mussolini'ye iletmesi için elçiye
flunlar› söyler. 'Ekselans, sizi sivil
karfl›lad›¤›m› ve sonra mareflal
üniformas› giyip yeniden karfl›n›-
za geldi¤imi özellikle belirtin. fiu
sözlerimi de Duçe'nize iletin: Üni-
formalar çok kolay ve çabuk giyi-
lir, ancak uniformalar› tafl›mak o
kadar kolay de¤ildir!”
Ordu üniformalar›ndaki de¤iflik-
likleri ise Cumhuriyet’in 15. y›ldö-
nümü vesilesiyle ç›kar›lm›fl serinin
12.5 kuruflluk pulunda görüyo-
ruz. Haki renkte yünlü kumafltan
yap›lm›fl mareflal üniformas›n›n
ceketinin apoletleri ve rütbeleri
sim ifllidir.  Resimde görülmemek-
le beraber, pantolonun her iki ya-
n›nda k›rm›z› fleritler bulunuyor.

Atatürk, 1929 y›l›nda Yüksek Askeri
fiura üyelerine verdi¤i bir akflam ye-
me¤inde konuflurken: “Benim art›k
askerli¤im kalmad›” diyerek askeri
elbise ve teçhizat›n› getirtmifl, her bi-
rini fiura üyelerine hat›ra olarak da-
¤›tm›flt›. Yakas›nda mareflal armas›
olan peleriniyle süvari kolordusunu
Ilg›n’da teftifl ederken takt›¤› iflleme-
li gümüfl k›l›c› ve alt›n ifllemeli hançe-
ri de Orgeneral Fahrettin Altay’a ver-
miflti.(4)

Atatürk, bir ulus olman›n, d›fl görü-
nüfl konusunda da ça¤d›fl› bask›lar-
dan özgürleflmeyi zorunlu k›ld›¤›n›
biliyordu.(5) Burada as›l sorun ulus-
devlet oluflturma çabas›yd›. Çünkü
bireysel irade, ulusal iradenin temel
tafl›d›r ve ulus devlette; ulusal irade
ile bireysel irade aras›nda ikinci dere-
cede bir otorite kabul edilmez. Fark-
l› dinsel kimli¤i ifade eden giysiler,
toplumun “milli duygu” etraf›nda
birleflmesi yönünde bir engel say›l›-
yor, kaynaflmay› önledi¤i kabul
ediliyor.(6)

Y›llar boyunca ç›kart›lm›fl olan posta
pullar›nda onun düflünce tarz›n› yan-
s›tan k›yafetlerine yer veren PTT Ge-
nel Müdürlü¤ü kendisine düfleni faz-
las›yla yapm›flt›r. 
Do¤umunun 128. y›ldönümünde
Büyük Önder’in hat›ras› önünde say-
g›yla e¤iliyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürk. A¤ustos 1925,  ‹nebolu ve Kastamonu.
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ünümüzde müflteri beklenti düzeyi-
nin çok yükseldi¤ini, uzun vadede

müflterinin o ürünü sahiplenici olmas›
için kendisini de¤erli hissetmesi gerekti-
¤ini söyleyen psikolog, akademisyen, ya-
zar ve yönetim dan›flman› Prof. Dr. Acar
Baltafl, “Baflar›l› sat›fl, genel olarak kabul
edildi¤i gibi ürünün özellik ve yararlar›n›
anlatmaktan de¤il, müflterinin ihtiyaç ve
de¤erlerini anlamaktan geçer” diyor.
Kriz dönemlerinin hem bireylerin hem de
kurumlar›n gerçek kalitelerinin s›nand›¤›
bir süreç oldu¤una ve bu dönemlerde
kurumlar›n iç dünyas›n›n güçlü olmas›
gerekti¤ine dikkat çeken Prof. Dr. Acar
Baltafl ile “müflteri odakl›l›k ve kriz yöne-
timi” üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik.

Müflteri odakl›l›k, art›k ifli pazarda
yapabilmeye devam etmenin ve
müflteri memnuniyetinin ön flart›
olarak kabul ediliyor. Siz bu konu-
da ne düflünüyorsunuz?
Müflteri odakl› olmak önemlidir demek,
bugün “Sa¤l›kl› olmak için dengeli bes-
lenmek, bol su içmek gerekir” gibi je-
nerik ve mesaj de¤eri olmayan bir ifa-
dedir. Hiç flüphesiz bugün bir kurum,
hangi ifli yap›yorsa yaps›n, varl›¤›n› he-
def ald›¤› müflteri kitlesinin de¤erlerine
ve ihtiyaçlar›na göre flekillendirmek zo-
rundad›r. De¤erler dedi¤imiz zaman da,
müflterinin bilinçli beyanlar›n›n ötesine
ve arkas›na geçmek gerekir. Hizmet
sektörü aç›s›ndan bakacak olursak, hiz-
metin madde ve kiflisel olmak üzere iki
boyutu vard›r. Bugün endüstrinin bü-
yük bölümünde hizmetin madde boyu-
tunda farkl›laflmak mümkün de¤ildir.
Bu nedenle, bir müflterinin bir ürünü
al›m karar› vermesinde, k›sa dönemli
vazgeçirici ve ilgi çekici özellikler rol oy-
nar. Vazgeçiriciler; ilgisizlik, hayal k›r›k-
l›¤›, memnuniyetsizlik, zaman bask›s› al-
t›nda hissetmek ve gerginlik duygusu
yaflamak. ‹lgi çekiciler ise merak, heye-
can, keyif ve ilgidir. Ancak uzun vadede
müflterinin o ürüne tavsiye ettirici ve sa-
hiplenici olmas› için kendisini güvenli
ortamda, de¤erli hissetmesi gerekir.
Günümüzde müflterilerin beklenti dü-

zeyi çok yükselmifl durumdad›r. Har-
ward Business Review’da yay›nlanan
bir araflt›rmaya göre tedarikçisini de-
¤ifltiren müflterinin yüzde 80’i, tedarik-
çilerini gerçekte iyi olarak de¤erlendi-
riyor. Tedarikçilerini çok iyi veya mü-
kemmel olarak de¤erlendirenlerin an-
cak yüzde 42’si tedarikçisiyle çal›flma-
ya devam ediyor. Günümüzde insanlar
sat›n alma kararlar›n› duygular›yla veri-
yor sonras›nda mant›klar›yla gerekçe-
lendiriyor.

Müflteri odakl› flirket kültüründen
bahseder misiniz? 
Müflteri odakl› bir flirket kültürü çal›-
flanlar›n yapt›klar› iflle hayattaki varl›k
nedenleri aras›nda bir köprü kurmala-
r›yla mümkündür. Bu nedenle, çal›flan-
lar›n seçimi, oryantasyonu, flirketin de-
¤erlerinin hayata geçifli büyük önem
tafl›r. Çal›flanlar›yla bu tür iliflki kuran
flirketler krizleri de daha kolay atlat›r,
çal›flanlar›yla ç›kar çat›flmas› yaflamaz. 

Baflar›l› bir sat›fl nas›l olmal›d›r?
Baflar›l› sat›fl, genel olarak kabul edildi-
¤i gibi ürünün özellik ve yararlar›n› an-
latmaktan de¤il, müflterinin ihtiyaç ve
de¤erlerini anlamaktan geçer. Müflteri-
nin ihtiyaçlar›n›, ürünün özellik ve ya-
rarlar›yla köprülenmesiyle sat›fl›n ger-
çekleflme ihtimali artar. 

Siz bir müflteri/tüketici olarak nele-
re dikkat ediyorsunuz? 
‹lk olarak müflteri olarak dikkat etti¤im
ürün veya hizmetin  benim ihtiyac›ma
cevap verip vermedi¤idir...‹kinci olarak,
ürün veya hizmet için talep edilen fiya-
t›n mal›n ederi olup olmad›¤›d›r. Son
olarak da hizmet veya ürünü bana an-
latan kifli, gerçekte anlatt›klar›n›n ne
anlama geldi¤ini bilip bilmedi¤idir.

