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S U N U fi \ S E D A T Ö Z G Ü R

Teknolojik geliflmeler ve bilginin giderek daha önemli hale geldi¤i ça¤›m›zda

flirketler ve markalar ac›mas›z bir rekabetin içinde yaflamlar›n› sürdürmeye

çal›flmaktad›rlar. fiirket ve sermaye yap›s›n›n, üretim teknolojisinin ve hizmet

a¤lar›n›n giderek birbirine benzedi¤i bir ortamda, rekabet içindeki flirketleri

birbirinden ay›ran en önemli özelliklerden biri insan kaynaklar›d›r. Bu anlamda

insan kaynaklar›, rekabette öne ç›kman›n formülünü içinde tafl›yan, kârl›l›k ve

performansa direkt etki eden önemli bir güçtür.

Kale Kilit olarak hedeflerimiz büyük, bu hedeflere ulaflmada üretim, kâr ve

büyümeyi gözetmekle birlikte insan kaynaklar›n›n gücüne son derece inan›yor ve

tüm kademelerde entelektüel sermayeye yat›r›m yap›yoruz. Çal›flanlar›m›zla flirket

stratejilerini, hedeflerini paylafl›yor ve ortak hedeflere birlikte yürüyoruz. Kale Kilit,

çal›flanlar›n›n fikir ve önerilerini alan, program dahilinde mesleki ve sosyal e¤itimler

veren, böylece ö¤renen ve geliflen bir organizasyon olmay› ilke edinmifltir. Kale Kilit

bugün geldi¤i noktada elde etti¤i baflar›y› büyük oranda çal›flanlar›na borçludur.

Kalem Dergisi arac›l›¤›yla sizlere yeni yap›lanmam›z hakk›nda bilgi vermek isterim.

Kale Endüstri Holding organizasyon de¤iflikli¤i neticesinde daha önce  Kale Kilit

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Endüstri Holding Mali ‹fller ve Finansman Grup

Baflkan› olarak görev yapmakta olan Hakan Önce, Kale Kilit Yönetim Kurulu Üyeli¤i

ile birlikte  Kale Endüstri Holding CEO’su olarak görevlendirilmifltir. Di¤er taraftan

Grup flirketlerimizden Kale Çelik Eflya’da Erhan Y›lmazel Genel Müdür olarak

atanm›fl bulunmaktad›r. Yeni organizasyonun grubumuza hay›rl› olmas›n› diler,

yeni görevlerinde de arkadafllar›m›za baflar› dileklerimi iletirim.

Sizlerle paylaflmak istedi¤im önemli bir konu da,  bu y›l KALDER Kalite Çemberi

Paylafl›m Konferans›’na sponsor olarak kat›lan Kale Kilit’in ‘‘Üründen Ürüne Geçifl

Sürelerinin ‹yilefltirilmesi’’ konusunda yapt›¤› sunum.  Bu konuda eme¤i geçen tüm

arkadafllar›ma teflekkür ediyor ve  bir sonraki ad›mda ‘‘Ulusal ve  Avrupa Kalite

Ödülü ile Mükemmellik Modeli”ni hedef göstererek baflar›lar›n›n devam›n›

diliyorum. 

En derin sayg› ve sevgilerimle...

Baflar›m›z› çal›flanlar›m›za borçluyuz

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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Kale Kilit Kurucusu ve Kale 
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Baflkan› Sad›k Özgür: Befl

kiflilik ekipten dev bir sanayi

kurulufluna dönüflen Kale

Kilit’in baflar› hikâyesi

SEKTÖREL GÜNDEM
MESS Baflkan› 

Tu¤rul Kudatgobilik: 

Mutlak baflar› için insan› yüceltelim

Temas›n› “insan kaynaklar›, çal›flan›n güvenli¤i ve e¤itim” olarak

belirledi¤imiz dergimizin 13. say›s›yla yeniden karfl›n›zday›z. Bu

say›m›zda Kale Endüstri Holding’in ve dergimizde yer alan de¤erli

konuklar›m›z›n konuyla ilgili bak›fl aç›lar›na yer verdik.  Günümüzde

“‹nsan kaynaklar›” kavram› her anlamda önem kazand›. Teknolojinin,

ekonominin, sanayi koflullar›n›n de¤iflime u¤rad›¤› ça¤›m›zda, bu

gücün fark›nda olan birçok firma gibi rekabette en önemli

avantajlardan birinin insan kayna¤› oldu¤una inan›yoruz.

Çal›flanlar›m›zla birlikte, toptanc›lar›m›z,  perakendecilerimiz ve

onlar›n çal›flanlar› da Kale Ailesi olarak markam›z› baflar›yla temsil

ediyor. 

Bu say›m›z›n, ‘Onursal Haber’ bölümünde “Bugün hepimiz

birbirimize, markam›za ve kalitemize yürekten ba¤l› olarak çal›fl›yoruz

ve aile olman›n gerektirdi¤i her fleye sahibiz” diyen Kale Kilit

Kurucusu ve Onursal Baflkan›m›z Sad›k Özgür’ün de¤erli görüfllerine

yer verdik.

Bayilerin Kale Kilit’in d›fla yans›yan yüzü oldu¤unu söyleyen Kale Kilit

ve Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Kenan

K›z›ltan ile bayi/toptanc› iletiflimi, iliflkileri ve e¤itimi üzerine konufltuk. 

Kale Endüstri Holding CEO’muz ve Kale Kilit Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Önce, “Dosya” bölümünde insan kaynaklar› yönetimini

de¤erlendirdi. 

“Sektörel Gündem” bölümüne konuk olan Türkiye Metal Sanayicileri

Sendikas› (MESS) Baflkan› Tu¤rul Kutadgobilik, Türkiye’deki insan

kaynaklar› sürecini ve MESS’in bu konudaki çal›flmalar›n› anlatt›. 

“fiehrin Mekânlar›”nda, geçmiflten günümüze bilim köprüsü olan

‹stanbul Üniversitesi’ni sayfalar›m›za yans›t›rken, ‘Rehber’ bölümünde

iflveren ve adaylar aras›nda sa¤lam bir köprü oluflturduklar›n›

söyleyen kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz ile bir röportaj

gerçeklefltirdik. 
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Yapt›¤› ifle sayg›s› olan, dürüst ve çal›flkan insanlarla çal›flmay› prensip edindi¤ini söyleyen Kale Kilit

Kurucusu ve Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür, “Att›¤›m her ad›mda önce ülkemi,

sonra evimi, çocuklar›m› ve çal›flanlar›m› düflündüm. Bugünlere hep beraber geldik ve kocaman bir

Kale Ailesi oluflturduk. Bugün hepimiz birbirimize, markam›za ve kalitemize yürekten ba¤l› olarak 

çal›fl›yoruz ve aile olman›n gerektirdi¤i her fleye sahibiz” diyor. 

Sad›k Özgür, 1953 y›l›nda bafllayan ifl ha-

yat›n›n o zamanki zorluklar› içinde çok çal›fl-

t›, çok ter döktü ve piyasada ad›n› duyurma

mücadelesini kazand›. ‹flte bu nedenle bir ifl

yaparken kendine güvendi¤i kadar birlikte

çal›flt›¤› ve ifl yapt›¤› insanlara da güvenmek

istiyor. Küçük bir imalat atölyesi de olsa, bir

holdingin fabrikas› da olsa, her fleyden önce

çal›flana teri kurumadan eme¤inin karfl›l›¤›-

n›, hakk›n› vermeyi esas kabul etti¤ini vur-

gulayan Sad›k Özgür, Kale’de herkesin fikrini

ifade etme, öneride bulunma ve bunlar› yö-

netim kademeleriyle paylaflma f›rsat›n›n ol-

du¤unu belirtiyor. “Benim genç kuflaklara

en önemli tavsiyem, çal›flkan olmay› düstur

edinmeleridir” diyen Sad›k Özgür ile her sa-

t›r› önemli dersler içeren bir söylefli gerçek-

lefltirdik.

1953 y›l›nda ‹stanbul Tahtakale’deki atölyede

bafllanan yolculuk… Ancak o dönemde Türkiye’de

sanayi ve tar›mda yeni yeni at›l›m yap›l›yordu. O

dönemde bu yolculu¤a kimlerle ç›kt›n›z, neler ya-

flad›n›z? 

O y›llarda önce Divri¤i Demir Madenleri’nde

sonra Devlet Deniz Yollar› Gemi ‹nfla ve Ta-

mir Fabrikas›’nda çal›flarak kendini ispatlam›fl

ve ustal›¤›n› kazanm›fl bir tornac›yd›m. An-

cak hayallerim ideallerim beni hep daha ileri

yürümek konusunda zorluyordu. Tahtakale

Mercan’daki atölyeyi açarken de ideallerimi

gerçeklefltirmek üzere ilk ad›m› atman›n ver-

di¤i heyecan› yafl›yordum.  Atölyede ilk ola-

rak karyola borusu ve gaz oca¤› bafll›¤› üreti-

mi yap›yorduk, ard›ndan asma kilit üretimine

bafllad›k. Tüm kadromuz befl kifliydi; ben, or-

ta¤›m Melih Orbay, kardeflim Kemal Özgür,

kay›nbiraderim Ziya Mumcular ve floför arka-

dafl›m›z Mehmet Ali. Atölyedeki arkadafllarla

hep birlikte kuvvetli bir sabah kahvalt›s›yla

ifle koyulur ve ard›ndan tüm gün aral›ks›z ça-

l›fl›rd›k. Üretti¤imiz mallar›n pazarlamas›n› da

yapard›k. Yüklü siparifller ald›¤›m›z zamanlar-

da atölyede sabaha kadar çal›flt›¤›m›z› hat›r-

lar›m. O zamanki zorluklar içinde çok çal›flt›k,

çok ter döktük ve piyasada ad›m›z› duyurma

mücadelesini kazand›k. 

Befl kiflilik kadroyla bafllayan Kale Kilit ve grubu-

nun 1850 çal›flana ulaflmas›  öyküsünde özellikle

alt›n› çizmek istedi¤iniz hususlar nelerdir? Birlik-

te çal›flt›¤›n›z kiflilerin  hangi özelliklere sahip ol-

mas›na özen gösterdiniz?

Kale Kilit’in baflar›s›n›n arkas›nda yatan fleyle-

rin bafl›nda çok çal›flmak ve cesaretli giriflim-

ler geliyor.  Her zaman “uygulayan karar ve-

renden daha güçlüdür” sözü ile hareket ede-

rek yat›r›mlar yapt›m. Her yat›r›m öncesi ge-

rekli araflt›rmalar› ihmal etmedim ve do¤ru

oldu¤unu düflündü¤üm her iflte hareket et-

mekte de gecikmedim. Sonras›nda da girdi-

¤im iflleri baflar›yla götürmeye odaklanarak,

o alanda en iyisi olmak için çok çal›flt›m. Ba-

na göre baflar›n›n en önemli s›rr› budur. Bir-

likte çal›flaca¤›m insanlar› seçerken en önem

verdi¤im husus dürüstlük ve çal›flkanl›k oldu.

Yapt›¤› ifle sayg›s› olan dürüst ve çal›flkan in-

sanlarla çal›flmay› prensip edindim.  Sanayici

olmak do¤ru ve güvenilir insanlarla çal›flma-

y› gerektiriyor. Bir ifl yaparken kendime gü-

vendi¤im kadar, birlikte çal›flt›¤›m ve ifl yapt›-

¤›m insanlara da güvenmek isterim. ‹flini iyi

ve zaman›nda yapan insana karfl› hep say-

g›m ve sevgim vard›r.  fiimdi geriye bakt›-

¤›mda, bu ifle bafllad›¤›m›z y›llardan bu yana

Tahtakale’deki atölyede bafllayan 
yolculuktan lider bir marka do¤du.

Kale Kilit Kurucusu ve Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür:

Befl kiflilik ekipten dev bir sanayi kurulufluna
dönüflen Kale Kilit’in baflar› hikâyesi
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Sad›k Özgür fabrikay› gezerken...

Soldan sa¤a: Celal Daldal (1960’l› y›llarda Kale Kilit Muhasebe Müdürü), Sad›k Özgür, Mimar Güner Acar 

inan›lmaz bir geliflme kaydetti¤imizi görüyor

ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. At-

t›¤›m her ad›mda önce ülkemi, sonra evimi,

çocuklar›m› ve çal›flanlar›m› düflündüm. Bu-

günlere hep beraber geldik ve flirketlerimiz-

de çal›flanlar›m›z, fabrikalardaki iflçilerimiz,

bayilerimiz ve bizim ürünlerimizi satan nal-

burlar,  anahtarc› ve çilingirlerle kocaman bir

Kale Ailesi oluflturduk. Hepimiz birbirimize,

markam›za ve kalitemize yürekten ba¤l› ola-

rak çal›fl›yoruz ve aile olman›n gerektirdi¤i

her fleye sahibiz.

Baflar›larla dolu bir markan›n temelini atman›n

s›rlar›n› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Bu iflin s›rr›, yapt›¤›n›z iflte en iyi olmak üze-

rine kafa yormak ve bunu hayata geçirmek-

tir. Bunun d›fl›nda bitmek bilmeyen bir

araflt›rma ve yenilik yapma iste¤iniz olmal›.

Her gün bir önceki güne ne katabilirim he-

yecan›yla yaflanmal›. Üretimi nas›l güçlen-

direbilirim, ürünümün kalitesini nas›l art›ra-

bilirim, dünyada neler oluyor, müflterimin

ihtiyac› ne?  Bunlar› sürekli düflünmek ve

yapt›¤›n›z ifle yans›tmak zorundas›n›z. Tüm

bunlar›n ›fl›¤›nda Kale markas›n›n en büyük

gücü kaliteden taviz vermeyen üretim an-

lay›fl›d›r. Üretti¤in mal› kaliteli yapacaks›n,

müflterinde güven oluflturacaks›n ve mal›-

na garanti vereceksin. Bunlar olmadan ba-

flar›l› marka olmaktan söz etmek imkâns›z.

Biz kilit üretiyoruz ve tüm dünyaya sat›yo-

ruz. ‹nsanlar›n güvenli¤ini sa¤l›yoruz ve ka-

lite bizim için tüm sektörlerden daha

önemli bir kavram. Bugün Kale Kilit, ham-

maddesiyle, iflçili¤iyle en kaliteli kilit marka-

s›d›r. Bu kaliteyi sa¤layan koflullar iyi bir ma-

kine park› ve mükemmel iflçiliktir. Biz iflimizi

en iyi flekilde yapmak için sürekli araflt›r›r›z,

yeni ürünleri ve makineleri inceleriz, çal›fla-

n›m›z› iflin gerektirdi¤i koflullara göre e¤iti-

riz, onlar›n fikrine sayg› gösteririz, iflimizi ge-

lifltirecek yat›r›mlar› zaman›nda yapar›z. Ka-

le Kilit markas› her zaman sektörde öncü ol-

mufl kalite, güven ve garanti kavramlar› ile

an›lan bir markad›r.

Kale Kilit, çal›flanlar›n› ailenin bir üyesi olarak ka-

bul ediyor. Çal›flanlar›n›za verdi¤iniz önemden

bahseder misiniz? 

Küçük bir imalat atölyesi de olsa, bir holdin-

gin fabrikas› da olsa, her fleyden önce çal›-

flana eme¤inin hakk›n› vermek esast›r. Ben

“Bugün Kale, hammaddesi 
ve iflçili¤iyle en kaliteli kilit 
markas›d›r. Bu kaliteyi sa¤layan
koflullar, iyi bir makine park› 
ve mükemmel iflçiliktir. 
Biz iflimizi en iyi flekilde yapmak
için sürekli araflt›r›r, yeni 
ürünleri ve makineleri inceler,
çal›flan›m›z› iflin gerektirdi¤i 
koflullara göre e¤itir  ve 
onlar›n fikrine sayg› gösteririz.”

Sad›k Özgür, Kale Kilit’in kuruluflunun 55. y›l›nda eski ve yeni çal›flanlar›yla birlikte...

çal›flanlar›ma teri kurumadan paras›n› ver-

meyi esas ald›m. Bununla birlikte çal›flanlar-

la iyi iliflkiler içinde olmak, sayg› ve sevgi

çerçevesinde her türlü iletiflimi sa¤lamaya

özen göstermek gerekir. Kale’de herkesin

fikrini ifade etme, öneride bulunma ve bun-

lar› yönetim kademeleri ile paylaflma f›rsat›

var. Çal›flanlar›m›z ifllerini daha da gelifltir-

mek için birçok öneride bulunuyorlar. Bu

önerileri de¤erlendirip uygun bulduklar›m›-

z› hayata geçiriyor ve fikrin sahibine ödüller

veriyoruz. Eskiden çal›flanlar›m›z usta-ç›rak

iliflkisi sonucu iflini ö¤renen arkadafllardan

oluflurdu, flimdi art›k bu konuda meslek

okullar› ve üniversitelerden yetiflmifl genç

ve yetenekli arkadafllar› görüyorum ve on-

larla iftihar ediyorum. Çal›flanlar›m›z› sürekli

e¤itiyoruz ve onlara, yapt›klar› iflin yan›nda

genel olarak da bilgilenmelerini sa¤layacak

sistemler sunuyoruz.

Çal›flanlar için, hatta ülke için çok çal›flarak, ina-

narak baflar›l› olunaca¤›n› gösteren özel bir ör-

neksiniz. Çal›flanlar›n›za ve çal›flmaya yeni baflla-

yacaklara neler söylemek istersiniz? 

Ben bu ifle çocuk denecek yaflta bafllad›m.

Öncelikle ifli ö¤renmeye karfl› büyük bir iste-

¤im vard›. Zanaatkârl›k benim için vazgeçil-

mez bir istekti. Bana ifl ö¤reten ustalar›ma

karfl› her zaman sayg›l› ve çal›flkan oldum.

Yapt›¤›m her iflte kendimi ispatlayana kadar

azimle çal›flt›m. Her iflte zorluklar vard›r, o

yaflta bir çocuk olarak ben de türlü zorluklar

yaflad›m ama iflinizi sevmek ve sebat etmek

gerekiyor. Mesle¤inizde ustalaflt›ktan sonra

da “yapt›¤›m iflte en iyiye nas›l ulaflabilirim”

diye sorgulaman›z flart. Sanayici olman›n s›r-

r› ise piyasay› iyi araflt›rmak,  f›rsatlar› gözlem-

lemek ve gerekti¤inde risk de alarak inand›-

¤›n›z yat›r›mlara girmektir. Benim genç ku-

flaklara en önemli tavsiyem, çal›flkan olmay›

düstur edinmeleridir. En önemlisi budur.

Yapt›¤›n her iflte baflar›ya ulaflman›n tek yolu

çok çal›flmakt›r. ‹kinci tavsiyem de çal›flarak

kazand›klar› ile ülkeye hizmet etmeyi bir

borç bilsinler. Sosyal yard›mlaflma hem er-

demli bir davran›fl hem de ülkemiz için ge-

rekli bir olgudur.
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fiirketlerin hayat›nda ve baflar›s›nda insan kaynakla-

r›n›n yan› s›ra bayi ve müflteri iliflkileri de önemli bir

unsur. Kale Kilit’in bayi/müflteri ‹liflkileri konusuna

verdi¤i önemden bahseder misiniz?

Kale Kilit olarak toptanc› bayilerimiz ve müfl-

terilerimiz bizim için hep beraber çal›flt›¤›-

m›z aile üyeleridir. Bu nedenle y›llara daya-

nan, köklü ve sars›lmaz bir güven iliflkisi için-

de birlikte büyüyerek bugünlere geldik. Sek-

törümüz gere¤i direkt müflterilerimiz top-

tanc›lar›m›zd›r ve üretici-toptanc› bayi iliflki-

mizde kilit nokta karfl›l›kl› güven iliflkisidir.

Hepimizin bildi¤i gibi güven;  kurulmas› za-

man alan, emek isteyen, y›k›lmas› kolay, ye-

niden yap›land›r›lmas› ise çok zor olan bir

duygudur. ‹letiflim aç›k ve ç›karlar ortak ol-

du¤u müddetçe güven kolaylafl›r ancak dai-

mi hale gelmez. Güven iliflkisinde devaml›l›-

¤› sa¤lamak için birçok farkl› faktör vard›r.

Karfl›l›kl› olarak verilen sözlerin tutulmas›, dü-

rüstlük, ahlaki de¤erler, anlay›fll› olmak, d›fl

etkenler karfl›s›nda ortak tav›r ve ortak dil

kullanmak güvenin devaml›l›¤›n› sa¤layan

unsurlard›r. Sektörümüzde geliflen her türlü

olumlu ve olumsuz etkiye karfl› bugüne ka-

dar ortak tav›rla yaklaflt›k, her zaman bayile-

rimizle birlikte karar ald›k, zorluklar karfl›s›nda

beraber mücadele ettik, markam›z›n baflar›-

s›nda bayilerimizin rolü tart›fl›lmazd›r. 

Toptanc› profilinizden ve toptanc›lar›n›zla olan iletifli-

minizden bahseder misiniz? Yaklafl›k kaç bayiniz var?

Kale Kilit’in Türkiye çap›nda 100’e yak›n top-

tanc› müflterisi var. Ürünümüz toptanc›lar›-

m›z kanal›yla alt toptanc›lara, perakendecile-

re, nalbur ve çilingirlere ulafl›yor. Toptanc›la-

r›m›z bizim direkt müflteri kitlemizi oluflturu-

yor. Kilit sektörü kendi içinde de¤iflik dina-

mikleri olan bir piyasa. Toptanc›lar›m›z uzun

y›llard›r bu sektörde yer alan, bu ifle gönül

ve emek vermifl, piyasay› çok iyi bilen arka-

dafllar›m›z ve genellikle babadan o¤ula ge-

çen iflletmeleri yönetirler. Ürünlerimizin üre-

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

Bayilerle kurduklar›

iliflkide karfl›l›kl› güvenin

önemli bir unsur

oldu¤unu vurgulayan

Kale Kilit ve Kale

Endüstri Holding

Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Kenan

K›z›ltan, “Ürünlerimizin

kalitesi müflteri

memnuniyetini

getiriyor; memnuniyet

ve iliflkilerdeki baflar› da

sadakati sa¤l›yor. 

‹flte, bu bütünlü¤ü

sa¤layabildi¤imiz için

Türkiye’nin say›l›

markalar›ndan biri

olmay› baflard›k” diyor.

Bayilerimiz, Kale Kilit markas›n›n
d›fla yans›yan yüzüdür

Kenan K›z›ltan Çelik Kap› Üreticileri Toplant›s›’nda bayilerle…Sad›k Özgür ve Kenan K›z›ltan Demos Kap› Fuar›’nda çelik eflya bayileri ile…

Kenan K›z›ltan Kale Kilit Bayi Toplant›s›’nda
konuflma yaparken…

“Toptanc›lar›m›z,  Kale Kilit’teki herkese
rahatl›kla ulaflarak, görüfl ve 

flikâyetlerini dile getirebiliyor. 
Ayr›ca müflteri beklentilerini ölçmek
için gerekli araflt›rmalar› yapmaya ve

Kale Kilit bölge temsilciliklerimiz 
arac›l›¤›yla en uzak noktadaki 

bayilerimize ulaflmaya her zaman özen
gösteriyoruz.”



tim ve da¤›t›m› s›ras›nda onlar›n piyasa ön-

görülerini al›yor ve de¤erlendirmelerimizi

ona göre yap›yoruz. Sürekli ve karfl›l›kl› ileti-

flim prensibine dayanan bir iliflkimiz var. Ka-

le Kilit markas› üretici kimli¤iyle, çal›flanlar›,

toptanc› müflterileri ve onlar›n da alt›ndaki

müflterileriyle bir bütündür. Ürünümüzün

kalitesi müflteri memnuniyetini getiriyor,

memnuniyet ve iliflkilerdeki baflar› da sada-

kati sa¤l›yor. Bu bütünlü¤ü sa¤layabildi¤i-

miz için Türkiye’nin say›l› markalar›ndan biri

olmay› baflard›k. 

Toptanc›lardan/müflterilerden ald›¤›n›z olumlu-

olumsuz geri dönüflleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Gerek yeni ürün ç›k›fl› gerekse ürün gelifltir-

me ve de¤ifltirme aflamalar›nda ilk olarak

toptanc› müflterilerimizden geri dönüfl al-

mak üzere bilgilendirme yap›yoruz, çeflitli

e¤itimler veriyor ve örnek ürün göndererek

ön görüfl topluyoruz. Üretimde yapt›¤›m›z

say›s›z testin yan›nda onlar›n da ürün hak-

k›ndaki yorumlar›n› de¤erlendiriyoruz. Her

üründe oldu¤u gibi bizim ürünümüzde de

olumlu ve olumsuz geri dönüfller olabiliyor. 

Bu geri dönüfller bizi besleyen, üretim ve

da¤›t›m›m›za yön veren de¤erlendirme-

lerdir. Kale Kilit olarak bugün piyasaya 350

farkl› çeflit ürün veriyoruz. Ürünlerimiz hak-

k›nda ald›¤›m›z geri dönüfller bize ilerisi için

yön veriyor.

Müflteri memnuniyeti konusunda ne gibi çal›flma-

lar yap›yorsunuz? 

“Müflteri velinimetimizdir” yaklafl›m› her za-

man ana prensibimiz oldu. Kale Kilit kurucu-

su ve Onursal Baflkan› Sad›k Özgür ve Yöne-

tim Kurulu Baflkan›m›z Sedat Özgür her za-

man müflterilerimizle büyümeyi prensip

edinmifl; onlar›n refah›, çal›flma koflullar›n›n

iyilefltirilmesi için hep olumlu yaklafl›mlarda

bulunmufllard›r. 

Biz, müflterilerimizle ayn› geminin içinde yol

ald›¤›m›z› düflünüyor ve tüm çal›flmalar›m›z›

buna göre yap›yor, böyle ilerliyoruz. ‹liflkile-

rin geliflmesi ve pekiflmesinde birliktelikler

önem tafl›yor. Kale Kilit özel zamanlarda top-

tanc› müflterileriyle birlikte olmaya her za-

man özen gösteren bir firmad›r. Y›l içinde

çeflitli nedenlerle toplant›lar yapmaya,  bir-

likte tatil yaparak görüfl al›flveriflinde bulun-

maya dikkat ediyoruz. Toptanc›lar›m›z,  Kale

Kilit’in her düzeyinde herkese rahatl›kla ula-

flarak, görüfl ve flikâyetlerini dile getirebiliyor. 

Müflteri beklentilerini ölçmek için gerekli

araflt›rmalar› yapmaya ve Kale Kilit bölge

temsilciliklerimiz arac›l›¤›yla en uzak nokta-

daki bayilerimize ulaflmaya her zaman özen

gösteriyoruz. Y›l içinde ‹stanbul d›fl›ndaki ba-

yilerimizi ziyaret ederek, onlarla yerinde ileti-

flim kuruyoruz. 

Müflteri memnuniyeti baz al›nd›¤›nda Kale Kilit ola-

rak asla taviz vermeyece¤iniz hususlar nelerdir?

Kale Kilit olarak asla taviz vermeyece¤imiz

hususlar›n bafl›nda kalite, güven ve garanti

ilkeleri geliyor. Bu üretimde de böyle, müfl-

teri iliflkilerinde de. Mal›n›z kaliteli olmal›,

müflterileriniz de bu kaliteye uygun hizmet

vermelidir. Yine ayn› flekilde ürününüz gü-

venli olmal› ve toptanc›n›zla güvene dayal›

bir iliflki kurulmal›; toptanc›n›z da kendi

müflterilerine bu güveni hissettirmeli. Üreti-

ci olarak siz ürününüze garanti vermelisiniz,

bayiniz bu garantiyi tüm sat›fl kanallar›nda

kullanarak nihai tüketiciye kadar ulaflt›rabil-

melidir.

Asl›nda nihai müflteri memnuniyeti, toptanc›

memnuniyetinden geçiyor. Bu ba¤lamda toptanc›

müflterilerinize yönelik e¤itimler, etkinlikler dü-

zenliyor musunuz? 

Toptanc› müflterilerimize yönelik y›ll›k bazda

bayi toplant›lar›n›n yan› s›ra yeni ürünlerin

ve bu ürünlerin rakip ürünlerden farklar›n›n

anlat›ld›¤› bilgilendirmeler yap›yoruz. Bu-

nun d›fl›nda çelik kap› üreticilerine yönelik

e¤itimlerimiz var. Yeni ürünler veya mevcut

ürünler konusunda çelik kap› üreticilerine

özel olarak ürün özellikleri ve montaj›yla ilgi-

li e¤itimler veriyoruz. Örne¤in May›s ay›nda

150 çelik kap› üreticisi firmay› ‹stanbul’a da-

vet ederek, yeni ç›kan ürünümüz olan Dö-

ner Sürgülü Çelik Kap› Kilidi hakk›nda ayr›n-

t›l› bir bilgilendirme yapt›k. 

Ayr›ca çelik kap› üreticilerine fabrikam›z›

gezdirdik ve inflaat sektörünün durumu hak-

k›nda bir sunum yaparak dilek ve beklentile-

rini almak üzere interaktif anket düzenledik.
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Bununla birlikte çilingirlere yönelik e¤itimle-

rimiz var. Nihai müflteriyle direkt iliflkide olan

temsilcilerimiz çilingirlerdir.  

Bu y›l Türkiye’de ilk defa yap›lan bir organi-

zasyona imza atarak, Avrupa Anahtarc›lar

Federasyonu ile Türkiye Anahtarc›lar ve Çi-

lingirler Federasyonu taraf›ndan düzenle-

nen ELF 2010 Kongresi‘nin ana sponsorlu-

¤unu gerçeklefltirdik. Avrupa’n›n 65 ülke-

sinden 1840 kat›l›mc›n›n kat›ld›¤› kongrede

ürünlerimizle ilgili ayr›nt›l› bilgi verdik, su-

numlar yapt›k, çilingirlerin istek ve beklenti-

lerini ö¤renmek üzere anketler düzenledik.

Bunun gibi y›l içinde düzenlenen seminer-

lere kat›larak ürünlerimizle ilgili e¤itim veri-

yoruz. 

Kale Kilit’in toptanc› müflterilerinden beklentileri

nelerdir, hangi konularda hassas davranmalar›na

özen gösteriyorsunuz?

Bayilerimiz Kale Kilit markas›n›n d›fla yans›-

yan yüzüdür. Ürünümüz, bayilerimiz kanal›y-

la bizim direkt ticari iliflkide olmad›¤›m›z alt

toptanc›lara, nalburlara, çilingirlere ulafl›yor.

Bizim en büyük beklentimiz ürünümüzle il-

gili sundu¤umuz hizmetleri zaman›nda ve

eksiksiz olarak alt müflterilerine iletmeleridir.

Kale Kilit ürünlerinin sa¤lad›¤› sat›fl sonras›

hizmetlerin alt müflteri gruplar›na ulaflmas›

bizim için en önemli unsurdur. Verilen ga-

rantilerin da¤›t›m kanallar›na ulaflt›r›lmas›,

binde 1 de olsa ürün iadesi/de¤iflimi flartla-

r›n›n karfl›lanmas› gibi ifllemleri toptanc›

müflterilerimiz kanal›yla gerçeklefltiriyoruz.

Ürünlerimizle ilgili yenilikler, bilgiler ve du-

yurular›n yan› s›ra  ürün kataloglar›m›z, bro-

flür ve fiyat listelerimizle promosyonlar›m›z›

toptanc› müflterilerimize ulaflt›r›yoruz ve on-

lar›n eksiksiz olarak tüm da¤›t›m kanallar›na

iletmek konusunda hassas davranmalar›n›

bekliyoruz. 

Toptanc›lar›m›z uzun y›llard›r bu sektörde yer alan, bu ifle gönül ve emek vermifl, piyasay› çok iyi bilen
arkadafllar›m›zd›r ve genellikle babadan o¤ula geçen iflletmeleri yönetirler. Ürünlerimizin üretim ve 
da¤›t›m› s›ras›nda onlar›n piyasa öngörülerini al›yor ve de¤erlendirmelerimizi ona göre yap›yoruz.

“Sektörümüzde geliflen her türlü
olumlu ve olumsuz etkiye karfl›

bugüne kadar ortak tav›rla 
yaklaflt›k, her zaman bayilerimizle

birlikte karar ald›k, zorluklar 
karfl›s›nda beraber mücadele 
ettik. Markam›z›n baflar›s›nda 

bayilerimizin rolü tart›fl›lmazd›r.”

Kenan K›z›ltan Kale Kilit Bölge Temsilcileri ile… Kale, Anadolu’da anahtarc› ziyaretinde... 
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‹nsan kaynaklar› yönetiminizden ve politikan›z-

dan bahseder misiniz?

‹nsan Kaynaklar› (‹K) ad› alt›ndaki yap›lan-

may› 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde uygula-

maya ald›k. ‹nsan Kaynaklar› ile birlikte En-

düstriyel ‹liflkiler Müdürlü¤ü kendi faaliyet

alanlar› ile ilgili çal›flmalarda bulunmaya

devam ediyor. Öncelikli amac›m›z çal›flan-

lar›m›z›n e¤itim düzeyini ve niteliklerini ar-

t›rmak. 21. yüzy›la uygun at›l›mc›, geliflme-

ye aç›k, yarat›c› ve sorgulayan kadrolarla

yenilikçi yap›m›z› güçlendirmeyi ve büyü-

meyi destekleyecek insan kaynaklar›na sa-

hip olmay› amaçl›yoruz. Bu çerçevede; ‹K

politikam›z;

• Çal›flanlar›m›z›n kiflisel, sosyal ve yasal hak-

lar›na sayg› göstermek, 

• Çal›flanlar›m›za adil muamele yapmak, 

• Çal›flanlar›m›za sa¤l›kl› ve huzurlu bir çal›fl-

ma ortam› sa¤lamak, 

• Çal›flanlar›m›z›n kiflisel, mesleki bilgi ve be-

cerilerinin geliflmesi yönünde kurumsal

destek vermek, 

• Çal›flanlar›m›za f›rsat eflitli¤i sa¤lamak, 

• Çal›flanlar›m›z›n önerilerine ve fikirlerine

aç›k olmak, katma de¤er sa¤layan önerile-

ri ödüllendirmek, 

• ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemlerini aza-

mi düzeyde almak, 

• Çal›flanlar›m›zda ifl güvencesi ve aidiyet

duygusunu en üst düzeyde sa¤lamaya

çal›flmak, 

• Kurum kültürüne ve hedeflere topluca yö-

nelme bilincini afl›lamak, 

• Çal›flanlar aras›nda iç iletiflimi ve sinerjiyi

art›r›c› faaliyetler gerçeklefltirmek, moral

ve motivasyonu art›rmak, 

• ‹nsana göre ifl de¤il, ifle göre insan seçme

ve yerlefltirmeyi ilke edinmek suretiyle ifl

ve insan gücü kalitesini sürekli yükselt-

mek, 

• Adaylar aras›nda ayr›mc›l›k yapmadan adil

ve objektif seçimler yapmak, 

• Etik ilkelere ba¤l›, ifl sorumlulu¤u yüksek,

tak›m çal›flmas›na yatk›n, kaliteden ödün

vermeyen bir bak›fl aç›s›yla hareket edil-

mesine çal›flmak, 

• fiirket misyon ve vizyonumuza uygun per-

soneli istihdam etmek. 

Sizinle çal›flmak isteyenleri bünyenize nas›l kat›-

yorsunuz? Bunun için bir d›fl kaynak kullan›yor

musunuz? Bu anlamda nas›l bir yol izliyorsunuz? 

Aç›k pozisyonlar›m›z› kariyer.net kanal› ile

ilan ediyor ve online baflvuru kabul ediyo-

ruz. Bunun d›fl›nda iç referanslarla gelen öz-

geçmiflleri, web sitemizden doldurulan ifl

baflvuru formlar›n›, dan›flmanl›k firmalar›n-

dan elde edilen özgeçmiflleri, üniversitele-

rin rehberlik ve yönlendirme kulüpleri vas›-

tas›yla gelen baflvurular›, gazete ilan› ile ge-

len özgeçmiflleri ya da e-posta/faks yoluyla

ulaflan her türlü baflvuruyu veritaban›m›zda

depoluyor ve uygun pozisyonlarda de¤er-

lendiriyoruz. 

Baflvurular›n toplanmas›ndan sonra ifle seç-

me ve yerlefltirme prosedürümüze uygun

flekilde aday seçme ve mülakat süreci bafll›-

yor. Pozisyona uygun oldu¤u belirlenen

adaylar mülakata davet ediliyor ve yüz yüze

görüflmeler yap›l›yor. Olumlu bulunan

adaylar için ikinci, hatta üçüncü görüflme-

ler tertiplenirken kritik pozisyonlar için ge-

rekli görüldü¤ünde çeflitli kiflilik envanterle-

rine ya da testlere (yabanc› dil testi, kiflilik

testleri, genel yetenek testi vb.) baflvurulu-

yor. Tüm görüflmelerin ve referans araflt›r-

mas›n›n olumlu sonuçland›¤› adaya ifl tekli-

finde bulunuyoruz ve özlük ifllemleri bafll›-

yor. Olumsuz sonuçlanan adaylara ise yaz›l›

ya da sözlü ret cevab› iletiliyor. ‹fle al›m sü-

recinde özellikle aday baflvurular›n›n ce-

vaps›z b›rak›lmamas› bizim için kritik öne-

me sahip. Ret mektubu yollaman›n dahi, in-

sana verilen de¤eri en iyi gösteren araçlar-

dan biri oldu¤una inan›yoruz. Bu hassasiye-

timizin sonucu olarak da 2009 y›l›nda kari-

yer.net taraf›ndan holding kategorisinde

ödüle lay›k görülerek “‹nsana Sayg› Ödü-

lü”nü flirketimize kazand›rd›k. Bu ve benzeri

uygulamalar›m›z› gün geçtikçe gelifltirme

arzusu ve gayreti içerisinde olaca¤›z.