“Müflteri odakl› olmak” kavram›n›
lafta b›rakmayan firmalar olumsuz
durumlar› daha kolay atlat›yor de-
¤il mi? Örne¤in krizi. Kriz durumla-
r›nda neler de¤ifliyor?
Kriz, al›fl›lm›fl çözümlerin geçerlili¤ini yi-
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Kriz dönemlerinde müflteri ihtiyaçlar›n› iyi anlaman›n, müflteriyi bunaltmadan
bu ihtiyaçlara göre ürün ve hizmetleri çeflitlendirmenin büyük önem tafl›d›¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Acar Baltafl, Kale Kilit’in bu anlamda müflterilerini çok iyi
anlad›¤›n›, bundan dolay› kendi sektöründe marka olman›n ötesine geçip,
kavram olmay› baflard›¤›n› vurguluyor

Müșteri odaklılık 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Psikoloji Bölümü mezunu olan
Acar Baltafl, Cerrahpafla T›p Fakülte-
si’nde nörofizyoloji dal›nda doktora
yapt›. 1981 y›l›nda ‘‘t›p bilimleri dok-
toru’’, 1986'da ‘‘uygulamal› psikoloji
doçenti’’ ve 1996'da da ‘‘profesör’’ ün-
vanlar›n› kazand›. Baltafl, 1982 y›l›n-
da Amerika'da stres azaltma teknikle-
ri, beyin y›k›mlar›n›n bilgisayarlarla
rehabilitasyonu ve a¤r› kontrolü ko-
nular›nda çal›flmalar yapt›. 1988'den
bafllayarak da, befl y›l süreyle THY ka-
bin personeli ile birlikte bir ‘‘davran›fl
düzenleme projesi’’ yürüttü. Baltafl
ayr›ca iletiflim, ça¤dafl hizmet, bede-
nin dili ve sunufl becerisini gelifltirme
taktikleri konusunda yurtiçi ve
yurtd›fl›nda da pek çok seminere ka-
t›ld›. fiu anda Baltafl-Baltafl Dan›flman-
l›k Merkezi Baflkan› olan Baltafl, çal›fl-
malar›n› bu merkezde sürdürüyor.

Gerçek bașarının adı:

kimdir?
Acar Baltafl 
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tirmifl oldu¤u durumlara verilen isimdir.
Her kriz, ani ve belirleyici de¤iflimler
içeren dengesiz bir durumu ifade eder.
Bu dönemlerde kurumda bulunan yö-
neticilerin ehliyetine ve kiflisel olgunluk
düzeyine ba¤l› olarak kurumlarda flu
de¤ifliklikler yaflan›r:

• Yönetim merkezileflir ve denetim 
artar.

• Otoriter ve tutucu yönetim anlay›fl› 
ortaya ç›kar.

• Çal›flanlarda kaç›nma davran›fl› gözlenir.

• Güven duygusu azal›r, kayg› düzeyi 
yükselir.

• Motivasyon düfler ve ifl tatmini azal›r.
• Riskli ve fevri kararlarda art›fl olur.
• Kurum içi çat›flmalar artar.

Krize dayanabilen kurumlar›n özellikle-
ri nelerdir? Bu dönemlerde müflteriyle
nas›l bir iletiflim içinde olunmal›d›r?
Kriz dönemleri hem bireylerin hem de
kurumlar›n gerçek kalitelerinin s›nand›¤›
bir süreçtir. Bu dönemlerde kurumlar›n
iç dünyas›n›n güçlü olmas› gerekir. Ku-

rumun iç dünyas›n›n güçlü olmas› da
de¤erler dayal› bir kültüre sahip olma-
s›yla mümkündür. Bu dönemlerde müfl-
teri ihtiyaçlar›n› iyi anlamak, bu ihtiyaç-
lara göre ürün ve hizmetleri çeflitlendir-
mek ve esnek olmak büyük önem tafl›r.
Müflteriyi bunaltmayacak flekilde  iliflkiye
geçerek, yenilikleri duyurmak gerekir.
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Kriz dönemlerinde kurumlar›n ihti-
yaç duydu¤u de¤erler nelerdir?
Kriz dönemlerinde “güven”, “ekip ça-
l›flmas›” ve “aç›kl›k” kurumlar›n ihtiyaç
duydu¤u de¤erlerin önde gelenleridir.
Çal›flanlar taraf›ndan de¤erlerin hayata
yans›t›lmas›yla çal›flanlar›n;
• Olumlu olumsuz sonuçlarla ilgili so-

rumluluk duymalar›,
• Dinlemeleri ve geribildirim almalar›,
• ‹htiyaç duyana yard›m etmeleri,
• Verdikleri sözleri tutmalar›,
• Suçlamadan ve savunmaya geçmeden

sorunlar› konuflmalar›,
• Hatalar›n› kabul etmeleri, düzeltmek

için giriflimde bulunmalar› sa¤lanabilir.

Bu çerçevede Kale Kilit markas›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kendi sektöründe marka olman›n ötesine ge-
çip, kavram olmay› baflard›. Teknolojik gelifl-
melere dönük uygulamalar› h›zla hayata ge-
çirmek, Kale Kilit’in de¤iflen dünyada ve de¤i-
flen ihtiyaçlar çerçevesinde yerini korumas›na
ve sa¤lamlaflt›rmas›na imkân verdi.

Üst düzey 
yöneticiler/liderler
nas›l davranmal›d›r?

Türkiye’de krizler önce inkar edilerek, da-
ha sonra tepkisel kararlar verilerek olduk-
ça kötü yönetiliyor. Yukarda da belirtti-
¤im gibi kriz dönemleri kurumlarla birlik-
te liderlerinde s›nand›¤› bir süreçtir. Bu
dönemlerde gerçek liderler; 

•Sadece ifli de¤il ayn› zamanda beklentile-
ri de yönetmelidir.

•Çal›flanlar›n yapt›klar› iflin kuruma kat-
k›s›n›n ne oldu¤unu tam olarak anlama-
s›n› sa¤lamal›d›r. 

•S›radan insanlar›, s›ra d›fl› fleyler yapar
hale getirmelidir.

•Bu dönemi çal›flanlar›n birbirine ve ku-
ruma ba¤l›l›¤› için bir f›rsat olarak kul-
lanma becerisini göstermelidir.

•Ekip çal›flmas›n› güçlendirmelidir

•Güven ortam› yaratmal›d›r.

•Bütün çal›flanlarca paylafl›lan ortak bir
de¤er sistemini yaratmal› ve bu sistemin
süreklili¤ini sa¤lamal›d›r.

Türkiye’de
kriz nas›l
yönetiliyor?
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Müflteri odakl› bir flirket kültürü, çal›flanlar›n
yapt›klar› iflle hayattaki varl›k nedenleri aras›nda bir

köprü kurmalar›yla mümkündür. Bu nedenle,
çal›flanlar›n seçimi, oryantasyonu, flirketin de¤erlerinin

hayata geçifli büyük önem tafl›r
‘ ‘



‹çimizden 
sesler

K A L E M  •  S A Y I  9  • 2 0 0 9  • 3 7

H A L K I N S E S ‹

3 6 • K A L E M  • S A Y I  9  • 2 0 0 9

H A L K I N S E S ‹

Müflteri haklar› konusunda, kimi zamanlar
sat›c›lara gereksiz yere yükleniliyor. Çünkü
müflteriler haklar›n› arama konusunu abar-
tabiliyor. Bu konuda tüketiciler bilinçsiz. Tü-
ketici olarak özellikle garanti süresine çok
dikkat ediyorum. 
Bu konuda birçok dernek ve kurum var. Bu
derneklerden her konuda bilgi al›nabilir. Tü-
ketici merkezlerinin her anlamda müflterilere

yol gösterdi¤ine inan›yorum. Yasalar çerçe-
vesinde bir sonuç alman›n zor oldu¤unu bi-
len müflteriler s›k›nt› yaflarken, sat›c›lar da ra-
hat davran›yor. Büyük ve marka isimler tüke-
tici haklar› konusunda daha hassas davran›-
yor. Çünkü marka imajlar›n›n zarar görmesi-
ni risk edemiyor.