Çal›flanlar›n e¤itimi konusunda ne gibi çal›flmalar

yap›ld› ve yap›lacak? Bununla ilgili ne gibi proje-

ler gündemde?

E¤itimleri fabrika ve holding personeline

yönelik beyaz ve mavi yakal› e¤itimleri ola-

rak ayr› ayr› planl›yoruz. E¤itim ihtiyaçlar›na

ve ‹K’ya iletilen taleplere istinaden yap›lan

plan bütçe onay›n›n ard›ndan uygulamaya

geçiriyoruz. E¤itim plan›nda gerek firma içi

gerekse firma d›fl› e¤itimler bir arada yer al›-

yor. Tüm e¤itimler kay›t alt›na al›n›yor ve

kat›l›mc›lara doldurulan analiz formlar› ile

e¤itimler, e¤itim ortam›, materyalleri ve

e¤itmenler hakk›nda analiz yap›larak iyilefl-

tirme yoluna gidiliyor. Ayr›ca gerekli görül-

dü¤ü hallerde s›nav ve test uygulamalar›na

baflvuruluyor, geçerli not alamayan perso-

Kale Endüstri Holding:
Çal›flan›na sayg›l› köklü kurulufl

Öncelikle çal›flanlar›n›n kiflisel, sosyal ve yasal haklar›na sayg› gösterdiklerinin alt›n› çizen Kale Endüstri

Holding CEO’su ve Kale Kilit Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Önce, “Çal›flanlar›m›z bizim için de¤erli, onlar›n

görüfl ve önerilerini önemsiyoruz. Bu nedenle oluflturdu¤umuz ‘Öneri Sistemi’ ile çal›flanlar›m›z, 

yöneticilerine düflüncelerini kolayl›kla aktarabiliyor” diyor.

“Bir üst düzey yönetici ve çal›flan olarak bu grupta çal›flman›n önemi, katma de¤er yaratabilme f›rsat›n› 
yakalayabilmenin mutlulu¤u ve huzurudur. Yar›nlara daha büyük ve güçlü bir Kale Grubu yaratanlardan
biri olman›n tatminidir, çünkü Kale geçmiflte sald›¤› güçlü köklerin üzerinde gür bir a¤aç olarak daha 
farkl› alanlara do¤ru büyümeye haz›rd›r.”
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nel için e¤itim tekrarlanabiliyor. E¤itim büt-

çesi dahilinde planlanan e¤itimlerin d›fl›n-

da fabrika taraf›ndan programlanan mesle-

ki ve teknik e¤itimler de e¤itim plan›n›n bü-

yük bir parças›n› oluflturuyor. Bu e¤itimler

‹K ve fabrika yönetimi iflbirli¤i ile organize

ediliyor ve etkinli¤i de¤erlendiriliyor. Devlet

teflvikli e¤itimler de e¤itim plan›m›z›n bir

bölümünü oluflturuyor. Bunun d›fl›nda per-

sonelimizin bireysel gelifliminin amaçland›-

¤› kifliye özel e¤itim yat›r›mlar› da bütçe da-

hilinde gerçeklefltiriliyor. Amac›m›z tüm

personelimize bilgi, beceri kazand›rmak

ve/veya mevcut davran›fllar›n› e¤itimlerle

iyilefltirmek, güçlendirmek.

Çal›flanlar›n ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan

Kale Endüstri Holding nas›l bir yol izliyor?

Bu konuyla ilgili olarak ‹fl Güvenli¤i Kurullar›

oluflturulmufl olup periyodik toplant›lar ile

zay›f ve güçlü yanlar›m›z tespit ediliyor ve

eksikler önceliklendirilerek gideriliyor. Kale

Kilit ve Kap› Pencere fabrikalar›m›zda ifl gü-

venli¤i mühendisimiz kontrolü ve takibin-

de her türlü önlem al›nmaya veya iyilefltir-

meler yap›lmaya çal›fl›l›yor. Hatta ifl güvenli-

¤i kurallar›na en iyi uyum sa¤layan ve uygu-

layan bölümler ödüllendiriliyor. Bu flekilde

ifl güvenli¤i uygulamalar›n›n teflvik edilme-

si ve kal›c› hale gelmesi amaçlan›yor.  

Çal›flanlar›n›z önerilerini, görüfllerini ya da s›k›n-

t›lar›n› rahatl›kla paylaflabiliyor mu? 

fiirketimiz personelinin kat›l›m›na aç›k bir

“Öneri Sistemimiz” var. Bu sistemde gerek

beyaz yakal› gerekse mavi yakal› tüm perso-

nelimiz her türlü konuyla ilgili görüfl ve

önerilerini sunabiliyor. fiu anda özellikle

fabrika taraf›ndan aktif olarak uygulanan bu

sistem, büro personelinin de kat›l›m›na

aç›k. Öneri Sistemi eskiden manuel ifllemek-

teyken flu anda flirket intranetimiz olan ka-

leport’un üzerinden online gerçeklefltirili-

yor ve onay mekanizmas›n› tamamlayan

öneriler ‹K’ya düflüyor. ‹K taraf›ndan kontrol-

den geçirilen öneriler onaylanarak öneriye

ait hesaplanan ödül miktar›, ilgili personelin

maafl›na ilave ediliyor. Ayr›ca en çok öneri

veren ya da katma de¤eri en yüksek olan

öneriler ayr›ca ödüllendiriliyor. Bunun d›fl›n-

da flirketimizde muhtelif yerlerde as›l› bulu-

nan öneri kutular› da personelin görüfl ve

önerilerini atmalar› için bir araç olarak haz›r

bulunuyor.

Çal›flanlar›n motivasyonunu art›rmak için çeflitli

etkinlikler yap›l›yor mu? Bunun geribildirimi na-

s›l oluyor? 

fiirketimizde piknik, gezi, y›lbafl› kutlamalar›,

futbol turnuvas› gibi faaliyetler organize

edildi¤i gibi departmanlar aras› çeflitli sos-

yal aktiviteler de yap›l›yor. Ayr›ca dönem

dönem kurdu¤umuz çeflitli kulüpler olabili-

yor ki, bunlar›n ilki Foto¤rafç›l›k Kulübü’dür.

Hatta bu kulüp üyelerine, flirketimizde ala-

n›nda uzman bir e¤itmenden profesyonel

e¤itim verildi. 

Kale’de ne zaman ve hangi görevle bafllad›n›z? O

zamanki duygular›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

CEO, Yönetim Kurulu Üyesi ve ayn› zamanda bir ça-

l›flan olarak bu flirkette çal›flman›n öneminden

bahseder misiniz?

Kale Endüstri Holding’e 2008’in sonbahar

aylar›nda finansman ve mali ifller grup bafl-

kan› olarak bafllad›m. 15 Ekim 2010 tarihin-

de ise CEO görevine getirildim. Grubun

imalat sektöründeki görünen büyüklü¤ü-

nün d›fl›nda ciddi bir gayrimenkul portföyü

olmas› ve bu portföyün yönetilmesinin ve

gelifltirilmesinin mali ve finansal planlamas›

beni oldukça heyecanland›ran konular ol-

du. Kale Kilit’in yeni bir kabuk de¤ifltirme gi-

rifliminde olmas› ve ilk defa 5 y›ll›k stratejik

plan haz›rl›¤› yapmas› 35 y›la yaklaflan de-

neyimlerimi kullanarak katma de¤er yarata-

ca¤›m bir ortam imkân› veriyor bana. En

önemlisi, o tarihteki yeni yönetim kurulu

oluflumunun bu at›l›mlara yol veriyor olma-

s› burada bulunmama neden oldu. Üst dü-

zey yönetici ve çal›flan olarak bu grupta ça-

l›flman›n önemi, katma de¤er yaratabilme

f›rsat›n› yakalayabilmenin mutlulu¤u ve hu-

zurudur. Yar›nlara daha büyük ve güçlü bir

Kale grubu yaratanlardan biri olman›n tat-

minidir, çünkü Kale geçmiflte sald›¤› güçlü

köklerin üzerinde gür bir a¤aç olarak daha

farkl› boyutlara büyümeye haz›rd›r.

Çal›flanlar›n›za vermek istedi¤iniz mesaj var m›?

2000’li y›llar›n bafllar› hem içeriden hem d›-

flar›dan esen sert rüzgârlarla geçmiflteki ez-

berlerin bozulmas›na sebebiyet verdi. Da-

ha önce de bahsetti¤im gibi Kale Grubu

kendi geçmiflinin üzerinde büyümeye ha-

z›r bir ortama geldi. Ancak bu ortam›n ge-

liflmesi, de¤iflime ayak uydurmakla ve hat-

ta de¤iflimi yönlendirmekle mümkündür.

Burada da en önemli unsur ve en büyük ih-

tiyaç farkl› niteliklerde, e¤itimli ve birikimli

insan gücüdür. Böyle f›rsatlar›n kiflisel geli-

flim aç›s›ndan sunaca¤› imkânlar› da dikka-

te alarak baflar› yolunda tak›ma kat›lmak

için acele etmelerini ve h›zl› koflmalar›n›

öneriyorum.

Kale Endüstri Holding A.fi. olarak yedi grup flirketinden olufluyoruz;

Beyaz yakal› Mavi yakal›

Kale Kilit ve Kal›p Sanayii 249 1269

Kale Çelik Eflya 39 120

Kale Kilit D›fl Tic. 35 0

Kale Kap› Pencere Pazarlama 7 0

Kale Sigorta 3 0

Kale ‹nflaat 12 0

Kale Yap› 108 0

Holding ve grup flirketlerimizin toplam personel say›s›: 1842 (yüzde 75’i mavi yakal›,

yüzde 25’i beyaz yakal›)

Kale Endüstri Holding’in istihdam gücü...

“‹fle al›m sürecinde özellikle aday baflvurular›n›n 
cevaps›z b›rak›lmamas› bizim için kritik öneme sahip. 

Ret mektubu yollamak bile insana verilen de¤eri en iyi gösteren
araçlardan biri. Bu hassasiyetimizin sonucu olarak, 2009 y›l›nda

kariyer.net taraf›ndan holding kategorisinde ‹nsana Sayg› 
Ödülü’nün sahibi olduk.

Hakan Önce, “Öncelikli amac›m›z çal›flanlar›m›z›n e¤itim düzeyini ve niteliklerini art›rmak.” 



‹stanbul Üniversitesi’nin tarihi, Fatih Sultan

Mehmet’in 1453’te ‹stanbul’u fethine ka-

dar uzan›yor. Fetihten bir gün sonra Zey-

rek’te yap›lan bilimsel toplant›lar›n ard›n-

dan kurulan Sahn-› Seman Medreseleri

(Fatih Medreseleri), bu bilim yolculu¤u-

nun ilk halkas›. Din ve fen bilimlerinin bir-

likte ö¤retildi¤i medreseler, ‹stanbul’un

yeniden imar› ve Fatih’in yurtd›fl›ndan da-

vet etti¤i bilim adamlar›yla cazibe merkezi

haline geldi.

Padiflahlar›n deste¤iyle geliflen medreseler,

özellikle 16. ve 17. yüzy›lda zaman›n yükse-

kö¤retim kurumu olarak yetkin bir konuma

ulaflt›. Medreseler, 1846’da Sultan Abdülme-

cid taraf›ndan Darülfünun’a dönüfltürüldü.

Sadrazam Sait Pafla taraf›ndan yürütülen

Darülfünun çal›flmalar›yla Sanayi Devri-

mi’nin h›z› yakalanmaya çal›fl›ld›. Cum-

huriyetin ilan›ndan sonra

akla ve bilime dayal›

bir e¤itim sistemi kur-

maya çal›flan genç

Türkiye Cumhuriyeti,

Darülfünun’un tüzel

kiflili¤ini tan›d› ve 7 Ekim 1925’te kurumun

bilimsel ve yönetsel özerkli¤ini kabul etti.

Bu tarihten itibaren yüksekö¤retim sistemi,

gerek akademisyen gerek donan›m bak›-

m›ndan yeni sistemin ihtiyaçlar›n› karfl›la-

maya çal›flt›. Yurtd›fl›ndan getirtilen bilim

adamlar›n›n da deste¤iyle ça¤dafl standart-

larda bir üniversite altyap›s› haz›rland›. Ata-

türk’ün öncülü¤ünde gerçeklefltirilen 1933

Üniversite Reformu’yla ‹stanbul Darülfünu-

nu ‹stanbul Üniversitesi’ne dönüfltürüldü.

Darülfünun’dan ilk ve tek 
üniversiteye…
18 Kas›m 1933’te ‹stanbul Üniversitesi Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin “ilk ve tek” üniversite-

si olarak e¤itime bafllad›. ‹stanbul Üniversi-

tesi, 17 fakülte, alt› yüksekokul, alt› meslek

yüksekokulu, 16 enstitü, 57 araflt›rma ve

uygulama merkezi, rektörlü¤e ba¤l› befl

bölümle ülkemizdeki yüksekö¤retimin lo-

komotifi oldu. Kuruluflundan bugüne bir-

çok ilke imza atan ‹stanbul Üniversitesi, za-

man içinde de¤iflen ve geliflen yap›s›yla

ça¤a ayak uydurdu, ilerici ve modern dü-

flünce yap›s›yla kendi-

sinden sonra kurulan

birçok üniversiteye ör-

nek oldu. Kuruluflunun

ilk y›llar›nda Beyaz›t ve

çevresindeki tarihi doku

içerisinde e¤itim ö¤re-

tim yapan ‹stanbul Üni-

versitesi’nin binala-

r›, zamanla ‹s-

tanbul’un çe-

flitli semtlerine

yay›ld›. fiu an-

da e¤itim faali-

yetleri sekiz ayr›

yerleflkede (Beya-

z›t, Avc›lar, Çapa, Cer-

rahpafla, Bak›rköy, Bahçeköy, fiiflli, Kad›köy)

sürdürülüyor. Yerleflkeler ö¤rencilerin ba-

r›nma, beslenme, teknolojik altyap›, sosyal

ve sportif ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde

düzenlendi. 70 bini aflk›n ö¤renciye, yakla-

fl›k 15 bin idari ve akademik personel hiz-

met veriyor.

Eflsiz müzeleriyle özel bir 
üniversite 
‹stanbul Üniversitesi, içinde bar›nd›rd›¤› mü-

zeler, kütüphaneler ve binalarla da üniversi-

teler aras›nda ayr›cal›kl› bir yere sahip. Ülke-

mizin ilk üniversite kütüphanesi olan Merkez

Kütüphane ve ona ba¤l› olarak faaliyet gös-
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‹stanbul Üniversitesi ülkemizde yüksekö¤retimin sembolü say›l›yor.  Geçen yüzy›ldan bu yana,
genç zihinleri kucaklay›p bilimin ›fl›¤›yla yeflertirken, cehaletin karanl›¤›n› temizliyor, yar›nlar›
güçlendiriyor.  “Dünyan›n En ‹yi 500 Üniversitesi” aras›nda yerini alan ‹stanbul Üniversitesi 
70 binden fazla ö¤renciye 15 bini aflk›n idari ve akademik kadrosuyla hizmet veriyor.

Yaz›: ‹stanbul Üniversitesi Arafl. Gör. Mesut Aytekin

Merkez binan›n önünde 
yer alan Atatürk ve Gençlik
An›t›, 1955 tarihli olup, 
heykelt›rafl Yavuz Görey’in
eseridir.

‹stanbul Üniversitesi logosu: ‹stanbul Üniversitesi’nin 
y›lanl› logosu Prof. Dr. Süheyl Ünver taraf›ndan, 
13. yüzy›l Anadolu Selçuklu Darüflflifas› üzerindeki 
motiflerden esinlenerek tasarlanm›fl.



teren Nadir Eserler Kütüphanesi bunlar ara-

s›nda. Fakülte kütüphaneleriyle birlikte ö¤-

rencilerin ve akademisyenlerin taleplerini

karfl›layan bu iki merkezde, çok say›da eser,

süreli yay›n, kitap, ansiklopedi, foto¤raf albü-

mü, tez ve çeflitli koleksiyonlar bulunuyor.

Tropikal, egzotik, çöl bitkileri dahil binlerce

bitkinin yer ald›¤› ‹stanbul Üniversitesi Bota-

nik Bahçesi, ayr›ca Osmanl› döneminde tu-

tulan bitki günlüklerini de bar›nd›r›yor. T›p

Tarihi, Jeoloji, Zooloji, Eczac›l›k Tarihi, Oste-

oarkeoloji Müzeleri ve ‹letiflim Müzesi’nde,

farkl› bilim alanlar›nda yürütülen çal›flmala-

r›n tarihsel süreçteki de¤iflim ve geliflimleri,

örnekleriyle sergileniyor. 

Merkez yerleflke do¤al ve 
tarihi güzelliklere sahip
Beyaz›t Merkez Yerleflkesi, tarihi girifl kap›s›,

köflkleri, merkez binas›, astronomi binas›,

Atatürk ve Gençlik An›t›, ‹stanbul Üniversite-

si Beyaz›t Yang›n Kulesi ile de tarihi bir öne-

me sahip. Do¤al bir botanik bahçesi görü-

nümündeki bahçede, çok say›da a¤aç ve

kufl türü bulunuyor. ‹stanbul Üniversitesi

Merkez Binas›, Osmanl›’n›n ‹stanbul’da yapt›-

¤› ilk saray olan Eski Saray’›n bulundu¤u alan

üzerinde infla edildi. Yeniçeri Oca¤› kald›r›l-

d›ktan sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun as-

keri ifllerinin yönetimine tahsis edilen bina,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan

sonra askeri ve idari yönetimin Ankara’ya ta-

fl›nmas›yla ‹stanbul Üniversitesi’ne b›rak›ld›.

Üniversite rektörlü¤ü olarak kullan›lan bina,

Neo-Rönesans üslubundaki sade ve zarif ya-

p›s›yla dikkat çekiyor. Üç katl› binan›n ilk iki

kat›nda idari birimler, üçüncü kat›nda ise

Doktora Salonu, Mavi Salon ve K›l›çl›k Top-

lant› Salonu bulunuyor. Do¤u’ya has bir de-

korasyon anlay›fl›yla döflenmifl ve süslenmifl

olan bu salonlarda konferanslar, paneller,

konserler, bilimsel ve akademik toplant›lar

yap›l›yor. Yine bu katta izlenimci ak›m›n ül-

kemizdeki temsilcileri olan Selim Turan, Fey-

haman Duran ve Güzin Duran’›n resimlerin-

den oluflan sanat galerisi bulunuyor. 

Etkinliklerle sosyal yönünüzü 
gelifltirme f›rsat› 
Ö¤renci Kültür Merkezi ve fakültelerin bün-

yesinde; bilgisayardan ebruya, sinemadan

edebiyata, foto¤rafç›l›ktan da¤c›l›¤a birçok

alanda faaliyet gösteren ö¤renci kulüple-

rinde gezi, söylefli, film gösterimi, sergi,

konser gibi birçok etkinli¤e imza atan ö¤-

renciler, sosyal yönlerini gelifltiriyor ve arka-

dafll›k ba¤lar›n› güçlendiriyorlar. Dünyan›n

ilk 500 üniversitesi aras›nda yer alan ‹stan-

bul Üniversitesi, ö¤renci odakl› anlay›fl›, flef-

faf yönetimi, bilimsel çal›flmalar›yla ulusal

ve uluslararas› alanda etkin bir konumda.

Ülkemizin en çok bilimsel yay›n yapan ve

ilk klon çal›flmalar›n› bafllatan üniversite ol-

mas›; dünyan›n say›l›, Türkiye’nin en genifl

çinko-kurflun yataklar›n› gün yüzüne ç›kar-

mas›; ülkemizin birçok bölgesinde yapt›¤›

arkeolojik kaz›larla tarihe ›fl›k tutmas›; spor

alan›ndaki faaliyetleriyle ülkemizi yurtd›fl›n-

da baflar›yla temsil etmesi; ülke ve dünya

siyasetine yön veren sanatç›lar, siyasetçiler,

ekonomistler, ifladamlar›, akademisyenler

yetifltirmesi bunun en büyük göstergele-

rinden birkaç›. E¤itimin sembolü olan bu

muhteflem tarihi kap›dan geçmek, bilimin

›fl›¤›n› her daim aç›k tutacak. Geçmiflin ver-

di¤i güçle köklerini daha da derinlere salan

‹stanbul Üniversitesi, bu ülkeye ayd›n insan

yetifltirmeye ve yaflayan bir müze olmaya

devam edecek.

K A L E M  • 2 0 1 0  • 2 1

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

2 0 • K A L E M  • S A Y I  1 3 • 2 0 1 0

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

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, Darülfünun’u
ziyaretinde Hat›ra
Defteri’ne flu sat›rlar› yazd›:
“‹stanbul Darülfünunu’nda
yüksek profesörler ve
k›ymetli gençlerle yak›ndan
tan›flt›¤›ma çok memnun
oldum. ‹lim timsali olan bu
yüksek müessesemizin
büyük hizmetleri ile iftihar
edece¤imize flüphe
yoktur.”

‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi her alanda etkinlikler düzenliyor.

Jeoloji Müzesi (Mühendislik Fakültesi) Nadir Eserler Kütüphanesi Arfliv Müzesi

‹letiflim Müzesi (‹letiflim Fakültesi)

Osteo Arkeolojik Müzesi (Veterinerlik Fakültesi)



Türkiye’deki insan kaynaklar›n› nas›l de¤erlendi-

riyorsunuz? 

Türkiye’nin sanayiye bafllad›¤› 1960’l› y›llarda

teknoloji çok önemliydi. Teknolojiden kast›m

o mal›n teknik özelliklerinin bilinmesi ve ya-

p›labilmesiydi. Dolay›s›yla insan kaynaklar›n-

da teknik bilgisi olan çal›flanlar a¤›rl›ktayd›,

ön plandayd›. O zamanki genel müdürlere

bakarsan›z hepsi mühendis kökenlidir. Ne-

den peki? Çünkü Türkiye, iç sanayiye girer-

ken 1950’li y›llar›n bafl›nda ithal ikamesine

bafllad›. ‹flte bu nedenle üretme fikri öne ç›k-

t›. 1950’den 1970’li y›llara kadar hep üretebil-

me kapasitesine sahip insanlar seçildi. 1980’li

y›llarda Türkiye, mali krizlerle karfl›laflt›. Bu ne-

denle üretimden önce, hammaddeyi bula-

bilmek önem kazand› ve mali ifllerden anla-

yan insan kayna¤› ön plana ç›kt›. Asl›nda Tür-

kiye’deki yap›, insan kaynaklar›n›n karakterini

çok de¤ifltirdi. Bütün dönemlerde çal›flt›¤›m

için konuyu iyi biliyorum; 36 sene Koç Hol-

ding’in Endüstriyel ‹liflkiler ve Personel Bafl-

kanl›¤› ile Halkla ‹liflkiler Baflkanl›¤›’n› yapt›m.

Burada, mezun oldu¤um üniversitelerden

daha çok fley ö¤rendim. 25 flirket ve 100 bi-

nin üzerinde her kademeden insan yöneti-

minden sorumlu oldum.

Birinci dönemde teknik insanlar›, ikinci dö-

nemde para yöneticilerini öne ç›kard›k.

Üçüncü dönemde para ve tekni¤in nereye

sat›laca¤› sorusuna yan›t arand› ve pazarla-

mac›lar ön plana ç›kt›. 2000’li y›llar›n bafl›nda

ortaya ç›kan yeni dönemde ise, tüm bu söy-

ledi¤im disiplinleri içine alan yeni bir yap›

olufltu: “Bütün mesleklerin erbab›.” Her fleyin

en iyisini bilen insan›n bilgi manzumesini ya-

kalam›fl bir yönetici; bu yönetici iflin tekni¤i-

ni de, mali ifllerini de,  pazarlamas›n› da bile-

cek; insan› al›p bütün bunlardan oluflan bir

daire içinde tutacak. Ancak bu flekilde mü-

kemmel yöneticiler ortaya ç›kabilir. 

Pazar bunu mu istiyor gerçekten?

Evet, bugünkü sevk ve idare böyle bir insana

talep gösteriyor. Eskiden bir alanda uzmanl›k

daha önemliydi. Hâlâ da önemli ama farkl›

sektörlerde, örne¤in t›pta… 

Özelli¤i olan insanlara hâlâ ihtiyaç var. Fakat

genel anlamda 21. yüzy›l iflletmesinde, bir-

kaç fleyi bir arada çok iyi bilen insan kayna¤›

aran›yor. 

Bu çerçevede Türkiye’deki metal ve elektronik sana-

yisi hakk›nda bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?

Metal ve elektronik sanayisi, dünyan›n bir

numaral› dal› oldu. Teknoloji çok geliflti ve

bu sanayi do¤rudan do¤ruya toplumun ni-

hai taleplerine cevap vermeye, toplumu tek-

nolojik anlamda ileri götürmeye bafllad›.

Toplum her fleyin en iyisinden ve en yeni

modelinden istiyor. Bu teknolojik devrim

bunlar› üreten ve takip eden yeni bir tip or-

taya ç›kar›yor.

Toplum bu yenilikleri hazmedemiyor olabilir mi? 

Evet, toplum baz› geliflmeleri hazmetme ko-

nusunda zorluk çekiyor ama genelde yenili-

¤e, ilericili¤e merakl›. Türk toplumuna ve

özellikle gençlere bak›n; bugün üniversite

ö¤rencilerinin kulland›¤› teknoloji, babalar›-

n›n kulland›¤› teknolojiden elli defa daha ile-

ride. Söylemeye çal›flt›¤›m fley flu; jenerasyon

de¤ifliminden sonra teknoloji çok daha

önemli hale geldi. Bu nedenle metal, elektro-

nik ve ilgili sektörler dünyada en ileri giden

sanayiler oldu ve bazen toplumun ilerisinde

ifller yap›yor. Toplumu da bulundu¤u yere

çekmeye çal›fl›yor. 

Bu anlamda geliflmifl ülkelerin gerisinde de¤iliz,

öyle mi? 

Bugün benim bafl›nda bulundu¤um MESS,

metal sektörünün en önemli 300 kuruluflunu

bir araya getiren ve 1200 fabrikay› temsil

eden bir sendika. Bu fabrikalar dünyan›n 126

ülkesiyle sanayi mamulünde rekabet ediyor.

Ürettikleri hangi mamulse, dünya pazar›nda-

lar art›k. ‹ç pazarda da bu rekabet var tabi-

i ki. Tüketici art›k dünya ile rekabet eden bir

Türk mal› al›yor. Eskiden bu kadar alternatif

yoktu. Bat›’n›n yapt›¤› her fleyi yap›yoruz,

yapmak zorunday›z.  Bir malla Avrupa’da,

dünyada ve kendi pazar›nda rekabet ede-

ceksen onlar›n uygulad›¤› bütün metotlar›

bilmen laz›m. 

O zaman Türkiye’nin insan kaynaklar› aç›s›ndan

bir s›k›nt›s› yok

‹nsan kaynaklar›n› yüceltmek ve gelifltirmek

için projeler henüz kâfi de¤il. Bugün konufl-

tu¤umuz konunun temelinde yatan prob-

lem, üniversitelerden mezun olan kiflilerin,

sanayiye hemen adapte olamamas›d›r.

Bir yandan iflsiz say›s› artarken, di¤er yandan da

sanayiciler, beklentilerini karfl›layan insan kay-

na¤›n› istihdam edemiyor.

Do¤ru, sanayicinin tarif etti¤i insan buluna-

m›yor. Çünkü sanayi yukar›da söyledi¤im bü-

tün donan›mlar› bir arada istiyor. 

Peki, Türkiye’nin e¤itim kurumlar›, sanayicinin is-

tedi¤i insan kayna¤›n› neden yetifltiremiyor? 

Burada k›s›r bir döngü var. Üniversitelerimi-

zin say›s› ço¤ald› fakat seviyesi yükselmedi.

Dolay›s›yla baz› üniversiteler hariç, di¤er üni-

versiteleri bitirenler sanayiye yeterli bilgiye

sahip olmadan, haz›rl›ks›z bir flekilde giriyor.

Sanayi olarak bugün en büyük hedefimiz, is-

tihdam için seçti¤imiz insanlar›n e¤itimini,

en üst seviyeye kadar ç›karmakt›r. Bugün

üniversite e¤itimiyle, sanayinin istedi¤i insan

kayna¤› aras›nda fark var. Öncelikle bu fark›n

kapat›lmas› gerekiyor. Bunun için her iki tara-

fa da çok büyük görevler düflüyor. Üniversite

sisteminin, bu uluslararas› rekabet teknoloji-

sini göz önünde bulundurarak YÖK’ün yap›-

s›n› organize etmesi laz›m.  YÖK dünya stan-
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MESS Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik:

Mutlak baflar› için
insan› yüceltelim

Günümüzde insan kaynaklar› yönetimine “bütün mesleklerin erbab›”
kavram›n›n yerleflti¤ini, ancak insan kaynaklar›n› yüceltmek ve 
gelifltirmek için yap›lan çal›flmalar›n henüz yeterli olmad›¤›n› dile 
getiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas› (MESS) Baflkan› 
Tu¤rul Kudatgobilik, Türkiye’de bu alanda bir meslek standard›n›n
olmad›¤›n›, bu nedenle çeflitli çal›flmalar yapt›klar›n› ve
kapsaml› bir e¤itim program› düzenlediklerini belirtiyor.

“‹nsan kaynaklar›n›n en büyük 
s›k›nt›s›, e¤itim ve yerlefltirme.

Devletin hiç de¤ilse insan 
kaynaklar›n› yetifltirecek altyap›ya

sahip olmas› flart. Dolay›s›yla 
mutlak bir baflar› için e¤itim 

kurumlar› ve sanayinin iflbirli¤i
içinde olmalar› gerekiyor. Oysa
bugün hâlâ bir kopukluk söz 

konusu. Türkiye’de bitmek 
bilmeyen iflsizlik ancak bu 

flekilde çözümlenebilir.”



ye özetlenecek iki temel unsura göre üretim

yapmal›s›n›z. Buna göre üretim yapacak insan

kayna¤› elde etmeniz ve pazarlaman›z laz›m.

Bunu yaparsan›z ihracat yapan, sanayiyi bü-

yüten, ekonomiyi gelifltiren bir ülke yarat›rs›-

n›z. Türkiye’de üretti¤imiz mal ve hizmetleri

yapan insan kalitesinin yükselmesi laz›m.

Temam›z›, iletiflim yönetimi aç›s›ndan de¤erlen-

dirir misiniz?

Temel unsur insan yap›s›n›n yüceli¤i mesele-

sine dayan›yor. Bu teman›n iletifliminin odak

noktas›nda insan var. Dolay›s›yla Türkiye’nin

geliflme trendinde insana odakl› bir felsefe

yaratmal›y›z. Nerede? Siyasette, idarede, sa-

nayide, e¤itimde, t›pta… Tabii uygun de-

mokratik bir yap›n›n buna önayak olmas› ge-

rekiyor.  Çünkü iletiflim felsefesinin alt›nda

önce insan var. Herkes buna bu flekilde ba-

karsa, baflar› kaç›n›lmaz olur. Bu felsefe, önce

insan› tedarik etmifl, o fiyat› da yakal›yor, o

kaliteyi de. Çünkü insan bunu yaratacak güç-

tür, kaynakt›r. 21. yüzy›l›n öne ç›kan felsefesi

insan sevk ve idaresidir ve insan›n yarataca¤›

de¤erleri tarif eden ana malzemedir. Bu yüz-

y›l›n insan› çok vas›fl›, çok hünerli, çok atlet,

çok güzel, çok ak›ll›, her fleyi çok olan özellik-

lere sahip. ‹nsan kaynaklar›n›n en büyük s›-

k›nt›s› e¤itim ve yerlefltirme. Bu nedenle in-

san› yüceltelim, insana yat›r›m yapal›m. 

Kale Kilit ile ilgili neler söylemek istersiniz? 

Evimde Kale Kilit’in ürünlerini kullan›yorum.

Teknolojisi fevkalade ve sürekli yeni gelifl-

meleri takip etti¤ini görebiliyorum. Kale Ki-

lit’in dünya kalitesinde bir kilit sistemini Tür-

kiye’ye getirmesinden çok memnunum. Ka-

le’den evvel,  çok çabuk aç›lan, taklit edilen

kap›lar›m›z vard›. fiimdi gö¤sümüzü gere

gere, Kale Kilit’in getirdi¤i teknolojik üstün-

lük sayesinde bu zorlu¤u aflt›¤›m›z› söyleye-

biliyoruz. Kale Kilit’in ürünlerini ve yenilikle-

rini yak›ndan takip ediyorum. Yapt›¤› ifle

teknolojik anlamda çok özen gösterdi¤inin

fark›nday›m ve bunun devam›n› diliyorum.

‹flte Türkiye’deki geliflme böyle firmalarla

olacakt›r. ‹hraç edilen, kaliteli, dünya stan-

dartlar›ndaki markalardan biri de Kale Kilit...

Ben gidip de yabanc› marka bir kilit aram›-

yorum ya da kesinlikle alm›yorum. Neden?

Çünkü zaten, Türkiye’de bu hizmeti dünya

kalitesinin üzerinde sunan bir firma var.  Bu-

nunla beraber, hangi sektörde olursan›z

olun, yap›lan iflin anlat›lmas›ndan yanay›m.

Bu nedenle Kale Kilit’i dergisinden dolay›

kutluyorum.

dartlar›nda rekabetçi insanlar yetifltirecek

üniversiteler dizayn etmeli. Bu bahsettikle-

rim henüz sanayi temsilcileri ve YÖK ile bir

masaya oturulup konuflulmufl, tart›fl›lm›fl bile

de¤il.

Bu iflsizli¤i, çal›flan›n güvenli¤i aç›s›ndan kötüye

kullanan firmalar da yok de¤il.

Muhakkak vard›r. Bu nedenle devletin, hiç

de¤ilse insan kaynaklar›n› yetifltirecek altya-

p›ya sahip olmas› gerekiyor. ‹nsan kaynaklar›-

n›n yetifltirilebilmesi için çal›flt›¤› mesle¤in

standartlar›n›n da olmas› flart. Meslek stan-

dartlar› Türkiye’de olmad›¤› için MESS olarak

ilgili standartlar› haz›rl›yoruz. Bu çal›flmam›z,

Avrupa Meslek Standartlar› Enstitüsü taraf›n-

dan da teyit ediliyor. 250 tane mesle¤in tari-

fi yap›lm›fl olacak. fiu anda 50 mesle¤in tarifi-

ni yapt›k ve çal›flmalar›m›z sürüyor. Bunu

metal sektöründe yap›yoruz. Elbette di¤er

sektörlerde de olacak. Sonras›nda 2500-3500

meslek tarif edilecek ve o mesle¤in erbab›y-

sa birisi, bu sertifikaya sahipse, dünyan›n her

yerinde çal›flt›¤› ifl de¤er kazanacak, ifl bula-

bilecek. Bu çok önemli, çünkü yanl›fl istih-

damlar, yanl›fl sonuçlar do¤urabiliyor. Meslek

kurulufluyuz ama söyledi¤im gibi haz›r bir

ortam olmad›¤› için bu e¤itimleri yapmak bi-

ze düflüyor. 

Önümüzdeki dönemde bununla ilgili çal›flmalar›-

n›z, projeleriniz devam edecek mi?

Evet, 2011 yine bir iflçi sendikas› olan Türk

Metal Sendikas› ile müfltereken yedi lokas-

yonda; Bursa, ‹zmir, Eskiflehir, Adana, Ere¤li

gibi yerlerde meslek standartlar› konusunda

e¤itim verecek okullar istiyoruz. Buralarda

okuyanlar›n bir k›sm› yat›l› olacak. Onlara ilgi-

li mesle¤in standard›na ulaflmak için 30 ile

90 gün aras›nda e¤itim verilecek. Daha son-

ra objektif bir s›navdan geçecekler ve bir

bröve alacaklar. Bu flekilde 2011 y›l›nda 5000

kifliyi meslek standard›na haz›rlamay› planl›-

yoruz. Yeterli mi bu? Hay›r ama hiç olmazsa

bir fleydir. 

Çal›flan›n güvenli¤i ile ilgili ne düflünüyorsunuz?

Kendi iflini en üst derecede yapan verimli bir

çal›flan›n en büyük güvenli¤i kendisidir.  Ka-

nunlarda ifl güvenli¤i sistemleri, hukuki gü-

venceler var; bunlar› bir kenara koyuyorum.

Hukuktan ziyade biz, devaml› verimlilik ve

verimlilik geliflimini gözeten uluslararas› re-

kabet yapma mecburiyetinde olan sanayi

kurulufllar›y›z. Yani yapt›¤›m›z iflin her gün

uluslararas› standartta olup olmad›¤›na bak-

mam›z laz›m. Mesle¤e bafllad›¤›m ilk y›llarda

Türkiye için ayr›, ihracat için ayr› kalitede mal-

lar üretilirdi. Oysa bugün iç pazar da rekabet

aç›s›ndan önemli bir konuma geldi. 

Bu bilinçlenme insan kaynaklar›n›n geliflimde de

etkili de¤il mi?