Sadegül ‹çcan / Ev Han›m›

“Haklar›n› ö¤rensinler”

“Müflteri her zaman hakl›d›r”

Bu düzen içerisinde herkes birbirinin müflterisi. Dolay›s›yla
hepimiz bir mal veya hizmet sat›n al›rken memnun olmak
isteriz. Ben bir kuryeyim. Bizde müflteriyi bilgilendirmek ve
h›zl› olmak çok önemli. Nas›l bir tav›rla, hizmetle karfl›lafl-
mak istiyorsak, ayn› flekilde davranmal›y›z. Oysa müflteriler
ne gibi haklara sahip olduklar›n› bilmedikleri gibi haklar›n›
da koruyam›yor, koruyamad›klar› için zarara u¤ruyor. Bura-
da en önemlisi ki en kolay›, sadece haklar›n› ö¤rensinler.

Lütfü Metin / Kurye

Tüketici haklar›m›z var. Ancak bu hakla-
r› do¤ru bir flekilde bilen yok. Bilinçli tü-
ketici olmak gerekiyor. Örne¤in iki y›l
önce eflime bir beyaz eflya markas›ndan
el blender seti alm›flt›m. Garantisi bittik-
ten 10 gün sonra motoru çal›flmad›. Ta-
mire götürdü¤ümüzde bu makineler ta-

mir edilemiyor denildi. Neden tamir edil-
meyen aleti satt›klar› ya da neden satar-
ken bunu hiçbir flekilde belirtmedikleri
için tepki gösterdim. Bunun üzerine bir
dilekçe yazarak hakk›m› arad›m  ve soru-
numu çözdüm. 
‹hsan Deniz / Asansör ustas› 

Ben bir esnaf›m. Müflteri-
lerle her daim yak›n bir
iletiflim içindeyim. Güler-
yüzlü olmak, ilgilenmek
ve onlar› dinlemek müflte-
ri için çok önemli. Bunlar›
sa¤layabilirseniz, müflteri
memnuniyetini de sa¤lar-
s›n›z. Bizler de esnaf ola-
rak müflterinin ne haklara
sahip oldu¤unu çok iyi bil-

miyoruz. Bu yüzden bir
sorun ç›kt›¤›nda her iki ta-
raf da do¤ru davranam›-
yor ve sorun çözülmez bir
hal al›yor. Ne olursa olsun
tüketici haklar›na sayg›
duymak zorunday›z. Bizler
için müflteri her zaman
hakl›d›r.

‹mdat Ark›n / Esnaf

Bir giyim ma¤azas›ndan flifon bir elbise
ald›m. Elbise ay›pl› mal yani, defolu ç›k-
t›. Elbiseyi geri götürdü¤ümde ald›lar ve
15 gün içinde bana sonucu bildirecekle-
rini söylediler. Ama bana elbiseyle ilgili
herhangi bir belge vermediler. Sadece
telefon numaram› ald›lar “Biz gelince si-
zi arar›z” dediler. 15 gün sonra elbise
geldi ve ç›kan sonuç kullan›m hatas› ol-

du¤u yönündeydi. Ben bunu kabul et-
medim çünkü elbiseyi sadece üç saat
giymifltim. Bu duruma itiraz etti¤imde
bir de hakarete u¤rad›m. Nitekim art›k o
ma¤azaya gitmedi¤im gibi, herkese de
bu durumu anlat›p ma¤azaya gitmeme-
leri yönünde uyar›da bulunuyorum.

Nalan K›ran / Ev Han›m›

“Tüketici güçsüz
oldu¤unu
düflünüyor”
Tüketiciler haklar› konusunda ye-
terli bilgiye sahip olmad›klar›ndan
yanl›fl çözümlere baflvurabiliyor.
Sat›c› ve sa¤-
lay›c›lar için
de bu geçerli.
Tüketici hak-
lar›n› bilme-
yen bu kifliler,
t ü k e t i c i y i
ma¤dur ettik-
lerinde bir so-
nuç al›nama-
yaca¤›na ina-
n›yor. Bu yüz-
den de kendi-
lerine baflvuran tüketicilere “Git
diledi¤in yere baflvur” diyebiliyor.
Bunun karfl›s›nda haklar›ndan ha-
bersiz olan tüketici de güçsüz ol-
du¤unu düflünüyor.

Selvi Karakoç / Sekreter

“müșteri hakları” kavramının kendileri için
ne ifade ettiğini yorumladı

“Hakk›n› arayan sorunlar› çözer”

Kültürümüzde müflteri her zaman velinimet olarak kabul ediliyor ve haklar› yasal bir
çerçevede gözetiliyor. Ancak bu yasal düzenlemeler, tüketicileri koruyor olsa da
ço¤umuz, haklar›m›z› bilmeden mücadele ediyor, hem param›z› hem de zaman›m›z›
kaybediyoruz. Biz de bu haklar konusunda ne kadar bilgiye sahip olduklar›n› halk›m›za
sorduk... ‹flte yan›tlar›

“Hakk›m› aramama ra¤men sonuç alamad›m”

“Süreç s›k›nt› yarat›yor”



ale Yap› bünyesinde hizmet ve-
ren Bahçelievler BP ‹stasyonu

Kale Petrol, BP Petrolleri A.fi.’den  10.
Y›l Hizmet Plaketi ald›. Bahçelievler
Kale Petrol’de gerçeklefltirilen plaket
törenine BP Petrolleri ‹stasyon Sat›fllar
Saha Müdürü Ozan Sar›c›, Marka
Müdürü Bengüsu Eyiel Ayabakan,
Kale Endüstri Holding Yönetim Kuru-

lu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan,
Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
Hülya K›l›ç, Kale Yap› Muhasebe Mü-
dürü Levent Saraço¤lu ve Kale Petrol
‹stasyon Müdürü fienol Aksoy kat›ld›.
Kale Petrol, Bahçelievler bölgesinde
bulundu¤u konum ve hizmet kalite-
siyle 10 y›ld›r BP Petrolleri istasyonu
olarak hizmet veriyor. 

u y›l birincisi düzenlenen Uluslararas› Avrupa
Birli¤i Kalite Zirvesi’nde al›flverifl merkezleri

kategorisinde  Kale Outlet Center ödül almaya la-
y›k görüldü. 31 May›s 2009 tarihinde düzenlenen,
Avrupa Birli¤i Bafl Müzakerecisi ve Devlet Bakan›
Egemen Ba¤›fl ve Tüketici Akademisi Genel Baflka-
n› Fahri Ustao¤lu’nda kat›ld›¤› ödül töreninde, Ka-
le Outlet Center’›n ödülünü Genel Müdür Meh-

met Sönmez ald›. Sönmez konuflmas›nda “Bu
ödülü almam›za katk›s› olan tüm çal›flma arkadafl-
lar›ma ve böylesine kaliteli bir al›flverifl merkezinin
yap›m›nda eme¤i geçen herkese teflekkür ede-
rim” dedi. AB Kalite Ödülü, Tüketici Akademisi ta-
raf›ndan yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre kalite
ve inovasyon uygulamalar›nda örnek teflkil eden
markalara veriliyor.

Kale Outlet Center kalitesini kanıtladı
Avrupa Birli¤i Kalite Ödülü’ne lay›k görülen Kale Outlet Center, kalite ve 
inovasyon uygulamalar›nda örnek teflkil eden markalar aras›nda yerini ald›

B

K
10. yıl 

Kale Petrol BP ‹stasyonu’na
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Temmuz 2009 tarihi itibariyle Kale Kilit ve Kale
Kap› Pencere Sistemleri Genel Müdürlü¤ü’ne

Ali ‹hsan Yalç›n atand›. 1951 Londra do¤umlu olan
Yalç›n, ODTÜ Makine Mühendisli¤i bölümü mezu-
nu olup,  Wharton Grad ‹flletme Yüksek Lisans› ve
MIT Yönetim Yüksek Lisans› sahibidir. 
1979-2002 y›llar› aras›nda Koç Grubunda çal›flan
Ali ‹hsan Yalç›n son olarak ‹zocam Genel Müdürü
olarak görev yapt›. 2002-2003 y›llar› aras›nda Kale
Kilit Genel Müdürü olarak grubumuzda çal›flt›ktan
sonra, Meteksan Sistem Baflkan Yard›mc›l›¤› göre-
vini sürdürdü. Ali ‹hsan Yalç›n halen Türk E¤itim
Vakf› ve Koç-Yönder Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve
Yal›n Enstitü Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan Yar-
d›mc›s›. Yalç›n evli ve bir k›z çocu¤u babas›.