Gayet tabii, Türk toplumu 40 y›l önceki gibi

de¤il art›k. Toplumumuz çok de¤iflti, özellik-

le genç nüfusumuzun getirdi¤i bilgi tekno-

lojilerine dayal› bir ülke olduk. Bu, ülkemiz

aç›s›ndan flafl›rt›c›. Bugün internet üzerinden

ifl süreçlerimizi kolayl›kla sürdürebiliyoruz. ‹n-

san kaynaklar›n›n yetifltirilmesi de sanayici-

nin görevleri aras›na girdi. Ama dile¤im bu-

nu yapan bir e¤itim sisteminin olmas› ve se-

viyenin yükselmesidir.

MESS olarak hedefleriniz nelerdir? 

Bizim üyelerimiz Türkiye’nin Gayri Safi Milli

Has›las›’n› meydana getiren üretimin ve ihra-

cat›n yüzde 75’ini yarat›yor. Yani biz Türkiye’yi

s›rt›nda tafl›yan bir teflkilat›z. Verginin de yüz-

de 80’ini veriyoruz. Sadece Türkiye için de¤il,

Türk ekonomisinin bütünü için de bir de¤er

ifade ediyoruz. Dolay›s›yla Türk sanayisinin si-

yasiler taraf›ndan bu flekilde alg›lanmas›, ka-

nun ve nizamlar›n bu söyledi¤im felsefeye

uygun biçimde ç›kart›lmas› laz›m. Pek çok ko-

nuda hükümetlerin sanayinin geliflmesi

önündeki engelleri aflmak için görüflleri var

ama uygulamada bunun sadece bir k›sm›n›

yerine getiriyorlar. Halbuki ileri sanayi ülkele-

rinde sanayi ile idare el ele çal›fl›yor ve çok ba-

flar›l› oluyor. YÖK’ün yönetim kuruluna iki ger-

çek sanayiciyi oturtup, e¤itimden gelen ço-

cuklardan ne istedi¤imizi orada söyletebil-

sem, çok iyi olacak. Devletin, sevk ve idarenin

hemen her kademesinde sanayiciyle ekono-

mik ve sosyal alanda iflbirli¤i yapmas› gereki-

yor. Türkiye’de bu iflbirli¤ini göremiyorum.

Dolay›s›yla MEB, sanayi okullar›n› açarken, sa-

nayi ile iflbirli¤i yapmal›. Çünkü onlar›n yapt›¤›

iflin hakiki al›c›s› sanayi kurulufllar›d›r. Üniversi-

te ve sanayi birlikte hareket etmeli. Bahsetti-

¤im meslek standartlar›n› biz mi yapmal›yd›k?

Hay›r. Devlet yapmad›¤› için biz yapt›k.  Çün-

kü meslek standartlar› olmadan tarif etti¤iniz

insan kaynaklar› ç›kam›yor ortaya.

Bersay ‹letiflim Enstitüsü’nün Dünya Görüflü kitab›n-

da flöyle demifltiniz: “Türkiye hâlâ geliflmekte olan bir

ülke. Çünkü insan gücümüz standartlar›n alt›nda.” 

Evet, dünya çap›nda rekabet ediyorsan›z iki

temel var elinizde. Bir, dünya kalitesinde mal

üreteceksiniz. Dünyan›n ortalama kalitesini

yakalayacaks›n›z. ‹ki, dünya fiyat›. Dolay›s›yla

dünya kalitesi ve dünya fiyat›n› yakalamak di-
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“Sanayinin çal›flanlardan 
beklentisiyle çal›flan›n 

iflten beklentisi birbiriyle 
örtüflmüyor. Bu nedenle devletin

yapmas› gereken ‘Meslek 
Standartlar› Çal›flmas›’n› biz 

yap›yoruz. Bu çal›flma 
tamamland›¤›nda, 2500-3500

meslek tarif edilecek ve 
çal›flan›n ifli de¤er kazanacak.”

� Metal sanayi iflkolunda faaliyet gösteren iflverenleri sendika çat›s› alt›nda toplamak, 

� Üyelerini temsil etmek, 

� Üyelerinin çal›flma iliflkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaat-

lerini korumak, gelifltirmek, aralar›nda karfl›l›kl› yard›mlaflmay› sa¤lamak, 

� Kurulmufl veya kurulacak olan sanayinin daha verimli ve ahenkli çal›flmas› için iflkolunda adil bir

ücret sisteminin kurulmas›na ve daha iyi bir çal›flma ortam›n›n gerçekleflmesine yard›mc› olmak,

� ‹flçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sa¤layabilmek için ülke ekonomisini

güçlendirici çal›flmalar yapmak, bu do¤rultuda toplu ifl sözleflmesi akdetmek, çal›flma bar›fl›n› kur-

mak, devam ettirmek ve bu amaçla Türkiye çap›nda faaliyette bulunmakt›r.

MESS’in amaçlar›

MESS, uluslararas› sektörel yay›nlar› Türkiye’ye tafl›yarak,

üyelerini ve sektörü bilgilendirmek gibi önemli bir misyonu

yerine getiriyor
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Türk edebiyat›n›n en önemli yazarlar›ndan

biri olan Ayfle Kulin, “Ad› Aylin”, “Foto Sabah

Resimleri”, “Füreya”, “Sevdalinka” ve daha

pek çok kitab›yla Türk edebiyat›nda hakl› ve

önemli bir yere sahip.  Sadece yazd›klar›yla

de¤il, yer ald›¤› sosyal sorumluluk projele-

riyle de alk›fllanan Ayfle Kulin, maddi yeter-

sizlik nedeniyle ö¤renimlerine devam ede-

meyen k›z çocuklar›na e¤itimde f›rsat eflitli-

¤i sa¤lanmas›n›n amaçland›¤› “Ça¤dafl Tür-

kiye’nin Ça¤dafl K›zlar› Projesi”nde yer ala-

rak, ülkemizde e¤itimin hâlâ ça¤dafllaflt›r›la-

mad›¤›n› bir kez daha yüksek sesle yineledi.

“Sevdalinka” ve “Ad› Aylin” kitaplar›n›n Bofl-

nakça çevirilerinden gelen geliri de Bos-

na’daki çocuk ve e¤itim yuvalar›na ba¤›flla-

yan, yazd›klar› kadar yüre¤i de güzel olan

yazar›m›z Ayfle Kulin’le önemli ve bir o kadar

keyifli bir söylefli geçeklefltirdik. 

Kafan›zda oluflturdu¤unuz bir hikâyeyi nas›l orta-

ya koyuyorsunuz? Yazarken nas›l bir ortam 

kuruyorsunuz?

Romanlar›m belgesel niteliklidir. Kurgunun

içine, gerçekleri yediririm. Okuyucu, roman›

okurken belli bir savafl›n, belli bir dönemin,

belli bir görüflün veya kiflinin do¤ru verilere

dayanarak kaleme al›nm›fl gerçe¤ini ö¤ren-

mifl olur. Kitap yazarken kendimi dünyadan

soyutlama olana¤›m yok. Benim dört o¤-

lum, dört gelinim ve yedi torunum var. Ku-

zenlerim ve gelinler sayesinde edinmifl ol-

du¤um h›s›mlar›m, hatta üç ayl›kken kom-

fluluk dolay›s›yla birlikte olmaya bafllad›¤›m

ve hiç ayr›lmad›¤›m birkaç arkadafl›m var, ta

60 y›ldan beri… Akrabam sayd›¤›m bu in-

sanlar s›k s›k mutlu ya da mutsuz olaylarla

karfl› karfl›ya geliyor. Evleniyor, çocuk ya da

torun sahibi oluyor ve maalesef hastalana-

biliyor, ölebiliyor. Onlara “Kusura bakmay›n,

ben flimdi koptum, kitap yaz›yorum” diyebi-

lir miyim? Her birinin sevincini de, ac›s›n› da

paylaflmaya kofluyorum. Ayr›ca tiyatro ve si-

nema jürilerinde üyeliklerim oluyor, imza

günlerim, üniversitelerde, liselerde konufl-

malar›m var. Hayat› dolu dolu yaflayarak yaz-

mak da mümkün! Yazmay› kafaya koyduy-

san›z, keskin yaln›zl›klar flart de¤il. Ama gece

uyuyamad›¤›mda yataktan kalk›p yazd›¤›m,

sabah alt›da makine bafl›na oturdu¤um çok

olur.

Daha önceki bir röportaj›n›zda, Türkan Saylan’›n

hayat›n›za e¤itim misyonu kazand›rd›¤›n› söyle-

mifltiniz. Bu dönüflümün öyküsünü sizden dinleye-

bilir miyiz?

Uzun y›llardan beri ülkedeki e¤itim yetersizli-

¤inin ve sistem yanl›fll›¤›n›n pek çok kifli gibi

ben de fark›ndayd›m. Arkadafllarla bir dernek

kurmufl, ‹stanbul Reflitpafla mahallesinde ya-

flayan çocuklara ilk, orta ve lise dönemlerin-

de yard›mc› olmaya çal›flm›flt›k. ‹dil projesini

yak›ndan takip etmifltim.  Konuya duyarl›y-

d›m. Yoksulluktan dolay› okula gidemeyen

k›z çocuklar›na verilen bursla ilgili kitab›, yani

“Kardelenler”i yazmak için, Do¤u’nun uzak ve

yoksul köylerindeki çocuklar›n evlerine girin-

ce, hallerini görünce, gerçek bir tokat gibi

çarpt› surat›ma. ‹steyen klifle diye küçümse-

sin, umurumda de¤il. Temel e¤itimden geç-

memifl bir insan› ça¤dafl topluma katmak

mümkün olamaz. Bunu o yolculuklar s›ras›n-

da ö¤rendim. Türkiye’nin kaderini, ancak ön-

ce insan›n› gelifltirerek de¤ifltirebiliriz, ekono-

miyi, teknolojiyi de¤il. Ma¤ara devrinde yafla-

yanlara, en son teknolojiyi götürün, neye ya-

rar? Nitekim en ileri teknolojiye sahip tele-

fonlar›, televizyonlar› kullananlar, gözlerini

k›pmadan töre cinayeti iflliyor, çoluk çocu¤u

öldürüveriyor. Benim aciliyet listemde e¤i-

tim ilk s›rada. Bu nedenle, benden yard›m is-

teyen tüm e¤itim projelerine yetiflmeye çal›-

fl›yorum. UNICEF’in ‹yi Niyet Elçisi olmay› da

bu nedenle kabul ettim. K›rsal alan çocuklar›-

na anaokullar› açmak için çal›flmalara kat›l›-

yor, baz› kitaplar›m›n teliflerini bu projeye

ba¤›fll›yorum. “Sevdalinka” ve “Ad› Aylin” ki-

taplar›m›n Boflnakça çevirilerinden gelen ge-

liri de Bosna’daki çocuk ve e¤itim yuvalar›na

ba¤›fllad›m.

“Kardelen” ismi e¤itimlerini zorlukla sürdüren k›z

çocuklar›na çok yak›flt›. “Kardelen”e çok özel an-

lamlar yüklediniz ve art›k hepimiz için bu ad›n ay-

r› bir önemi var. Peki, neden “Kardelen”?

Çünkü bu çocuklar da, t›pk› k›fl günlerinde

topra¤› delerek günefle eriflmeye çal›flan

kardelen çiçekleri gibi, kar› ve karanl›klar›, in-

A Y fi E K U L ‹ N \ H O fi  S O H B E T

Topluma duyarl› bir yazar olarak “Ça¤dafl Türkiye’nin

Ça¤dafl K›zlar› Projesi”nde yer alan ve 2004 y›l›nda

“Kardelenler” kitab›n› haz›rlayan Ayfle Kulin, okumak 

isteyen k›z çocuklar›m›z›n yaflad›klar›n› anlatarak 

onlar›n sesi, yüre¤i oldu.

“E¤itimi ça¤dafllaflt›rabilirsek 

hiçbir korkumuz kalmaz”

“Hayat› dolu dolu yaflayarak 

yazmak mümkün! Yazmay› kafaya koyduysan›z, keskin yaln›zl›klar

flart de¤il. Ama gece uyuyamad›¤›mda yataktan kalk›p yazd›¤›m

ya da sabah alt›da makine bafl›na oturdu¤um çok olur.”
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k›rsal alanlarda k›z çocuklar›n›n çeflitli ne-

denlerle okula yollanmad›¤›n› ö¤rendi.  Du-

yarl› olanlar, her iki alana katk› için seferber

oldu. Türkan Saylan, cüzamla mücadele

eden ilk Türk doktoru de¤il. Bunu söylemek

pek çok doktora ve özellikle rahmetli Dr.

Etem Utku’ya haks›zl›k olur. Fakat do¤u ille-

rinde ev ev kapsaml› bir tarama bafllatan,

cüzaml› say›s›n› saptayarak tüm bu insanla-

r› tedaviye sevk eden Türkan Saylan’d›r.

Toplumun d›fl›na itilmifl cüzaml›lar› sevgiyle

kucaklamas›, onlara hiç çekinmeden do-

kunmas›, tedavi dönemleri tamamlan›nca

ço¤una ifl, çocuklar›na okul bulmas›, bu ka-

der kurbanlar›n› yeniden toplumun içine

ve yaflama çekmesi, bence onu çok özel k›-

l›yor. ‹nsaniyeti, t›p alan›ndaki baflar›s› kadar

çarp›c› ve önemli. Türkan Saylan, çal›flmala-

r›yla en korkulan hastal›¤›n dahi cesurca üs-

tüne gidilirse, yenilebilece¤ini gösterdi.

E¤itim alan›nda da ayn› cesaret ve tutkuyla,

35 bin k›z çocu¤unu e¤itime kazand›rd›.

Daha ne yaps›n?

“Türkan Saylan yazd›¤›m kitab› göremedi”

Dostlu¤umuz ilerleyince, kendi hakk›nda

bir kitap yazmam› arzu etti. Bu kolay de¤il-

di, çünkü Türkan Saylan hakk›nda pek çok

kitap yaz›lm›flt›. Kendi kaleme ald›¤› bir oto-

biyografisi; Mehmet Zaman Saçl›o¤lu’nun

çok genifl kapsaml› bir nehir söyleflisi ve

pek çok kitapç›k bulunuyordu. Bir süre dü-

flündükten sonra, cüzaml›lar›n dünyas›n›,

onun bana aktaracaklar› üzerinden yazma-

ya karar verdim. Tekrara düflmemek için, ya-

z›lan kitaplardan çok az al›nt› yaparak, sade-

ce insani boyutunu iflledim. Ne yaz›k ki kita-

b›n bitmifl halini göremeden vefat etti. Tür-

kan Saylan için olumsuz düflünenler, kita-

b›mdan yola ç›karak, di¤er kitaplar› da me-

rak eder okurlarsa, hakk›nda ileri geri konufl-

tuklar›, yazd›klar› bu kifliyi çok yak›ndan tan›-

m›fl olurlar ve belki insafa gelir, onu takdir

ederler.

Biraz da yazarl›¤› d›fl›ndaki Ayfle Kulin’i tan›mak

istersek… Nelerle ilgilenmekten keyif al›rs›n›z? 

Klasik müzik dinlerim. 12 y›l boyunca Resim

Heykel Müzeleri Derne¤i’nin yönetim kuru-

lunda üyelik yapt›m. Bu nedenle özellikle

ça¤dafl resme merakl›y›m. Yurtd›fl›na ç›kt›-

¤›mda ilk iflim, bulundu¤um flehrin mo-

dern müzelerini gezmek oluyor. Tiyatro se-

verim ve iki y›ld›r ‘Afife Jale’ jürisinde oldu-

¤um için, ‹stanbul’da sahnelenen tüm

oyunlar› izliyorum. Çocuklu¤umda sevgili

kuzenim Ferruh Bafla¤a’dan, 80’li y›llarda ise

Yusuf Taktak’tan resim dersleri ald›m. Neti-

ce s›f›r! Son derece kötü resim yap›yorum

ama inatla yap›yor ve bu felaketleri yazl›k

evimin duvarlar›na as›yorum. 

Bir yazar olarak okuyucular›n›za neler söylemek

istersiniz?

Biz yazarlar› en çok üzen fley, önümüze fü-

tursuzca uzat›lan korsan kitaplar. Bir de bu-

nun savunmas›n› yapm›yorlar m›, çok üzü-

lüyorum. Ben günlerimi, gecelerimi heba

ederek, bir eser meydana getirmiflim, en az

yirmi kifli de bu esere katk›da bulunmufl;

okumufl, düzeltmifl düzenlemifl, kapak ta-

sarlam›fl, basm›fl, ciltlemifl, tafl›m›fl, dükkân

kiras› ödeyerek raflar›na koymufl. Yay›nc› da

kitab›n masraf›n› ve riskini üstlenmifl. fiimdi

bu insanlar›n eme¤ini hiçe sayarak, kitab›n

çal›nt›s›n› almaya tenezzül etmek gerçek-

ten bir vurdumduymazl›k örne¤i!
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Turkcell “Türkiye’de nitelikli insan kayna¤›

oluflturulmas›na katk›da bulunmak” vizyo-

nuyla 2000 y›l›ndan bu yana Ça¤dafl Yafla-

m› Destekleme Derne¤i ile birlikte Karde-

lenler projesini yürütüyor. Proje ilk etapta

Türkiye genelinde okuma azmi ve kararl›l›-

¤› gösteren 5 bin k›z ö¤renciye e¤itim bur-

su vererek bafllad›. 2007 y›l›nda Turkcell,

projenin kapsam›n› geniflleterek her y›l ve-

rilen burs say›s›n› 10 bine ç›kard›. Kardelen-

ler projesinde, ailelerinin maddi yetersizli¤i

nedeniyle ö¤renimlerine devam edeme-

yen k›z çocuklar›na e¤itimde f›rsat eflitli¤i

sa¤lanmas›, meslek sahibi, ufku aç›k birey-

ler haline gelmeleri amaçlan›yor. Kardelen-

ler projesi kapsam›nda 2000 y›l›ndan bu

yana burs alan k›z ö¤rencilerin hayatlar›n-

daki de¤iflim ve umudun öyküsü, Ayfle Ku-

lin’in kalemi ve foto¤raf sanatç›s› Manuel

Ç›tak'›n foto¤raflar›yla “Kardelenler” ad› al-

t›nda bir kitap haline getirildi. ‹lk bask›s›

2004 y›l›nda yap›lan “Kardelenler” kitab›

bugüne kadar 28 bask› ile yüz binlerce

okuyucuya ulaflt›. Kitaptan elde edilen tüm

gelir, Kardelenler projesine ba¤›fllan›yor. 

Kardelenler 10 yafl›nda  � Günefle Dön Yüzünü (öykü,1984)

� Bir Tatl› Huzur (biyografi,1996) 

� Ad›: Aylin (biyografik roman, 1997) 

� Genifl Zamanlar (öykü, 1998) 

� Foto Sabah Resimleri (öykü, 1998)

� Sevdalinka (roman, 1999) 

� Füreya, (biyografik roman, 2000) 

� Köprü (roman, 2001) 

� Nefes Nefese (roman, 2002) 

� ‹çimde K›z›l Bir Gül Gibi (deneme, 2002)

� Babama (otobiyografi, 2002) 

� Kardelenler (araflt›rma, 2004) 

� Gece Sesleri (roman, 2004) 

� Bir Gün, (roman, 2005)

� Bir Varm›fl Bir Yokmufl (öykü, 2007)

� Veda, (roman, 2008)

� Sit Nene’nin Masallar› (çocuk kitab›, 2008)

� Umut (roman, 2008)

� Tafl Duvar Aç›k Pencere (derleme, 2009)

� Türkan (biyografik roman, 2009)

ESERLER‹;

“Kardelenler’i yazmak için, Do¤u’nun uzak ve yoksul köylerindeki

çocuklar›n evlerine girince, hallerini görünce, gerçek bir tokat gibi çarpt› surat›ma. ‹flte bu

yolculukta flunu ö¤rendim: Temel e¤itimden geçmemifl bir insan› ça¤dafl topluma katmak

mümkün olamaz. Türkiye’nin kaderini, ancak önce insan›n› gelifltirerek de¤ifltirebiliriz, ekonomiyi,

teknolojiyi de¤ifltirerek de¤il.”

san hayat›n› karartan töreleri, al›flkanl›klar›

ve koyu cehaleti delerek, onlarla mücadele

ederek, ›fl›¤a kofluyorlard›.

“Kardelenler” kitab›n›z› haz›rlarken çocuklarla

uzun zaman bir arada bulundunuz. Bu e¤itim pro-

jelerinin onlar›n hayat›nda yaratt›¤› de¤iflimleri

bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Okula giden çocuklar›n ve hatta ailelerinin

inan›lmaz de¤ifliklikler yaflad›klar›na flahit

oldum. K›z çocuklar›n›n özelli¤i, ö¤rendikle-

rini evlerine de tafl›yor olmalar›.  Okula gi-

den k›zlar›n evlerindeki de¤iflikli¤i de he-

men fark ediyordunuz. Hijyene önem veri-

yor, kaynayan suyun kapa¤›n› kapatmay›

ak›l ediyor, bunun gibi çok küçük fleylerle

çok büyük farkl›l›klar yarat›yorlard›. Çemifl-

gezekli bir anne, k›z›n›n yard›m›yla okuma

ö¤renmifl, bir roman okumufltu. Okula,

özellikle de üniversiteye giden k›zlar, çevre-

lerinde önce tepki görüyor, sonra da say-

g›yla karfl›lan›yor. Bir ebe namzeti k›z, kom-

fluda do¤um yapan genç kad›n›n hayat›n›

kurtarm›flt›. Kardelenler Projesi’yle okuyan

35 bin k›z›n her biri ö¤retmen, ebe, doktor

ve hâkim olmayabilir. Ama evlenerek evle-

rinde dahi otursalar, yar›nlara daha iyi bes-

lenmifl, bak›lm›fl, özen verilmifl çocuklar ye-

tifltireceklerdir. Töreye kurban edilirken g›k›

ç›kmayan, dünyadan habersiz k›zlar›n kitap,

gazete okuyabilmesi az fley mi? Özetlersek,

ülkemizde tek sorunumuz e¤itim, e¤er e¤i-

timi ça¤dafllaflt›rabilirsek hiçbir korkumuz

kalmaz.

Bu projeden sonra Türkan Saylan için de bir kitap

yazd›n›z: “Türkan Tek ve Tek Bafl›na”. Bu kitaptan

bahseder misiniz?

Türkan Saylan’›, 2003 y›l›nda hayata geçirdi-

¤i ve benim sonradan ad›n› “Kardelenler”

olarak de¤ifltirdi¤im, “Ça¤dafl Türkiye’nin

Ça¤dafl K›zlar› Projesi” sayesinde tan›d›m.

Birbirimize kan›m›z hemen kaynad›. Bana,

gidece¤im yöre ve insanlar›yla ilgili çok de-

¤erli bilgiler verdi. Benim gözümde, ülkem-

de ender yetiflen, hayat›n› vatan›na, halk›na

ve hastalar›na adam›fl de¤erli bir bilim insa-

n›yd›. Türkan Saylan hem doktor olarak ken-

di alan›nda hem de e¤itim alan›nda, ülkede

bir fark›ndal›k yaratt›. Dünyadan habersiz

birileri cüzam›n tedavi edilebilir oldu¤unu,

cüzaml›lar›n aram›zda yaflayabilece¤ini ve

Kardelenlerin hayat›n› foto¤raf sanatç›s› 
Manuel Ç›tak çekti...



sonra, yüksek lisans›m› ABD’de Pennsylvania

State Üniversitesi'nde elektrik mühendisli¤i

üzerine yapt›m. ‹fl hayat›ma yine ABD’de bafl-

lad›m. Bell Labs kökenli Telcordia Technologi-

es’de katma de¤erli servisler alan›nda üst dü-

zey dan›flmanl›k görevinde bulundum. 2001-

2007 y›llar› aras›nda Turkcell’de katma de¤erli

servislerin büyümesi ve geliflmesinde farkl›

görevler üstlendim. Daha sonra Turkcell bün-

yesine kat›ld›m ve Katma De¤erli Servisler’de

Bireysel Servisler Bölüm Baflkanl›¤› görevini

üslendim. Ard›ndan 2007’de kariyer.net Genel

Müdürü olarak görev yapmaya bafllad›m. 

kariyer.net flirketler ve ifl arayanlar için kolay ula-

fl›labilir büyük bir payda yarat›yor. Siz kendi ifl

alan›n›z› nas›l tan›mlars›n›z? 

‹nternetin hem aday hem iflveren aç›s›ndan

en efektif ifl bulma platformu oldu¤unun alt›-

n› çizmek gerek. Di¤er tüm yöntemler, inter-

nete göre daha fazla zaman ve daha fazla ma-

liyet demek. Bu yüzden de maliyetlerin göz-

den geçirildi¤i, verimlili¤in ön plana ç›kt›¤›

dönemlerde birçok firma ifle al›m sürecinde

interneti daha yo¤un kullanmay› tercih edi-

yor. Eylül 2010 itibariyle veritaban›m›zdaki 12

milyona yaklaflan özgeçmiflle 26 bin üye fir-

may› buluflturuyoruz. Bu noktada bizim göre-

vimiz, iflveren ve adaylar aras›nda bir köprü

oluflturmak. ‹flverenlerin arad›¤› elemana,

adaylar›n da arad›¤› ifle en h›zl›, en kolay ve en

ekonomik flekilde ulaflmas›n› sa¤lamak. Bu

çerçevede gelifltirdi¤imiz ürün ve hizmetler,

aday ve iflverenlerle bir araya gelerek gerçek-

lefltirdi¤imiz çeflitli etkinlikler, sektörlere ve

bölgelere özel projeler, kurumsal sosyal so-
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“Günümüzde, 80 sonras› do¤an Y kufla¤› dedi-

¤imiz gençler, interneti çok yo¤un kullan›yor.

Dolay›s›yla de¤iflimin bafllang›c›, bu gençlerin

ifl dünyas›na ad›m atmas›yla bafll›yor. Genç ve

yetenekli adaylara ulaflmak isteyen firmalar da

ifle al›m iletiflimlerini büyük oranda gençlerin

mecras› olan internete tafl›yor. Bugün kari-

yer.net olarak 12 milyona yaklaflan özgeçmiflle

26 bin üye firmay› buluflturuyor, adaylar›n ve

iflverenlerin ihtiyaçlar›n› çok iyi takip ederek en

iyi hizmeti sunuyoruz” diyen kariyer.net Genel

Müdürü Yusuf Azoz ile Türkiye’deki insan kay-

na¤›n› ve kariyer.net’i konufltuk.

Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz? kariyer.net’e geçi-

fliniz nas›l oldu?

Bo¤aziçi Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mü-

hendisli¤i Bölümü’nden mezun olduktan

‹flveren ve adaylar aras›nda

sa¤lam bir köprü oluflturduk

kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz: 

Amaçlar›n›n, iflveren ile ifl arayanlar›n 
birbirlerine en h›zl›, en kolay ve en 
ekonomik flekilde ulaflmalar›n› sa¤lamak
oldu¤unu ve bunu da baflar›yla 
yürüttüklerini söyleyen kariyer.net
Genel Müdürü Yusuf Azoz, internetin 

en efektif ifl bulma platformu oldu¤unun
alt›n› çiziyor. “‹flsizli¤in yüksek oldu¤u ülkemizde tüm 

sektörler nitelikli eleman bulamamaktan flikâyet ediyor. 

Özellikle h›zl› geliflim gösteren dinamik sektörlerde nitelikli 

eleman s›k›nt›s› daha acil ve daha fliddetli flekilde 

ortaya ç›k›yor.”

“‹flsizli¤in yüksek oldu¤u ülkemizde tüm 

sektörler nitelikli eleman bulamamaktan flikâyet ediyor. 

Özellikle h›zl› geliflim gösteren dinamik sektörlerde nitelikli 

eleman s›k›nt›s› daha acil ve daha fliddetli flekilde 

ortaya ç›k›yor.”



rumluluk projelerimiz ve Türkiye çap›ndaki 10

yerel ofisimizle önemli bir de¤er yaratt›¤›m›z›

düflünüyorum. kariyer.net olarak, teknolojide-

ki her yenili¤i zaman kaybetmeden insan kay-

naklar›n›n kullan›m›na sunmaya gayret ediyo-

ruz. Adayla iflvereni en h›zl› ve en ekonomik

flekilde bir araya getirebilmek için her geçen

gün uygulamalar›m›za yenilerini ekliyoruz.

Adaylar›n ve iflverenlerin ihtiyaçlar›n› çok iyi

takip edip bu ihtiyaçlara ürün ve hizmetleri-

mizle hemen yan›t vermeye çal›fl›yoruz. 

‹nsan kaynaklar›nda geçmiflten günümüze ne gibi

de¤ifliklikler oldu? Hangi kavramlar ön plana ç›k-

maya bafllad›? Bir konuflman›zda “internet ça¤›

çal›flan profilini de¤ifltiriyor” diyerek X ve Y kufla-

¤›ndan bahsetmifltiniz. Bu kuflaklardan ve onlar›n

ifle bak›fl aç›lardan bahseder misiniz?

Son dönemin en önemli insan kaynaklar›

trendi, “iflveren markas› iletiflimi”. Bu trend, fir-

malardaki de¤il, insan kayna¤›ndaki de¤iflim-

le tetiklendi. De¤iflimin bafllang›c› ise Y kufla-

¤› olarak adland›r›lan 80 sonras›nda do¤an

gençlerin ifl dünyas›na ad›m atmas›na denk

geliyor. Y kufla¤›n›n ay›rtedici ortak özelli¤i, in-

terneti yo¤un, becerikli ve neredeyse tutkulu

bir flekilde kullanmas›. Dolay›s›yla insan kay-

naklar›nda en büyük de¤ifliklik de internet

cephesinde yafland›. Genç ve yetenekli aday-

lara ulaflmak isteyen firmalar, ifle al›m iletiflim-

lerini büyük oranda gençlerin mecras› olan

internete tafl›d›. Bu iletiflim giderek daha inte-

raktif, daha fleffaf ve yarat›c› bir hale gelirken

sosyal siteler, ifl a¤lar› ve insan kaynaklar› sü-

reçlerinin içine girdi. Bu süreçte iflverenler,

adaylar›n ilgisini çekebilmek için istikrarl› me-

sajlarla örülü bir "iflveren markas›" oluflturma

zorunlulu¤unu ilk defa fark etti. Bu ayn› za-

manda ifl dünyas›n›n -yetenekler söz konusu

oldu¤unda- seçenle seçilen aras›ndaki s›n›rla-

r›n giderek yok oldu¤unu kabul etmesi anla-

m›na geliyordu. Geldi¤imiz son noktada bir-

çok flirket internette yarat›c› ve interaktif uy-

gulamalarla Y kufla¤›n› cezbetmek, tercih edi-

len flirket olabilmek için bir “iflveren markas›

iletiflimi” stratejisi uyguluyor. ‹nsan kaynaklar›

departmanlar›, belki de ilk defa pazarlama bi-

rimleri ve reklam ajanslar›yla bu derece yo-

¤un iflbirli¤i yap›p adaylara gönderecekleri

çekim mesajlar›n› güçlendirmek için çal›fl›yor. 

‹flveren ve ifl arayanlar günümüzde nas›l bir profil

çiziyor? Birçok çal›flan e¤itimini ald›¤› ifli yapam›-

yor ya da çeflitli sektörler eleman bulam›yor. fiu

dönemlerde en çok hangi sektörde aç›k var ve en

çok hangi profil ifl ar›yor?

Elimizde Türkiye’deki istihdam hareketleriyle il-

gili muazzam bir bilgi var ve bu bilgiyi sürekli

analiz ederek gerek ifl arayan adaylar›m›za ge-

rekse iflveren müflterilerimize daha iyi hizmet

vermek için kullan›yoruz. ‹flsizli¤in son derece

yüksek oldu¤u ülkemizde tüm sektörler nitelik-

li eleman bulamamaktan flikâyet ediyor. Özel-

likle h›zl› geliflim gösteren dinamik sektörlerde

nitelikli eleman s›k›nt›s› daha acil ve daha flid-

detli flekilde ortaya ç›k›yor. Son dönemde h›zla

geliflen sektörler aras›nda yer alan enerji, tele-

kom, sa¤l›k ve perakende sektörlerinde artan

talep nedeniyle istihdam ad›na bir hareketlilik

görülüyor. Ayr›ca, krizden daha az etkilenen

sektörlerin ekonomideki iyileflmesiyle birlikte

istihdam anlam›nda çok iyi bir performans ser-

giledi¤ini de söyleyebiliriz. Tekstil, yap›, sa¤l›k

ve g›da sektörlerinde yeni ifl ilan› say›lar›n›n re-

kor seviyelere ulaflt›¤›n› görüyoruz. 

fiirketler en çok hangi kriterler üzerinde duruyor?

Kullan›c›lar özgeçmifllerini olufltururken bu ba¤-

lamda nelere dikkat etmeli?

kariyer.net olarak iflverenlerin özellikle dikkat

etti¤i kriterler çerçevesinde düzenli ve kulla-

n›fll› bir özgeçmifl flablonu oluflturduk; adayla-

r›n bu flablon üzerinden özgeçmifllerini olufl-

turmalar›n› sa¤l›yoruz. ‹flverenler e¤itim duru-

mu, ifl deneyimi gibi alanlara yönelik aramala-

ra s›kça baflvuruyor. Ama bunlar›n yan› s›ra

iflin gerektirdi¤i niteliklere yönelik farkl› kriter-

ler de söz konusu oluyor. Bu nedenle özgeç-

mifllerin titizlikle ve önerilen tüm alanlar›n

doldurularak haz›rlanmas› büyük önem tafl›-

yor. Ayr›ca özgeçmiflin foto¤rafl› olmas› iflve-

renlerin arad›¤› bir baflka özelik olarak öne ç›-

k›yor. Yine baflvurulara ön yaz› eklemek, ada-

y›n kendini ifade etmesi için olumlu bir ad›m

olabiliyor. Tabii bunu yaparken de uzun ve

detayl› bilgi veren cümlelerden kaç›nmak ge-

rekir. Son olarak özgeçmifl, mutlaka güncel ol-

mal›. Özgeçmifl, aday›n uzmanl›¤› ve dene-

yimlerine göre bir, iki ya da çok nadiren üç

sayfa uzunlu¤unda olabilir. Özgeçmiflinizi gö-

recek kifli, k›sa bir süre içinde özgeçmiflinizi

gözden geçirerek sizin flirket içi neler yapabi-

lece¤iniz konusunda ilk izlenimini edinir. Bu

nedenle adaylar›n özgeçmifllerine neyi he-

deflediklerini aç›kça ortaya koyan bir mesajla

bafllamalar›n› tavsiye ediyoruz. 

kariyer.net olarak insan kaynaklar›na yönelik ne

gibi projeler, etkinlikler gerçeklefltirdiniz ve ger-

çeklefltireceksiniz?

kariyer.net olarak iflveren ve ifl arayanlar› en

h›zl› flekilde bir araya getirmek için yeni çö-

zümler üretmeye çal›fl›yoruz. Bu alanda bir

ilke daha imza atarak, “Hemen Bul” arama

uygulamas›n› hizmete sunduk. “Hemen Bul”

ile iflverenler arad›klar› elamana ulaflmak için

ilk ad›m› hemen atabiliyor, ön bilgi sahibi

oluyor. Örne¤in, Antalya’da inflaat mühendi-

si arayan bir firma kariyer.net ana sayfas›nda-

ki “Hemen Bul” bölümüne “‹nflaat Mühendi-

si-Antalya” yazd›¤›nda, Antalya’da kaç inflaat

mühendisi oldu¤unu an›nda görüntüleye-

biliyor.

Ayr›ca XING ile birlikte yürüttü¤ümüz iflbirli-

¤i sayesinde XING üyelerinin profillerine uy-

gun kariyer.net ifl ilanlar›,  XING’de de yer al›r-

ken, kariyer.net’e ilan veren kurumlar da

XING üyeleri aras›ndaki adaylara ulaflabiliyor.

Bu de¤erli proje sayesinde kariyer.net’e ilan

veren kurumlar da, XING’in efllefltirme altya-

p›s› arac›l›¤›yla aktif çal›flan kiflilere ve do¤ru

adaylara ulaflabilecek. 

Ayr›ca üniversite ö¤rencilerini ifl hayat› ve ifl

bulma konular›nda bilgilendirmek amac›yla

düzenlenen geleneksel “Kariyer Turu” ile ül-

kemizin farkl› flehirlerindeki üniversite ö¤ren-

cileriyla bulufluyoruz. “Kariyer Turu” sayesin-

de online ortamda iletiflimde oldu¤umuz

adaylar›m›zla yüz yüze iletiflim kurabiliyor,

onlar›n sorular›n› yan›tl›yor ve fikirlerini dinle-

yebiliyoruz. Bu sayede hem onlar› bilgilen-

dirmifl oluyoruz hem de onlardan bilgi al›p

kendimize ödevler ç›kar›yoruz.

Kale Kilit hakk›ndaki düflüncelerinizi 

alabilir miyiz?

Kale Kilit, marka de¤eri ve ürünleriyle alan›nda

lider bir kurulufl. Bu do¤rultuda ifl arayanlar da

Kale Kilit’in yay›nlad›¤› ifl ilanlar›na yo¤un ilgi

gösteriyor.
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“Son dönemin en önemli insan kaynaklar› trendi,

‘iflveren markas› iletiflimi.’ Bu trend, firmalardaki de¤il, insan

kayna¤›ndaki de¤iflimle tetiklendi. Bu süreçte iflverenler,

adaylar›n ilgisini çekebilmek için istikrarl› mesajlarla örülü bir

‘iflveren markas›’ oluflturma zorunlulu¤unu ilk defa fark etti.”