1

Kale Sigorta,  Aviva Sigorta’dan “kârlılık” dalında ödül aldı
Kale güvenini ve

garantisini
sunan Kale

Sigorta, Aviva
Sigorta

Kurumsal
Acenteler

aras›nda kârl›l›k
dal›nda ikincilik

ödülüne lay›k
görüldü

ale Endüstri Holding çat›s› alt›nda bulu-
nan ve 1995 y›l›ndan bu yana, sigorta-

c›l›¤›n çeflitli alanlar›nda Kale güvenini ve ga-
rantisini sunan Kale Sigorta, 2008 y›l›nda
gösterdi¤i performans ve baflar›dan dolay›,
Aviva Sigorta Kurumsal Acenteler aras›nda
kârl›l›k dal›nda ikincilik ödülüne lay›k görül-
dü. Ödülü, Dubai’de Dusit Thani Otel’de dü-
zenlenen törenle, Kale Sigorta Bölüm So-
rumlusu Gülcan F›nd›k ald›.
Kale Sigorta, hizmet ve ürün kalitesindeki
süreklilikle riskleri asgariye indirecek önlemleri su-
nuyor. Yang›ndan ifl durmas›na, h›rs›zl›ktan ifl ka-
zas›na kadar çeflitli risklere karfl› tüm de¤erlerinizi
Kale’nin uluslararas› sigortac›l›k anlay›fl›yla teminat
alt›na al›yor. 

Ulafl›labilirlik özelli¤iyle kaza ve yang›n gibi zor an-
larda yan›n›zda olan Kale Sigorta, hasarlar›n›z›n en
k›sa zamanda ödenmesini sa¤layarak h›zl› ve ek-
siksiz hasar ödemesiyle yaflam›n›zdaki düzen ve
gerekliliklerin kesintiye u¤ramas›n› engelliyor. 

K

Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere
Sistemleri Genel Müdürü

Ali İhsan
Yalçın oldu

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan, sa-
nayi kurulufllar›n›n üretim, sat›fl,  sat›fl
has›lat›, katma de¤er, öz sermaye,
net aktifler, dönem kar›, ihracat ve is-
tihdam bafll›klar› alt›nda de¤erlendi-
rildi¤i ISO 500 listesinde Kale Kilit,

2008 y›l› rakamlar›na göre  316. s›ra-
da yer al›yor. 2005-2008 y›llar› aras›
verilerine bak›ld›¤›nda Kale Kilit’in
2005 y›l›na göre 59. s›raya yükseldi¤i
görülüyor. 
2002 y›l›ndan beri Türkiye ‹hracatç›lar

Meclisi(T‹M) taraf›ndan yap›lan ilk
1000 ihracatç› firma çal›flmas›n›n
2008 y›l› sonuçlar› da aç›kland›. Kale
Kilit, TIM 1000 listesinde bir önceki y›-
la göre 49 basamak yükselerek, 213.
s›raya yerleflti.

hizmet ödülü

Kale Kilit, ISO 500 ve TİM 1000
listesinde ön sıralarda yer alıyor 
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Kale Kilit ve Kale Vida Bayileri canl› müzik eflli¤inde, ‹stanbul Bo¤az turunun tad›n› ç›kard›

üzel bir yaz akflam›n› hep be-
raber geçirmek için, Kale Kilit

ve Kale Vida Bayileri tekne gezisinde
biraraya geldi. Geziye Kale Endüstri
Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Sedat Özgür, Kale Endüstri Holding
Onursal Baflkan› Say›n Sad›k Özgür
ve efli Hülya Han›m da kat›ld›. Bayi-
ler eflleriyle birlikte canl› müzik eflli-
¤inde, Bo¤az’›n güzel mekanlar›
hakk›nda rehberin verdi¤i bilgilerle
günbat›m›n›n keyfini ç›kard›. 
Yemek öncesinde konuflan Kale En-
düstri Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan,
“Uzun y›llardan beri Kale Kilit ile bir-

likte hizmet için yan yana, omuz
omuza, yaz-k›fl demeden çal›flan
bayilerimize teflekkür ederiz. Sizinle
uzun y›llar birlikte, daha nice güzel
baflar›lara imza atmak temennisin-
deyiz” dedi. 
Kale Kilit Genel Müdürü Ali ‹hsan
Yalç›n ise Kale Kilit ailesinin köklü,
samimi, baflar›l› iliflkilerle ve çal›fl-
malarla y›llard›r birlikte hareket et-
ti¤ini, bu birlikteli¤in Kale Kilit’i
Türkiye’nin en çok tercih edilen ki-
lit markas› yapt›¤›n› söyledi. Yalç›n,
bundan sonraki hedefin, hep birlik-
te daha iyiye ulaflmak oldu¤unun
alt›n› çizdi.

G
Ayd›nlar H›rdavat Hüseyin Ayd›n ve efli,  Azim H›rdavat Altu¤
Gerçek, Ertmen Gerçek ve eflleri

Koçlar Teknik Kemal Mo¤ulkoç ve efli, Nilka Metal Mensur-Recep fienkardefller ve eflleri

Kale Endüstri Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› 
Kenan K›z›ltan

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

Kale Kilit ve Kale Vida
bayileriyle gün batımı keyfi
Kale Kilit ve Kale Vida
bayileriyle gün batımı keyfi

Ufukel Hasan Egeli, Sad›k Özgür ve efli, Sedat Özgür

Vida Müflterileri; Soldan sa¤a; Aksu C›vata Enver Karaca, Gün Vida Oktay Baflçiftçi, ‹leri C›vata Nuran Baylan
ve efli, U¤ur Vida Emrah Karaduman ve efli

Paralel Metal Vahit Keserci ve efli, Ezci C›vata Faruk Uslu ve efli

Deniz C›vata Hakk› Tülle ve Soy C›vata ‹smail Y›ld›r›m,
May Torna Serdar May, Akgül H›rdavat As›m Gül,
Karaca C›vata Mehmet Karaca, Atlas C›vata Kadir ArslanFolklorik k›yafetli han›mlar Türk lokumu ikram ederken

Kirikler Nalburiye Mehmet Kiriko¤lu, Sedat
Özgür, Balc›o¤lu H›rdavat 
Mesut Haskahveci



ale Endüstri Holding çat›s› alt›ndaki
Kale Kilit, Kale Çelik Eflya, Kale Kilit

D›fl Ticaret ve Kale Kap› Pencere Sistem-
leri, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Yap› 2009 ‹stanbul Fua-
r›’nda yepyeni ürünlerini tüketici ve pro-
fesyonellerle buluflturdu. Kale Çelik Ka-
p›, fuarda K73, K78, K79, K80 ve K81
kodlu befl yeni model çelik kap›lar›n› ilk
kez sergiledi. Kale Kilit D›fl Ticaret’in X5
Otomat Kilidi fuarda çok ilgi gördü. Ka-
le Kilit D›fl Ticaret, Kale Kilit’in ürünü
olan bina girifl kap›lar›na tak›lan otomat
kilidi kendi ileri teknolojisiyle gelifltirip
geçifl kontrol sistemini de içine alarak
kartla çal›fl›r hale getirdi. Kale X5 Oto-
mat’ta, klasik anahtarl› sistemlerden
farkl› olarak kap›y› açmak için cüzdan

veya çantan›z› kap›ya yaklaflt›rman›z ye-
terli. Kart; rozet yerine tak›lan özel an-
ten cihaz›yla yaklafl›k 3-7cm mesafe-
den, 1 saniye gibi k›sa bir süre içinde ki-
lidi açarak hayat›n›za yepyeni bir konfor
getiriyor.

Bütün ürün çeflitleri sergilendi
Sektördeki 56 y›ll›k deneyimiyle, ürün-
lerinde fark yaratan Kale Kilit, Yap›
Fuar›’nda tüm ürün çeflitlerini sergiledi.
Türkiye’nin en büyük kilit üreticisi olan
Kale Kilit’in sekiz ürün grubunda,
400’ü aflk›n ürün çeflidi bulunuyor. Ka-
le Kap› Pencere Sistemleri ise fuarda
uzun ömürlü ve ifllevsel olan Kale Tur-
kuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi ile
yer ald›. Kale Turkuaz Alüminyum Çift

Aç›l›m Sistemi, kolun pozisyonuna göre
istenirse ön taraftan tam bir aç›l›m sa¤-
larken, istenirse kolun yukar›ya do¤ru
çevrilmesiyle üstten havaland›rma im-
kan› sa¤l›yor. Özellikle havaland›rma
konumunda sa¤lad›¤› çift emniyet sa-
yesinde, çocuklar›n kolu çevirip pence-
reyi aç›k konuma getirmesi önlenerek
karfl›laflabilecekleri riskli durumlar›n
önüne geçiliyor. 

Yapı Fuarı’nda göz doldurduYapı Fuarı’nda göz doldurdu
Kale Grubu yeni ürünleriyleKale Grubu yeni ürünleriyle

Yepyeni ürünleriyle ilgi oda¤› olan Kale Endüstri Holding, 6-10 May›s tarihleri aras›nda
düzenlenen Yap› 2009 ‹stanbul Fuar›’na damgas›n› vurdu

K
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tiler Dalmaz Center’da aç›lan Ce-
lebrity Fitness, müflterilerine en

iyiyi sunmak için kabin kilitlerinde Ka-
le Kilit D›fl Ticaret Ak›ll› Güvenlik Sis-
temleri ürün grubunda yer alan Elekt-
ronik Kabin Kilitlerini tercih etti. Aç›l›fl
için verilen görkemli davete kat›lan
Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Se-
dat Özgür spor merkezinin ilk üyesi
oldu. Endonezya menfleli dünyan›n
en büyük fitness salonu zincirlerinden
biri olan Celebrity Fitness’›n toplam
üyesi 70 bin. 
Endonezya, Hindistan ve Malez-
ya’dan sonra, Türkiye’ye 2012 senesi-
ne kadar 70 milyon dolarl›k yat›r›m
yapan Celebrity Fitness ‹stanbul’da
15 spor merkezi açmay› planl›yor.

Kale Kilit Dıș Ticaret’in
kabin kilitlerini tercih etti

Celebrity Fitness

Asya’n›n en görkemli spor merkezi Celebrity
Fitness, Kale Kilit D›fl Ticaret’in kabin 
kilitleriyle daha güvenli

E



ehir merkezinden uzak bir mesafede, metro-
pol trafi¤inden ve kalabal›¤›ndan uzakta, e¤-

lenmek ve al›flverifl yapmak isteyenlerin buluflma
noktas› olan Kale Outlet Center, ikinci y›l kutla-
malar›n› 22 Nisan’da ziyaretçileriyle birlikte ger-
çeklefltirdi. ‹kinci y›l kutlamas›, Kale Outlet Center
Genel Müdürü Mehmet Sönmez’in konuflmas›yla
bafllad›. Metin fientürk’ün sahne almas›yla renkle-
nen gecede, hareketli flark›lara ziyaretçiler de efl-
lik edince e¤lenceli saatler yafland›. Konserin ar-
d›ndan hayranlar›na imza veren Metin fientürk
büyük ilgi gördü. ‹kinci y›l kutlamalar› geceye özel
havai fiflek gösterileriyle sona erdi.

‹kinci yafla özel kampanya
Türk ve dünya markalar›n›n en uygun fiyatlarla
sunuldu¤u f›rsatlar merkezi Kale Outlet Center,
ikinci yafl›n›n flerefine, sal› günlerine özel, yaza

kadar 120 seçkin markada k›fll›k ve yeni  sezon
outlet ürünlerini yüzde 80’e varan indirimle sat›-
fla sundu. “Sal› Cümbüflü” kampanyas› ad›yla
gerçekleflen indirim günleri hesapl› ve keyifli al›fl-
veriflin kap›lar›n› açt›.

Kale Outlet Center’da  nisan ay›,
çeflitli etkinliklerle kutland›. 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› ve ‹zcilik Haftas› e¤lence-
leriyle Kale Outlet Center, çocuk-
lara s›n›rs›z e¤lence, büyüklere de
s›n›rs›z al›flverifl f›rsat› sundu. Ço-
cuk fienli¤i’nde özel dans gösteri-
leri, palyaço, yüz boyama etkinlik-
leri ve hafta sonu yap›lan izcilik
flenli¤iyle çocuklar festival hava-
s›nda bir hafta yaflad›.

fi

yafl›nda
Sahip oldu¤u

markalar, ilginç
mimari yap›s› ve

hizmetleriyle
Güngören’in 

parlayan y›ld›z›
Kale Outlet Center

ikinci y›l›n› 
geride b›rakt›

Kale Outlet
Center
gençleri
unutmadı 
19 May›s Gençlik ve
Spor Bayram› Kale Outlet
Center’da müzik, dans
ve e¤lenceyle festival ta-
d›nda yafland›. Etkinlikler
saat 12.00’de bafllayarak gün boyu sürdü. 19 May›s kutlama-
lar› çerçevesinde çevre, okul ve gençlik merkezleriyle iflbirli¤i
yapan Kale Outlet Center, gençlerin bütün sene haz›rland›k-
lar› özel gösterilere ev sahipli¤i yapt›. Çeflitli modern dans ve
halk oyunlar› gösterilerinin yer ald›¤› e¤lenceler, saat
16.00’dan sonra Yeflim Salk›m’›n kat›l›m›yla devam etti. Kale
Outlet Center’da sevenleriyle buluflan ve hayranlar› için albü-
münü imzalayan flark›c›, en sevilen flark›lar›yla gençlerin özel
gününü kutlad›. 

22Kale Outlet Center 

Kale Outlet Center’da
Anneler Günü Progra-
m›, Reyhan Ataman’›n
annelere özel konseriy-
le bafllad›. Ard›ndan
profesyonel kuaförle-
rin saç flovunu seyret-
me f›rsat› bulan anne-
ler,“Saç Show”da yar›flt›lar. Yar›fl-
maya kat›lan annelere çeflitli
hediyeler verildi. 
Ayr›ca anneler, el eme¤i göz nuru

çal›flmalar›n› sergileyip, sat›fla sun-
duklar› kermesle hediye almak is-
teyen ziyaretçilere de çeflitli seçe-
nekler sundu.

Anneler Günü, Kale Outlet
Center’da kutlanır

Petek Dinçöz’ün yeni albümünün tan›t›m› kapsam›nda
yap›lan imza günü izdihama sahne oldu. “Ne Yapay›m
fiimdi Ben” isimli albümüyle, Kale Outlet Center'da se-
venleriyle buluflan Petek Dinçöz, mini bir de konser verdi.
Yeni albümünden flark›lar›, dansç›lar eflli¤inde seslendiren
genç flark›c›, flark› aralar›nda hayranlar›yla sohbet etti.

Petek Dinçöz’ün
imza gününde 
izdiham 

23 Nisan coșkusu Kale
Outlet Center’da yașandı
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Kale çal›flanlar›, aileleriyle birlikte kat›ld›¤›
“Yaza Merhaba Pikni¤i”nde keyifli saatler geçirdi
Her y›l Kale Kilit organizasyo-
nuyla tüm Kale Endüstri Hol-
ding çal›flanlar› için düzenle-
nen “Yaza Merhaba Pikni¤i”
bu y›l bin 400 kiflilik bir kat›-
l›mla gerçekleflti. Kale çal›-
flanlar›n›n aileleriyle birlikte
kat›ld›klar› piknik, 13 Hazi-

ran’da Beykoz Kaymakdon-
duran Mesire Yeri’nde yap›l-
d›. Gün boyunca süren pik-
nik, sandalye, peçeteli mum-
ya, aln›nda yumurtayla dans
etme, karpuz yeme yar›flma-
lar›yla renklenirken, Kale Kilit
taraf›ndan verilen ö¤le yeme-
¤inde Kale çal›flanlar› yor-
gunluklar›n› att›. 
Gerçeklefltirilen çekilifl s›ras›n-
da flansl› olanlar çamafl›r ma-
kinesi, elektrikli süpürge, son
model cep telefonlar›, ekmek
yapma makinesi, 54 ekran
LCD televizyon, de¤iflik mar-
kada ütüler, saç kurutma ve
flekillendirme makineleri ka-
zand›.  Kale Kilit çal›flanlar›n›n
kurdu¤u müzik grubu ise flar-
k›lar›yla piknikçileri hem hü-
zünlendirdi hem de coflturdu.