� X kufla¤›: Gazete ve fakslarla, bizzat gidip 

form doldurarak baflvuru yapard›. 

Y kufla¤›: ‹nternet en çok kullan›lan mecra.

� X kufla¤›: Aday hakk›nda bilgi toplamak 

için mülakatlar ve referans kontrolleri 

yap›l›rd›.

Y kufla¤›: Sosyal siteler, ifl a¤lar› muazzam 

bilgi havuzlar› oluflturdu. Bunlar insan 

kaynaklar› süreçlerinin bir parças› oldu. 

� X kufla¤›: Adaylar fazla sorgulamaz, flartlar› 

kabul ederdi.  

Y kufla¤›: ‹nsan kaynaklar› departman›n› 

terletecek sorular soruyorlar. Kariyer 

planlar›n›, ne zaman yükseleceklerini, 

ne zaman ne kadar zam alacaklar›n› hemen 

ö¤renmek istiyorlar. 

� X kufla¤›: Kariyer sosyal hayattan daha 

önemliydi.

Y kufla¤›: Daha iyi bir sosyal hayat için 

çal›fl›yorlar. 

� X kufla¤›: Çal›flanlar sab›rla, zaman içinde 

baflar› kazanaca¤›n› kabul ederdi.

Y kufla¤›: Beklemek istemiyorlar, hemen 

yükselmek, h›zl› para kazanmak  istiyorlar.

� X kufla¤›: Deneyim önemliydi.

Y kufla¤›: En son bilgi, en son teknolojiye 

hâkim olmak önemli

� X kufla¤›: Yafll›lar gençleri yönetti. 

Y kufla¤›: Gençler yafll›lar› yönetiyor.

� X kufla¤›: Özgeçmifllerde sadece adaylar›n 

ifl deneyimleri yazard›.

Y kufla¤›: Gönüllü çal›flmalar, e¤itimler 

özgeçmifllerde yerini ald›.

� X kufla¤›: Hiyerarflik bir yap› vard›. 

Y kufla¤›: fiirketler çal›flanlar› taraf›ndan 

aç›k, fleffaf ve hiyerarfliden uzak olmaya 

zorlan›yor.

� X kufla¤›: fiirkete yüksek ba¤l›l›k vard›.

Y kufla¤›: H›zl› ifl de¤ifltirme e¤ilimi var.

� X kufla¤›: Azla yetinme vard›.

Y kufla¤›: Çok para kazanma iste¤i.

� X kufla¤›: fiirket aday› seçiyordu.

Y kufla¤›: Nitelikli aday flirketi seçiyor.

‹nsan kaynaklar›nda X ve Y kufla¤›



Benzer biçimde Türkiye’deki araflt›rmac› mü-

hendis say›s› Avrupa ile k›yasland›¤›nda çok

daha az. Bu say›n›n da üniversitelerde yap›lan

yüksek lisans ve doktora tezleri ile art›r›lmas›

gerekiyor.  Ar-Ge çal›flmalar›nda üniversite-sa-

nayi iflbirli¤i yap›lmal›. Sanayinin temel mü-

hendislik ve temel bilim araflt›rmalar›na des-

tek vermesi çok önemli. Son y›llarda dünyada

yaflanan bir geliflme de ayn› alanda faaliyet

gösteren sanayi kurulufllar›n›n bir üniversite-

nin flemsiyesi alt›nda birleflerek, sonuçlar›n-

dan ortak yararlanabilecekleri laboratuvarlar

kurmalar› ve temel mühendislik araflt›rmalar›-

n› desteklemeleri. Böylece araflt›rma giderleri-

ni düflürmeleri olanakl›. Örne¤in beyaz eflya

sektörü böyle bir birliktelik oluflturabilir. Her

kurulufl ortak araflt›rmalar›n sonuçlar›ndan ya-

rarlanarak özgün ürünlerini gelifltirebilir.  

Mühendislerin staj süreleri 
yeterli de¤il
Üniversitenin birincil ifllevi, do¤al olarak mes-

le¤e yönelik e¤itim. Üniversite bu e¤itimi ve-

rirken hem ülke gereksinimlerini de¤erlendir-

mek durumunda hem de e¤itim programlar›-

n› dünyadaki geliflmelere göre düzenlemek

zorunda. Kuflkusuz makine mühendisli¤i ö¤-

rencilerine uygulama becerileri de

kazand›r›lmal›. Türkiye’de makine

mühendisli¤i e¤itimi veren hemen

tüm bölümlerde zorunlu staj veya

uygulamal› yaz e¤itimi 40 iflgünü.

Ö¤rencilerin, ikinci ve üçüncü s›n›-

f›n sonunda her biri 20 iflgününden

oluflan, biri proje, di¤eri üretim ala-

n›nda iki staj› var. Oysa makine mü-

hendisli¤inin uygulama becerilerini

kazanmak için bu süreler yeterli de-

¤il. Bu amaçla ö¤rencilerimizin yaz

aylar›nda çal›flarak uygulama bece-

rilerini gelifltirmeleri için baz› sanayi

kurulufllar›yla iflbirli¤i yapt›k. Bu kurulufllarla

imzalad›¤›m›z protokoller çerçevesinde ö¤-

rencilerimizin yaz aylar›nda 12 ila 15 haftal›k

uzun dönemli stajlarla üretim ortamlar›nda

mesleki bilgi ve becerilerini gelifltirmelerini

sa¤lad›k. Bu kapsamda baflar›l› çal›flmalar yap-

t›¤›m›z flirketler aras›nda BSH Ev Aletleri A.fi.,

Arçelik,  Bosch RBTR, Toyota A.fi., TEI var. Ö¤-

rencilerimiz yaz aylar›nda yapt›klar› bu staj›,

son s›n›fta yapt›klar› bitirme tasar›m projele-

rinde de sürdürebiliyor. fiu anda uzun dönem

stajdan yararlanabilen ö¤renci say›s› 50 dolay-

lar›nda,  oysa üçüncü s›n›f› bitiren ö¤rencileri-

mizin say›s› 320’yi buluyor. Amac›m›z önü-

müzdeki y›llarda tüm ö¤rencilerimize uzun

dönem staj olana¤› sa¤layabilmek.  

Üniversitelere al›nan ö¤renci sa-
y›s› sektörün ihtiyac› kadar olmal› 
Ülkemizde yaflanan bir baflka sorun da her y›l

de¤iflik üniversitelerden ihtiyac›n üzerinde

makine mühendisinin mezun olmas›. Her ne

kadar bu ö¤renciler mühendislik kültürüne

sahip olarak çok farkl› alanlarda çal›flabilse de,

do¤ru olan, her y›l ihtiyaca cevap verecek sa-

y›da makine mühendisinin piyasaya girmesi-

dir. Bu mühendislerden beklenen nitelikler

flunlar: Öncelikle temel mühendislik bilgilerini

özümsemifl olmalar›, iyi yabanc› dil bilmeleri,

bilgisayar ortam›na yatk›n olmalar›, sürekli

e¤itimin önemini kavramalar›, sunum ve ileti-

flim becerilerine sahip olmalar›. De¤iflik üni-

versitelerden mezun olan tüm makine mü-

hendislerinin bu niteliklere sahip olduklar›n›

söylemek zor. Bugünlerde tart›fl›lan bir konu

da profesyonel mühendislik s›nav›d›r. ABD’de

mühendislerin imza yetkisine sahip olmas›

için, mezun olduktan sonra bir y›l çal›flmas› ve

bu süre sonunda profesyonel mühendislik s›-

nav›n› baflarmas› gerekli. Böyle bir uygulama-

n›n Türkiye’de de yap›lmas› tart›fl›l›yor. Uz-

manlaflman›n lisans e¤itimi s›ras›nda de¤il de

lisansüstü e¤itim (yüksek lisans, doktora) s›ra-

s›nda yap›lmas› günümüzde daha yayg›n bir

uygulama. Avrupa ülkelerinde üç y›l lisans

e¤itimi, sonras›nda da uzmanlaflman›n oldu-

¤u iki y›l yüksek lisans e¤itimi giderek yayg›n-

lafl›yor. Lisansüstü e¤itime sanayinin katk›s›-

n›n daha fazla olmas›, lisansüstü tezlerin sana-

yinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda biçimlendiril-

mesi yararl› olacak. Sanayi kurulufllar›yla bu

yöndeki çal›flmalar›m›z sürüyor.  

Kale Kilit ve Kal›p Sanayi ile yukar›da belirtilen

konularda iflbirli¤i yapmak isteriz. Çünkü

Kale, çok de¤erli bir sanayi kuruluflumuz.

Çok da güzel çal›flmalar, ifller yap›yorlar.

Projelerini bizimle paylaflabilirler, biz de

projelerimizi kendilerine sunabiliriz. Ka-

le’yi ziyaret etmekten veya fakültemizde

konuk etmekten mutluluk duyar›z.
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Uygulamal› e¤itim için 
sanayi ve üniversite 

iflbirli¤i artmal›
Üniversitelerin e¤itim programlar› 

haz›rlan›rken ülke gereksinimleri
dikkate al›narak, dünyadaki geliflmelere 

göre düzenlenmeli.

‹stanbul Teknik Üniversitesi,  çeflitli kurulufllarla 
imzalad›¤› protokoller çerçevesinde ö¤rencilerine yaz

aylar›nda uzun dönemli staj imkân› sunuyor. 
Ö¤renciler böylelikle üretim ortamlar›nda mesleki bilgi

ve becerilerini gelifltirebiliyorlar. 
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Taner Derbentli.

Türkiye’de makine sektörü son y›llarda önemli

geliflmeler kaydetti. Bugün sanayi robotlar›n-

dan üretim tezgâhlar›na, motorlu araçlardan

iklimlendirme sistemlerine kadar genifl bir ara-

l›kta makineler yap›yoruz. Bununla birlikte ma-

kine d›flal›m›m›z da oldukça fazla. Yeni kurulan

fabrikalar›n üretim bantlar›, tezgâhlar›, ölçme

ve kontrol sistemleri ço¤unlukla yurtd›fl›ndan

geliyor. Bizim ürettiklerimiz, büyük ölçüde

yurtd›fl›nda gelifltirilen teknolojiye dayal› maki-

neler. Kendimize özgü makineler yapmak için

bu alanda daha çok Ar-Ge çal›flmas› yapmaya

gereksinimimiz var. Ar-Ge çal›flmalar›n› sadece

ürün gelifltirmek için de¤il ama özgün ürünler

gelifltirmek için de yapmam›z laz›m. Al›nan pa-

tentler bak›m›ndan üzülerek söylemeliyim ki,

dünya s›ralamas›nda gerilerdeyiz. Büyük sanayi

kurulufllar›m›z bugün Ar-Ge çal›flmalar›n›n de-

¤erini kavram›fl durumda. Kendi içlerinde Ar-

Ge Birimleri oluflturuyorlar, yetifltirdi¤imiz mü-

hendislerin bir bölümü bu Ar-Ge birimlerinde

görev yap›yor. TÜB‹TAK, TTGV, KOSGEB gibi ku-

rumlar›n, sanayi kurulufllar›na bu alanda sa¤la-

d›klar› destek son y›llarda önemli art›fllar gös-

terdi. Ancak bu çal›flmalar›n üniversitelerin de

katk›s›yla, ileriye dönük bir planlama içinde  ar-

tarak sürmesi gerekiyor. 

TÜMOSAN ziyareti.
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“Kale Kilit her yönüyle sektörümüzün lokomotifi”
Kale Kilit’in kaliteli ürünleriyle, sektöre yön veren bir firma 

oldu¤unu vurgulayan Naturel Yap› Malzemeleri’nin sahibi Hasan

Ünal Serin, Kale’den ald›klar› güçle ifllerini baflar›yla yürüttüklerini 

söylüyor. 30 kiflilik donan›ml› ve tecrübeli bir kadroya sahip 

olduklar›n› belirten Serin ile Naturel Yap›’y›, sektörü ve 

Kale Kilit bayili¤ini konufltuk.  

Firman›z›n tarihinden bahseder misiniz? Kale Kilit

ile tan›flman›z nas›l oldu? 

Bu ifle 1970 y›l›nda Ankara Mobilyac›lar Site-

si’nde bafllad›k. O tarihlerde mobilya boyac›-

l›¤› yap›yorduk. Sonra inflaat sektörüne yö-

neldik ve ard›ndan 1975 y›l›nda Sad›k Öz-

gür’ün vas›tas›yla Kale Kilit bayisi olduk. Sad›k

Özgür’le tan›flmam›z çok enteresand›r;  Sad›k

Bey, hemflerisi olan Hac› Güzel’in sahibi ol-

du¤u Sivas H›rdavat’a u¤rad›¤› bir Ankara zi-

yaretinde, “Bizi müflteri olarak biriyle tan›flt›-

r›n” demifl. Hac› Bey de gelip bizi ça¤›rd›. Biz

de o zamanlar ürünlerimizi de¤iflik yerlerden

al›yorduk. Adresimizi ald› ve bize 50 çeflide

yak›n ürün gönderdi. O gün bugündür Kale

Kilit bayili¤imiz devam ediyor. ‹lk ürünleri bi-

ze bizzat Sad›k Bey gönderdi. 

1993 y›l›nda da Ankara’n›n Rüzgârl› semtinde

toptanc›l›¤a bafllad›k. 17 y›ld›r Türkiye gene-

linde Kale Kilit ürünlerini sat›yoruz. 

fiirket yap›n›zdan bahseder misiniz? 

Naturel Yap› olarak bir aile flirketiyiz. Ankara

Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nden mezunum.

Bir akrabam›z vas›tas› ile bu ifle bafllad›k. Okul

y›llar›mda çal›flmaya bafllad›¤›m için ifl tecrü-

besi edinmifltim. Eskiden halam›n o¤lu ile or-

takt›m. fiimdi eflimle birlikte çal›fl›yoruz. Ban-

kadan emekli olan k›z kardeflim de 1995 y›l›n-

dan beri yan›mda çal›fl›yor ve ifllere çok hâ-

kim.  Bu ifle bafllad›¤›m›zda Ankara’da h›rda-

vat toptanc›l›¤› sektöründe eksiklik vard›. Biz

bunu gördük ve 1993 y›l›nda h›rdavat top-

tanc›l›¤›na bafllad›k. 

fiu anda yaklafl›k 2500 metrekare üzerinde

sekiz katl› bir ma¤azam›z var. Çal›flan say›m›z

30 kifli. fiirketimizin merkezi Ankara’da bulu-

nuyor, ‹stanbul’da ise Ça¤layan’da bir flube-

miz var. 

‹nsan kaynaklar›na bak›fl aç›n›z nedir? Çal›flanlar›n›-

za nas›l yetkinlik kazand›r›yorsunuz? 

30 kiflilik bir ekibiz.  ‹yi bir ortamda çal›fl›yoruz

ve çal›flt›¤›m›z ekip üyelerinin uzun y›llar bi-

zimle çal›flmas›n› sa¤lamaya dikkat ediyoruz.

Her çal›flan›m›z›n sosyal haklar›n›n korunma-

s›na özen gösteriyoruz; herkes sigortal›. As-

l›nda bu sektörde sigortal› eleman say›s› çok

az. Hele perakende ma¤azalar›nda sigortal›

çal›flan hemen hemen hiç yok. 40 senedir bu

iflin içindeyim. Dolay›s›yla tecrübe ve bilgi bi-

rikimimiz var.  

Çal›flanlar›m›za öncelikle ifli sevmesini öneri-

yoruz. ‹fli seversen daha baflar›l› ve verimli ola-

bilirsin. Çal›flanlar›m›z›n bilgisine güveniyo-

rum. Ürünlerimizle ilgili verilen e¤itimlere

maksimum kat›l›m olmas›na özen gösteriyo-

ruz.  Bu anlamda bir s›k›nt›m›z olmuyor. Biz

istedi¤imiz zaman e¤itim alabiliyoruz. Örne-

¤in elektronik kilitle ilgili eleman gönderdik,

e¤itim ald›. Kimi zaman bayi olarak biz de ça-

l›flanlar›m›za e¤itimler veriyoruz. Pazarlama

kadromuz, konusunda uzman ve ürünleri her

yerde baflar›yla temsil etme yetkinli¤ine sahip.

Kale Kilit ürünlerinin sat›fllar›n› nas›l gerçeklefltiri-

yorsunuz? Toptanc› olarak bu aflamalardan bahse-

der misiniz?

Biz a¤›rl›kl› olarak perakende mal satan dük-

kânlara, müteahhitlere, TOK‹ ve TOK‹’ye ifl ya-

pan do¤ramac›lara sat›fl yap›yoruz. Büyük in-

flaat flirketlerinin merkezleri san›ld›¤› gibi ‹s-

tanbul’da de¤il, Ankara’da. Bu nedenle An-

kara’da inflaat ve h›rdavat sektörü hiç durak-

samad›. 

Bunca y›ll›k deneyiminiz ›fl›¤›nda, Kale Kilit’i di¤er ki-

lit markalar›yla karfl›laflt›r›r m›s›n›z? 

Kale Kilit bu sektörün lokomotifi. Di¤er kilit

markalar› ve h›rdavat sektöründeki firmalar

da dahil olmak üzere herkes Kale Kilit’i baz

alarak piyasaya ç›k›yor. 

Sad›k Bey’in iflini sevmesi, iflinin bafl›nda dur-

mas› ve firmas›n› sürekli yenilemesi baflar›y›

getiriyor. Elbette ifl ortaklar›yla kurdu¤u ba¤

da bu baflar› da etken. 

Yeni ürünlerimizle ilgili ne düflünüyorsunuz? 

Kale Kilit’in ürünleri günceli yakalayarak sek-

tördeki ürünlere yön veriyor. Özellikle Kale

Kilit’in ürünlerine yönelik kampanyalarla sa-

t›fllar›m›z› daha da art›rabiliyoruz. 

Bizim baflar›m›z›n as›l formülü, iflimizi severek

yapmam›z. Yeni bir ürün ç›kt›¤›nda heyecan-

lan›yorum. Örne¤in flu anda en çok be¤en-

di¤im ürün Kale Tuzakl› Barel. Yeni ç›kacak

ürünleri de heyecanla bekliyoruz. 

H›rdavat sektöründeki sorunlar nelerdir? Önümüz-

deki y›llar› nas›l görüyorsunuz?  

Yeni çek yasas›ndan dolay› tahsilat s›k›nt›s›

yaflayabiliyoruz. Hatta bizim alt grubumuz-

daki firmalar konuyla ilgili daha fazla sorun

yaflayabiliyor. 

2008 ve 2009 y›l›ndaki küresel kriz herkeste

bir güvensizlik yaratt›. Bu güvensizlik daha

yeni yeni afl›lmaya baflland›. Bu yüzden

2011 y›l› daha iyi olacak diye düflünüyorum.