Kale çal›flanlar› birlikte
“Yaza merhaba” dedi
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Sivas Divri¤i Bay›rüstü Köyü Kalk›nd›rma ve Daya-
n›flma Derne¤i, her y›l düzenledi¤i geleneksel
gençlik flöleninin bu y›l dördüncüsünü, “Gençlik
Gelece¤imizdir” slogan›yla gerçeklefltirdi. 22 Ma-
y›s’ta Yenibosna’daki vak›f binas›nda ücretsiz ger-
çeklefltirilen etkinli¤in sunuculu¤unu Vak›f Müdürü
Birsen Çolak K›ratl› yapt›. fiölen, Kale Kilit Yöne-
tim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ve
Bay›rüstü Köyü Kalk›nd›rma ve Dayan›flma Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Halil ‹brahim Bekçi’nin
yapt›¤› aç›l›fl konuflmalar›yla bafllad›. Bay›rüstü Kö-
yü Halk Oyunlar› Ekibi’nin sergiledi¤i Bitlis oyunlar›
gösterisiyle flölen hareketlendi. Divri¤i Bay›rüstü
Köyü Tiyatro Grubu’nun sahneledi¤i oyun büyük
be¤eni gördü. Gençlik flöleni Grup S›lam konseriy-
le noktaland›.

Sad›k Özgür Vakf›
4. Gençlik fiöleni’ne ev sahipli¤i yapt›

Sivas Divri¤i Bay›rüstü Köyü Kalk›nd›rma ve Dayan›flma Derne¤i’nin, her y›l düzenledi¤i geleneksel
gençlik flöleni bu y›l “Gençlik Gelece¤imizdir” slogan›yla kutland›



Yüksek kaliteli ve nitelikli malzeme kullan›m›n›n ön
planda oldu¤u Kale Gürp›nar Konutlar›’nda kalite ve
konfor bir arada sunuluyor

ale Endüstri Holding flirket-
lerinden Kale Yap›, ‹stan-

bul’un yeni yerleflim merkezi Gür-
p›nar Beykent’de zor be¤enenler
ve konfor arayanlar›n ilk tercihi
olacak konutlar›n inflaat›n› tamam-
layarak sat›fla sundu. Gürp›nar E-5
ba¤lant›s›na 2.5 km mesafede Ya-
vuz Sultan Selim Bulvar›na paralel
Osmanl› Caddesi üzerinde yer alan
Kale Gürp›nar Konutlar› iki blok ve
136 daireden olufluyor. Konutlar-
da; 130, 160, 175 metrekarelik
dairelerin yan› s›ra 320 ve 350
metrekarelik dublex daireler de yer
al›yor. Bloklar›n d›fl›nda, ahflap-
cam giydirme d›fl cephe malzeme-
si, iç mekanlarda ise her biri özen-
le seçilmifl kaliteli markalardan olu-
flan ürünler kullan›ld›.

Kale Kilit'in geleneksel hale getirdi¤i Umre Gezisi, 14-23 May›s 2009 tarihleri aras›nda 
gerçeklefltirildi. 420 kiflilik Kale Kilit Kafilesi için iki uça¤›n kald›r›ld›¤› ve 10 otobüsün tahsis
edildi¤i organizasyonla Kale Kilit, en büyük kafile ile Umre Gezisi düzenleyen firma oldu

ale Kilit geleneksel hale getirdi¤i
Umre Gezisi’ni  bu y›l 14-23 Ma-

y›s tarihlerinde gerçeklefltridi. Kale Ki-
lit’in mükemmel organizasyonuyla
ibadetlerini yerine getiren,  Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen Kale Kilit kafi-
lesi, 10 gün süren Umre Gezisi’nde ye-
di gün Mekke‘de üç gün Medine’de
kalarak kutsal mekanlar› ziyaret etti.
Kafile Baflkan› olarak Kale Kilit Sat›fl
Müdürü Nihat Eren’in önderli¤inde
gerçekleflen seyahat bitiminde bayiler,
Kale Kilit’e teflekkürlerini iletirken, bu
güzel organizasyonun gelecek y›llar
için de sürmesini istediklerini  dile ge-
tirdiler.  
Di¤er taraftan Kale Kilit'in bu y›lki Um-
re Gezisi kat›l›m›n yo¤unlu¤uyla bir il-
ke sahne oldu. 420 kiflilik kafile için iki

uça¤›n kald›r›ld›¤› Umre Gezisi ile Kale
Kilit, bugüne kadar flirket organizas-
yonlar› içinde en büyük kafileyle umre
gezisi düzenleyen firma oldu.

Kale Kilit’ten 420 kișilik Umre Gezisi

KK Kale Kilit kafilesi Harem-i fierif’te ihraml› olarak ibadet ederken

Kale Kilit kafilesi, 
Peygamberimizin Hicret s›ras›nda 
gizlendi¤i  Sevr Da¤› eteklerinde

Kale Kilit kafilesi, 
Peygamberimizin Hicret s›ras›nda 
gizlendi¤i  Sevr Da¤› eteklerinde
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Kale Gürpınar Konutları
konfor ve güzellik arayanların ilk tercihi



Kale Çelik Eflya, pencerelerde de
güvenli¤i sa¤lamak için yeni ürünü
“Kale Çelik Panjur Sistemi”ni gelifl-
tirdi. Türkiye’de bir ilk olan Kale Çe-
lik Panjur Sistemi, dönemsel olarak
ikamet edilen yazl›k, villa gibi me-
kanlarda ve binalar›n girifl katlar›nda
tam güvenlik sa¤lamay› hedefliyor.

Estetik görünümü ve kullan›m
avantajlar› ile kullan›c›y› demir par-
makl›klar›n dezavantajlar›ndan
kurtaran Kale Çelik Panjur Siste-
mi’nin iç k›sm› çelik, d›fl k›sm› ise
ya¤mur, nem, rüzgar, ›s› gibi d›fl
faktörlerden etkilenmeyen PVC
malzeme ile kapl›. 

Güvenlik, kalite ve garantiden
taviz vermeyen anlay›fl›yla çelik
kap› ve çelik kasa üretimi yapan
Kale Çelik Eflya, yepyeni model-
leri ve tüketicinin güvenlik ihti-
yac›na tam karfl›l›k veren çözüm-
leriyle sektöre yön vermeye de-
vam ediyor. Kale Çelik Kap›
K73,  K78, K79, K80 ve K81
kodlu befl yeni model çelik kap›-
y› sat›fla sundu. Kale Çelik Ka-
p›’n›n yeni modelleri, modern ve
fonksiyonel çizgileri bir araya
getiren tasar›mlardan olufluyor. 

Kale Kilit’in yeni ürünü olan “Kale Tuzakl› Barel (KTB)”,
klasik barellerden çok daha üstün özelliklere sahip. Kale
Tuzakl› Barel d›flar›dan zorland›¤›nda, barelin d›flar›da ka-
lan k›sm›n›n k›r›lmas›n› sa¤layarak d›flar›dan yabanc› bir
cisimle barele ikinci bir müdahaleyi imkans›z hale getiri-
yor. Kale Tuzakl› Barel, “k›r›ld›¤›nda bile çal›fl›r olma özel-
li¤i” ile mekan sahibinin kap›da kalmas›n› engelliyor. Me-
kan sahibi, barel k›r›lm›fl olsa bile anahtar›yla yeniden ka-
p›s›n› aç›p içeri girebiliyor. Normal barellerin uyguland›¤›
her kap›da kullan›labilen “Kale Tuzakl› Barel”, sistem ve
standart olmak üzere iki ayr› model olarak önümüzdeki
aylarda blister içinde piyasaya sunulacak. Ayr›ca nikel ve
sar› renklerdeki tasar›mlar›yla da dikkat çekecek. 

Türkiye’de bir ilk: 
“Kale Çelik Panjur Sistem”

Kale Kilit’in, yeni ürünü Kale Tuzakl›
Barel yaflam alanlar›nda yüksek
güvenli¤i hedefleniyor 
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Kale kullanıcılarına
özel iki kampanya
Kale Çelik Kap› ve Kale
Sigorta ortakl›¤›yla bafl-
lat›lan kampanya kap-
sam›nda, 1 May›s
2009 tarihinden sonra
Kale Çelik Kap› alan
müflterilerin kap›lar›,
“Güvenli Kap›m Sigortas›”
ile koruma alt›na al›n›yor. “Güvenli Kap›m
Sigortas›”, çelik kap› alan müflterilerin ev-
lerinde oluflabilecek bir yang›n sonucu ka-
p›n›n u¤rayaca¤› zararlar› ya da 3. flah›sla-
r›n kötü niyetli giriflimleri sonucunda kap›
üzerinde oluflan hasarlar› teminat  alt›na
al›yor. Kale Sigorta ve AIG Sigorta iflbirli-
¤iyle, Kale Çelik Kap› alan herkes, AIG Si-
gorta taraf›ndan yap›lan “Güvenli Yuvam”
poliçesinde  yüzde 15 indirim f›rsat›ndan
da yararlan›yor.

Kap› ve pencere aksesuar› sektörünün
önde gelen markas› Kale Kap› Pencere
Sistemleri, Kale Kilit Grubu bayisi ‹marpa
iflbirli¤iyle Lefkofla Merit Otel’de ülke ge-
nelindeki kilit ve aksesuar firmalar›n› bir
araya getirdi. Alüminyum pencere sis-
temlerine uzun ömür sa¤layan kaliteli
aksesuarlar›n tan›t›m›n›n yan›nda, en
son teknolojiyle üretilen yeni kilit sistem-
lerinin de tan›t›ld›¤› seminere yaklafl›k 50

kilit ve pencere aksesuar firmas› kat›ld›.
Kale Kap› Pencere ‹hracat Uzman› Gök-
çe fienkal, Kale Kap› Pencere Ar-Ge fiefi
Yavuz Y›lmaz, Kale Kilit D›fl Tic. Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü Semih Teker ve Kale
Kilit ‹hracat Uzman› Mert Y›lmaz’›n tan›-
t›m›n› yapt›¤› yeni ürünler, konuklar ta-
raf›ndan ilgiyle karfl›land›. Sunumun ar-
d›ndan düzenlenen akflam yeme¤iyle
program sonland›r›ld›.

Kale Kap› Pencere
ürünlerini Kıbrıs’ta tanıttı

Kale Kap› Pencere
Sistemleri 

Arge fiefi Yavuz
Y›lmaz.

Kale Çelik 
Kapı yeni 
modelleriyle
yine iddialı

Kale Tuzaklı Barel 
“Hırsızları tuzağa düșürür”

Kale Çelik Eflya z›rhl› güvenlik ürünleri, in-
san ihtiyaçlar›na do¤ru ve kapsaml› çözüm
üreten özellikleri, kalite ve garantisiyle k›sa
sürede çelik kap› ve çelik kasan›n ad› oldu.
Bilgili ve deneyimli teknik kadro, üretimden
montaja entegre bir çal›flmay› uluslararas›
standartlarda gerçeklefltiriyor. Kale Çelik Ka-
sa, büro ve ev tipi kasalar›nda revizyon ya-
parak yepyeni ve fl›k bir tasar›m oluflturdu.
BBüürroo  vvee  eevv  ttiippii  kkaassaallaarr;; büro ve evlerde
para, mücevher ve de¤erlerin korunmas›

için küçük ölçülerde imal ediliyor. Dekoras-
yonun bir parças› olacak biçimde, istenilen
renklerde fakat kolayca tafl›namayacak ka-
dar a¤›r olarak yap›l›yor. 
KKaallee  ççeelliikk  kkaassaallaarr;; yang›na karfl› koruma
yetene¤i olan fireproof yap›s›na sahip.
Matkapla delinmeye ve a¤›r darbelere kar-
fl› güçlü olan yap›s› oksijen kayna¤›yla kesil-
meye karfl› dayan›kl›. Bu yap›s›yla Kale çelik
kasalar, h›rs›zlara karfl› koruma özelli¤i
oluflturuyor.

Kale Çelik Kasa’dan yeni tasarımlar



ürkiye’de, böbrek ve idrar yollar› hasta-
l›klar›, tafl hastal›¤›, ürolojik kanserler, er-

kek cinsel fonksiyon ve üreme bozukluklar›,
prostat hastal›klar›, mesane fonksiyon bozuk-
luklar› ve idrar kaç›rma sorunlar›, son teknolo-
ji ürünü cihazlarla teflhis ve tedavi ediliyor. Ko-
nuyla ilgili de¤erlendirme yapan Amerikan
Hastanesi Üroloji Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Ta-
r›k Esen, “Üroloji gelenekselle yeniyi çok iyi
harmanlayan ve gözü hep ‘yeni’de olan bir
bölüm. Dünya ürolojisinde var olup da, bizim
teknoloji eksikli¤i nedeniyle uygulayamad›¤›-
m›z bir fley yok. Bugün ‹stanbul’da biri özel
sektör, biri kamu olmak üzere iki robot var ve
yenileri de eklenmek üzere. Herhangi bir ame-
liyat ve tedavi yöntemi için yurtd›fl›na gitmeye
gerek yok” diyor. Ürolojinin, hastay› daha az
yoran laparoskopik ya da robotik cerrahinin
d›fl›nda kalmad›¤›n›, organlar›n anatomisi ve
yerleflimleri bak›m›ndan  laporaskopiye pek de
uygun olmamas›na ra¤men ürolojinin bunu
muazzam bir biçimde benimsedi¤ini dile geti-
ren Esen, hatta ürolojinin di¤er t›p branfllar›
içerisinde laparoskopiyi genel cerrahlarla bir-
likte en çok kullanan bölüm oldu¤unu ve bu-
gün robotik cerrahiyi üroloji ameliyatlar›n›n
ayakta tuttu¤unu söylüyor.

Sigara mesane kanserine neden oluyor
Türkiye’nin dünyadaki kanser art›fl›na çok
h›zla ayak uydurdu¤unu, bununla birlikte

ürolojik kanserlerin teflhifl ve tedavisi  konu-
sunda önemli ad›mlar at›ld›¤›n› belirten Ta-
r›k Esen flöyle devam ediyor: “Halk›m›z akci-
¤er kanserinin sigarayla ilgili oldu¤unu çok
iyi biliyor, ama mesane kanserinin de bir nu-
maral› sebebinin sigara oldu¤undan haber-
siz. Bu ülke maalesef çok sigara tüketiyor.
Umar›m son düzenlemelerle birlikte mesane
kanseri görülme s›kl›¤›nda bir düflüfl yaflan›r.
Bununla birlikte böbrek kanserini art›k er-
ken teflhifl ediyor, böbre¤in de tamam›n› al-
mak zorunda kalmadan sadece problemli
bölgeyi ç›kartarak çok konforlu bir ameliyat
gerçeklefltiriyoruz. Ayn› zamanda prostat
kanserinde PSA dedi¤imiz çok önemli bir
kan tahlili bu tan›da bize çok önemli destek.
fiimdi bilimsel bir yenilik daha var. PCA3 de-
nen, ilk defa kanda de¤il idrarda bak›lan bir
belirteç, yine prostat kanseri tan›s›nda
önemli bir avantaj sa¤l›yor.”

‹drarda kan tehlikeli olabilir
Gece çok s›k idrara kalkman›n, idrar yap-
t›ktan sonra bitmemifl hissinin, düflük
ak›mla idrar yapman›n, idrar› bafllatmak
için beklemek zorunlulu¤unun, yetifle-
mezse kaçacakm›fl hissinin hatta kaç›rma-
n›n, gündüz iki saatten s›k idrara gitmenin
iyi huylu prostat büyümesi yüzünden ola-
bilece¤ini, kad›nlarda öksürük, aks›r›k ya
da eforla idrar kaç›rman›n s›k görüldü¤ü-

nü ancak özellikle bu konuda kad›nlar›n
utand›¤› için doktora gitmedi¤ini, oysa ki
küçük bir operasyonla sorunun hemen
çözüldü¤ünü  söyleyen Esen, en önem-
senmesi gereken idrar bulgusunun  kana-
ma oldu¤una dikkat çekiyor ve ekliyor:
“Aksi ispat edilene kadar bu kanama bir
tümore iflaret eder.  Bu durumda hemen
doktora baflvurulmal›d›r. fiiddetli yan a¤r›-
s› ve buna efllik eden bulant› hissi ise has-
talar›n çok iyi bildi¤i tafl düflürme hastal›-
¤›n›n belirtisidir.”

“Sigara içmek yerine bol su için” 
Mesane kanseri olmamak için özellikle siga-
radan uzak durmak gerekti¤ini aktaran
Esen, flu önerilerde bulunuyor: “Özellikle ai-
lenizde tafl hastal›¤› varsa su içmekten asla
vazgeçmeyin. Tafl yap›c› g›dalar› az tüketin.
Halk›m›z tafl yap›c› g›dalar›n süt ve süt ürün-
leri oldu¤unu zannediyor, ama asl›nda riskli
g›dalar kakaolu g›dalard›r, kolal› içeceklerdir,
kuruyemifltir, çay, kahve ve tuzun fazlas›d›r.
Özellikle ailesinde ürolojik kanser olanlar 40
yafl›ndan sonra her y›l muhakkak ürolo¤a
görünmelidir.”

Ürolojinin yenili¤e aç›k ve kapsaml› bir bölüm oldu¤unu
söyleyen Amerikan Hastanesi Üroloji Bölüm Baflkan› 

Prof. Dr. Tar›k Esen, “Ürolojik hastal›klar konusunda dünya 
teknolojilerini yak›ndan takip ediyoruz. Teknoloji eksikli¤i

nedeniyle uygulayamad›¤›m›z hiçbir fley yok” diyor 

İnovatif bir bölüm:

T

Amerikan
Hastanesi

Üroloji Bölüm
Baflkan› Prof.

Dr. Tar›k Esen.
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nsanl›k tarihinin en eski dönemlerinden
bu yana bireysel ve toplumsal güvenlik

sorunu hep vard›. Sosyal  problemler, eko-
nomik yetersizlikler, çevresel flartlar ve sa¤-
l›k nedenleriyle oluflan stres patlamalar›, bi-
reyleri tarih boyunca hep olumsuz etkiledi
ve sald›rgan bir konuma getirdi. Bireylerin
kendilerine maddi ve manevi zarar vermek
isteyen kiflilere karfl› hukuksal çerçevede
güvenlik tedbirlerini almalar› gerekiyor. 
‹nsanlar›n sald›r›lara karfl› kendilerini koru-
mas› için ö¤retilen Uzakdo¤u kökenli sis-
temlerin geneli akrobatik hareketler içe-
ren, çok güçlü kaslar gerektiren ve sokak-
ta kullan›lmas› zor tekniklerden olufluyor.
Bu noktada Çin kökenli bir savunma siste-
mi olan Wing Chun’un fark› ve etkisi orta-
ya ç›k›yor.

Direkt hareket ak›fl› prensibi 
Wing Chun'un akademik e¤itim programla-
r› sayesinde her yafltan kad›n ve erkek k›sa bir
sürede kendini korumay› baflar›yor. Sistemin
temel yap›s› incelendi¤inde, fiziksel gücün
ön planda olmad›¤› ve akrobatik hareketler
içermedi¤i gözüküyor. Artistik yüksek tek-
meler, güzel görünen dairesel ve diyagonal
yumruklar bir sokak kavgas›nda pek ifle yara-
m›yor. Bu tür yumruk ve yüksek tekmeler
spor görselli¤i aç›s›ndan göz dolduruyor,
ama hem çok zaman al›yor hem de dövüflen
kifliyi tek ayak üzerinde ve dengesiz bir duru-
ma getiriyor. 

Savunma anlay›fl›nda 
dinamik görüntü 
Wing Chun'da önemli prensiplerden biri
enerjinin ekonomik kullan›m›d›r. Rakibin güç-
lü sald›r›lar›na karfl›, bu gücü yönlendirmek
tekrar ona karfl› kullanabilmek çok önemlidir.
Gene çok önemli bir prensip, reflekslerini
do¤ru kullanabilmekten geçiyor. Gerçek bir
dövüflte süre saniyelerle belirleniyor. Rakibin
sald›r›s›na göre pratik ve etkili reflekslerle kar-
fl›l›k veriliyor. Bu pratik uygulama sayesinde
Wing Chun, savunma anlay›fl› olarak dinamik
bir görüntü çiziyor. Kiflinin herhangi bir sald›-
r› karfl›s›nda etkili ve baflar›l› bir savunma ya-
pabilmesi için, kendisini sadece fiziksel olarak
haz›rlamas› yeterli de¤ildir. Hintli ruhani lider
Gautama Buddha'n›n flu sözü bu düflünceyi
çok iyi tan›ml›yor: "E¤er bir kifli bin savaflç›yla
karfl›lafl›p binini de yenmiflse, baflka biri yaln›z
kendisiyle karfl›lafl›p kendisini yenmiflse o da-
ha büyük bir zafer kazanm›flt›r”

Wing Chun strese birebir
Wing Chun'un bedenin ruhsal yönden den-
gesini sa¤layan özel e¤itim programlar› ve
bire bir kurulan konsantrasyon çal›flmalar›
sayesinde stres etkisiz hale geliyor, bireyler
hayatlar›nda daha baflar›l› olabiliyor. Wing
Chun'un anti-stres programlar›, kifliye olay-
lar karfl›s›nda daha so¤ukkanl› olma, kendi-
ne güvenme ve kararl› olma ö¤retisi sunu-
yor. Bu ö¤reti, bedensel ve ruhsal anlamda
devaml› geliflmeyi hedefleyerek, kiflinin içsel
enerjisinin artmas›n› sa¤l›yor. 
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� Haz›rlayanlar: S‹FU Ayd›n Erdem/
Kale Kilit Sat›n Alma ve Finans Müdürü
Yalç›n Yaflar

“Yaln›zca kendisiyle karfl›lafl›p kendini yenen kifli, bin savaflç›yla karfl›lafl›p binini de yenen birinden
daha büyük bir zafer kazanm›flt›r”

Wing Chun
kendinizi daha güvende hissedin

‹

TÜRK‹YE’DE 
WING CHUN

Wing Chun Grand Master Ip Man
(1893-1972) tarafından gelifltirildi ve kurum-
sal bir yap› oluflturuldu. Mükemmel Wing
Chun tekni¤ini ve bilgisini herkesin kabul et-
ti¤i Ip Man sistemin tan›nmas›da bafll›ca rol
oynad›. Ölümünden sonra onun yerine ge-
çen o¤lu Grand Master Ip Ching  merkezi
Hong Kong’da bulunan Wing Chun Kung Fu
Council’in halen baflkanl›¤›n› yap›yor. Türki-
ye’de Wing Chun Kung Fu Council‘in temsil-
cili¤ini Sifu (Master) Ayd›n Erdem sürdürü-
yor. En önemli hedeflerinin Türkiye’de Wing
Chun’u yayg›nlaflt›rmak oldu¤unu söyleyen
Sifu Ayd›n Erdem için Wing Chun sadece sa-
vunma sistemi de¤il insan›n hayat›na pozitif
yön veren, yaflama yönelik farkl› bak›fl aç›lar›
sunan, insanlar›n birbirleriyle olan iletiflim
gücünü art›ran bir yaflam tarz›. E¤itimli ve
kültürel yönü iyi seçkin bir ö¤renci profili
oluflturduklar›n› söyleyen Sifu Ayd›n Erdem
sadece erkeklerin de¤il kad›nlar›n da art›k
kendilerini korumak ve form tutmak için
Wing Chun‘u tercih etti¤ini belirtti.
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