Bizim sektörümüzde güvenlik kadar güven

de çok önemli. Bizim ürünleri sat›n ald›¤›-

m›z yere güvendi¤imiz gibi, bizden ürün

alanlar da bize güvenebilmeli 2008 ve 2009

y›l› bizim sektör için ölü bir y›ld›. Toptanc›lar,

perakendeciler  birçok s›k›nt› yaflad›. Ancak

Kale’nin belli bir opsiyon tan›mas› bizi ol-

dukça rahatlatt›. 

2010 y›l›n›n ilk aylar›nda bir toparlanma oldu

ve 2011 y›l›nda daha da iyiye gidece¤ini dü-

flünüyorum. Baz› veriler de bunu gösteriyor. 

Yenileme pazar›, son y›llarda sektöre daha

çok sat›fl yapt›r›yor. Art›k geçmiflin koflullar›y-

la bugünün koflullar› ayn› de¤il. De¤iflen

ekonomik koflullar sebebiyle, herkes evini,

dolay›s›yla kap›s›n› ve kilidini de¤ifltiriyor. Es-

ki yap›lar yenileniyor. Güvenlik önem kaza-

n›nca,  vatandafl güvenli¤ini art›racak önlem-

ler al›yor.

Kale Kilit’in kendini sürekli
yenilemesinin baflar›y›

getirdi¤ini vurgulayan Hasan
Ünal Serin, Kale Kilit’in ifl

ortaklar›yla kurdu¤u ba¤›n da
bu baflar›da  önemli bir etken

oldu¤unu söylüyor.

Soldan sa¤a: Tarık Üstün (Naturel Yapı Firma Sorumlusu), Barıfl Ener (Kale Kilit Satıfl ve Pazarlama Grup Baflkanı), 
Hasan Ünal Serin (Naturel Yapı Firma Sahibi), Nihat Eren (Kale Kilit Yurtiçi Satıfl Müdürü).
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Türkiye’de bakt›¤›m›z zaman birçok firman›n çal›fl-

ma prensipleri, insan gücüne ve çal›flanlara verdikle-

ri önem sürekli vurgulan›r. Firmalar›n çal›flanlar› ile

var olduklar›, çal›flanlar› sayesinde bu noktalara gel-

dikleri söylenir. Genelde insan kaynaklar›n›n düflün-

cesi olmaktan öteye geçemeyen bu konular, firma-

n›n reel gerçekleri aras›nda çok da fazla yer bula-

maz. Tabii Türkiye’nin de kurumsallaflan firmalar gibi

ad›m ad›m kurumsallaflan bir yap› kazand›¤›n› unut-

mayal›m. fiu anda bahsetti¤imiz insana önem konu-

su genelde yüzeysel ifllense de baflar›l› uygulamalar

zamanla artacak. Kesinlikle ülkemizde yetiflmifl insan

gücü aç›¤› vard›r. Firmalar çal›flt›rd›klar› personelleri-

ne bu anlam-

da daha çok

önem vermelidirler. “Her gidenin yeri doldurulur.

Önemli olan firmad›r, sistemdir” düflüncesi kurumu

hedeften uzaklaflt›ran düflüncelerdir. Unutmayal›m

sistemi de kuran insanlard›r. Bu kadar olumsuz dü-

flünceleri yans›t›rken olumlu olanlar› da atlamamak

gerekir. Son y›llarda ülkemizde çal›flan ifl gücüne

yönelik e¤itim çal›flmalar›n› da takdirle karfl›l›yorum.

E¤itim organizasyonlar› ile çal›flan›n uzmanl›k alan›-

na yönelik verilen bilgilerin, sektöre ve ekonomiye

ayr› bir de¤er katt›¤›n› ve ülkenin gelece¤ine yat›-

r›m oldu¤unu söyleyebilirim. Tabii yap›lan bu faali-

yetler çok yetersiz olmakla birlikte zamanla daha iyi

konuma gelecektir. 

Suat Güney /Reklamc› 

H A L K I N S E S ‹ H A L K I N  S E S ‹
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Müflteri memnuniyetini art›rmak, sad›k müflteriler yaratmak kadar çal›flanlar›n›n mutlulu¤unu sa¤lamak da bir flirketin 
baflar›s›nda fark edilmeyen ama asl›nda çok önemli bir unsur. Çal›flanlar›n kendilerine de¤er verildi¤ini hissetmesi ve 
güvenli¤inin sa¤lanmas› çal›flanlar için öncelikli koflulken, iflverenler içinde insan kayna¤› rekabette önemli bir avantaj. 
Çünkü bir flirketin hedeflerine ulaflmada, çal›flanlar›n e¤itimi ve geliflimi önemli bir rol oynuyor. Bu say›m›zda biz de 
halk›m›za “çal›flana verilen de¤er, e¤itim ve çal›flan›n güvenli¤i” kavramlar›n› sorduk. ‹flte yan›tlar…

“insan kaynaklar›” kavram›n›

Bu ülkede istedi¤in ifli, istedi¤in flartlarda yapmak çok zor.

Eskiden e¤itimin bir de¤eri, bir k›ymeti vard›. Bu nedenle

e¤itimli insanlar bafl tac› edilir, iyi yerlerde, iyi flartlarda çal›-

flabilirdi. O zaman okumak da zor iflti. Oysa flimdi iflsizlik ald›

bafl›n› yürüdü. Üniversite mezunlar› çok alakas›z ifllerde

mutsuz bir flekilde çal›fl›yor. Çünkü ülkemizde bu süreç iyi

ifllemiyor. Hâlbuki bu anlamda ülkenin istihdam haritas› ç›-

kar›lsa, nerede, hangi alanda eksik oldu¤u görülse her fley

daha iyi olacak. Bununla beraber özellikle kimi sektörlerin

güvenlik konusunda daha hassas ve dikkatli olmas› flart.  

Emekli/Musa Tetiko¤ulllar› 

“Ülkemizin istihdam haritas› 
ç›kar›lmal›”

“Ülkemizde yetiflmifl insan gücü aç›¤› var”

Öncelikle insana de¤er verilmeli ki, çal›flana da de¤er verilsin. ‹flsiz say›s› artt›kça, iflverenin eleman bulma

kriterleri art›yor, çal›flana karfl› daha toleranss›z oluyor. ‹nsan kaynaklar› konusunda Türkiye’de önemli ça-

l›flmalar yap›l›yor. Kimi zaman bu çal›flmalar çal›flanlar› olumsuz etkileyebiliyor. ‹nsan kayna¤› bir flirketin

hedeflerine ulaflmada önemli bir unsur. Ancak insan kaynaklar› yönetimi, iflvereni ve çal›flan›n s›k›nt›lar›n›,

koflullar›n› yak›ndan bilen kiflilerce yap›lmal›d›r. Firmalarda hedefe uygun çal›flma gösteremeyen çal›flan-

lar iflten ç›kar›lmak yerine, düzenlenen e¤itimlerle firmaya yeniden kazand›r›lmal›d›r. Böylelikle iflsiz say›-

s›nda da azalma olacak. Bunun yan›nda çal›flanlar›n da bu yönde kendilerini gelifltirmesi gerekiyor. 

Ahmet Kerem Kalayc›/Grafiker

“Firmalar çal›flanlar›n› yönlendirmeliler”

Ben belki de sevdi¤i ifli yapan ve bundan do-

lay› mutlu olan ender insanlardan›m. Elbette

çal›flanlar›n da, iflverenin de yaflanan s›k›nt›lar

sebebiyle hakl› gerekçeleri var. Bugüne kadar

çeflitli firmalarda aflç›l›k yapt›m. Mutlu çal›flan-

lar da gördüm, sürekli oflay›p puflayanlar›

da… Kimi zaman sevdi¤iniz ifli yapmak da, ifl-

yerinizdeki koflullardan dolay› mutlu olman›za

yetmiyor. Çal›flan emek harcar, iflveren de her

anlamda eme¤in karfl›l›¤›n› verirse ifller olmas›

gerekti¤i gibi ilerler. Ben birçok kez flahit ol-

dum, egosunu tatmin etmek isteyen insanla-

r›n kendi sorumlulu¤u alt›nda çal›flanlara din-

lemeden ba¤›r›p, ça¤›rd›¤›n›… Onuru k›r›lan

birinden iflyerini sevmesini ya da verimli çal›fl-

mas›n› bekleyemezsi-

niz. Bu nedenle flirket-

lerin özellikle yönetici,

flef konumundaki kifli-

leri özenle seçmesi

gerekiyor. K›sacas› in-

san kayna¤› konusun-

da yap›lacak yanl›fl bir

seçim, birçok çal›fla-

n›n mutsuz olmas›na

neden olabiliyor.  

Bayram Pason 

/Aflç› 

“Karfl›l›kl› sayg› çok önemli”

“‹flverenler donan›ml› eleman istiyor”
Türkiye’de birçok çal›flan›n huzur içinde çal›flt›¤›n› düflünmüyorum. Bunun elbette birçok nedeni var. En önemlisi ise, bi-

tip tükenmek bilmeyen iflsizlik. Bu nedenle ço¤umuz kendi ifl alan›m›zda çal›flam›yoruz. Özellikle sanayinin ‹stanbul’da fle-

killenmesi ve buradaki zor flartlar, para odakl› çal›flmam›za neden oluyor. Bunun üzerine bir de iflverenin bu flartlar› kendi

lehine kullan›yor olmas›, çal›flan aç›s›ndan iflleri daha da ç›kmaza sürüklüyor. Mutlu çal›flan yaratmak ve onlara de¤er ver-

mek yerine,  çal›flanlar›n› bask› alt›nda tutuyor. Hâlbuki iflverenler, ailenin bir üyesi kabul edecek insan kayna¤›n› do¤ru

seçse, samimi bir ortam yaratsa, zaten verimli bir çal›flma ortam› oluflacakt›r. Elbette, iflveren de verimli çal›flan, donan›ml›

elaman istihdam etmek de zorlan›yor.

K›sacas› Türkiye’deki koflullar nedeniyle

ne iflveren ne de çal›flan mutlu olabiliyor. 

Esra Durgut/Kimya Mühendisi 

Türkiye’de art›k her sektör ‹nsan kay-

naklar› uzmanlar›na ihtiyaç duyuyor.

Bu anlamda insan kayna¤› uzmanlar›-

n›n çok iyi analiz yapmas› ve çal›flanla-

r›n›n da ç›karlar›n› gözetmesi gereki-

yor. Çal›flanlar›n güvenli¤i konusuna

gelince, Türkiye’de yasalar ne durum-

da çok iyi bilmiyorum ama yeterli ol-

mad›¤› konusunda eminim. Dolay›s›y-

la bu anlamda çal›flanlar›n daha bilinçli

olmas› ve bu anlamda flirketlerin de-

netlenmesi gerekiyor. Elbette çal›flanlar›na de¤er veren, onlar› koruyan ve

bu nedenle baflar›y› yakalam›fl çok firma var. Dile¤im çal›flanlar›n› önemse-

yen firmalar›n daha baflar›l› olmas›…

Leyla Bektafl/Akademisyen

“Çal›flanlar›n› koruyan
firmalar baflar›y›

yakal›yor”

yorumlad›

Aç›klama: 12. say›m›zda “Çilingirin Sesi” bölümünde yapt›¤›m›z Pegasus Anahtar söyleflisindeki foto¤raf, 
Yusuf Bakkal’a de¤il, Orhan Görünmek’e aittir.



Türkiye’nin lider kilit markas› Kale Kilit’in web

sitesi www.kalekilit.com.tr üst düzey web yaz›-

l›m teknolojisinin olanaklar› kullan›larak yeni-

den tasarland›. Kale Kilit’in yar›m yüzy›l› aflk›n

baflar› öyküsü ve her ihtiyaca uygun yenilikçi

ürünleri, yeni web sitesinde kullan›lan gelifl-

mifl teknolojik altyap›yla sergileniyor. Web si-

tesinin uygulamas› ve yaz›l›m› Aritab, tasar›m›

ise ZON ‹letiflim taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Altyap›s›nda kullan›lan web yaz›l›m teknoloji-

sinin en son ürünleri ile sitedeki her türlü bil-

giye h›zl› ve kolay bir flekilde eriflilebiliyor.

Teknoloji ve tasar›m dünyas›, 
yeni bir uygulamayla sunuluyor
Yenilenen sitede, Türkiye ve dünyadaki yay-

g›n sat›fl a¤›yla tüketiciyle buluflan Kale Kilit

ürünlerinin tan›t›m›, marka kimli¤ine uygun

tasar›m anlay›fl› ve 3D animasyon filmler yer

al›yor. Kale Kilit teknoloji ve tasar›m dünyas›n›

üçboyutlu ve zengin bir tan›t›mla sunan bu

yeni uygulamayla, müflteriler sat›n alma ön-

cesinde ürünleri detayl› olarak inceleme flans›

buluyor. Bugüne kadar 100’ü aflk›n ülkeye

yapt›¤› ihracatla Türkiye’nin kilit ihracat›ndaki

bir numaral› ismi Kale Kilit, yeni web sitesinde

sundu¤u dil seçenekleriyle dünyan›n birçok

noktas›nda Kale Kilit ürünlerinin yak›ndan in-

celenmesine olanak tan›yor. ‹steyen site kulla-

n›c›lar›, Kale Kilit ürün katalo¤unu, broflür ve

bültenleri PDF format›nda indirebilecek. Site

ziyaretçileri Kale Kilit’in geçmiflten günümüze

yay›nlanm›fl kurumsal ve ürün ilanlar›na da

yeni web sitesinden ulafl›labilecek. Üretim alt-

yap›s›nda kulland›¤› geliflmifl teknolojisi baflta

olmak üzere sat›fl, da¤›t›m ve di¤er alanlarda-

ki üstün ve h›zl› geliflimini anlatan Kale Kilit ta-

n›t›m filmi, web sitesi ana sayfas›nda ziyaretçi-

ler taraf›ndan izlenebiliyor.

Kale Kilit’in yenilikçi dünyas›
daha yak›n 
Üç ayl›k periyotlarla ç›kan, Kale’den ve sektör-

den haberler, özel söylefliler, mekân hikâyele-

rinin yer ald›¤› Kalem Dergisi’nin tüm say›lar›,

ww.kalekilit.com.tr üzerinden okunabiliyor ve

PDF olarak kolayca indirilebiliyor. 

Türkiye’nin Kale Kilit adresleri
elinizin alt›nda
www.kalekilit.com.tr’den Türkiye’nin yedi böl-

gesine yay›lan bayi a¤›n›n

iletiflim adreslerine kolayl›k-

la eriflilebiliyor. Kale Kilit’in

dünya standartlar›ndaki tek-

nolojisi ve öncü at›l›mlar›n›n

vurguland›¤› sitede Kale Ki-

lit ürünlerini yak›ndan tan›-

ma ve bilgilenme f›rsat› su-

nuluyor. Siteden, kurumla il-

gili bas›n bültenleri ve ba-

s›nda yer alan haberlere de

ulaflmak mümkün.
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Kale Endüstri Holding Dubai’deki ilk 
da¤›t›m ve lojistik flirketini açt›

Kale Endüstri Holding, Dubai Free Zone’de

açt›¤› flirketiyle ihracata h›z kazand›rmaya de-

vam ediyor. Kurulufl amac›, Kale Kilit baflta ol-

mak üzere Kale Endüstri Holding çat›s› alt›nda

bulunan grup flirket ürünlerinin pazarlanmas›

ve sat›fl› s›ras›nda müflteri taleplerinin en h›zl›

flekilde karfl›lanmas›, nakliye, da¤›t›m s›ras›nda

yaflanacak zaman kayb›n›n ortadan kald›r›lma-

s› olan Kale Kilit Free Zone Dubai flirketi, Kale

Endüstri Holding’in ilk da¤›t›m ve lojistik flirke-

tidir. Do¤u Afrika, Ortado¤u ve Güney Asya’ya

da¤›t›m yapacak flirketin genel müdürlük gö-

revine Kale Kilit’te uzun y›llar ihracat bölge mü-

dürlü¤ü yapm›fl olan Ferit Polat getirildi.

Kale Endüstri Holding’de CEO görevine 
Hakan Önce getirildi
Kale Endüstri Holding flirketlerinde Yönetim

Kurulu Üyesi ve Kale Endüstri Holding Mali ‹fller

ve Finansman Grup Baflkan› görevlerinde bulu-

nan Hakan Önce 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle

Kale Endüstri Holding CEO’su olarak atand›.

1957 do¤umlu olan Hakan Önce,  ‹stanbul Üni-

versitesi ‹flletme Fakültesi mezunudur. ‹fl hayat›-

na Arthur Andersen’de bafllayan Hakan Önce, s›-

ras›yla Ernst & Young’da Kurucu ve K›demli Or-

tak, Boyner Holding’de Perakende Grubu Finan-

sal Kontrol Baflkan Yard›mc›l›¤›  ile Alt›ny›ld›z A.fi.,

Beymen, Benetton, Alboy A.fi. , Çarfl› Ma¤azac›l›k

A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Ere¤li Demir Çelik

Fabrikalar›nda Genel Müdür Mali Dan›flman›,

Tosyal› Holding’de mali ve ticari konularda ‹cra

Kurulu Üyeli¤i görevlerinde bulundu. 

2008 y›l›nda Kale Endüstri Holding’de Mali ‹fller

ve Finans Grup Baflkan› olarak göreve bafllayan

Hakan Önce, 2010 y›l›nda Kale Kilit, Kale Yap›, Ka-

le Kap› Pencere, Kale Kilit D›fl Ticaret ve Kale Si-

gorta Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini taki-

ben 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle Kale Endüstri

Holding CEO’su olarak atand›. 

2003 -2005 y›llar› aras›nda Bilgi Üniversitesi ‹fllet-

me Fakültesi’nde Finansal Muhasebe dersleri de

veren Hakan Önce evli ve iki k›z çocuk babas›d›r.

Kale Çelik Eflya Genel Müdürlü¤ü’ne 
Erhan Y›lmazel atand›
Kale Endüstri Holding grup flirketlerinden

Kale Çelik Eflya’n›n Genel Müdürlü¤ü’ne  daha

önce Kale Endüstri Holding Yönetim Dan›flma-

n› olan Erhan Y›lmazel getirildi. 1966 do¤umlu

olan Erhan Y›lmazel, ‹stanbul Teknik Üniversi-

tesi Uçak Mühendisli¤i mezunudur. 1990-2007

y›llar› aras›nda Arçelik’te çeflitli görevleri üstle-

nen Erhan Y›lmazel bu tarihten itibaren Results

Kurumsal Verimlilik Çözümleri Dan›flmanl›k flir-

ketinin kurucu orta¤› olarak 2009 y›l›ndan bu

yana Kale Endüstri Holding’e dan›flmanl›k hiz-

meti verdi. 15 Ekim 2010 tarihi ile Kale Çelik Efl-

ya Genel Müdürlü¤üne atanan Erhan Y›lmazel

evli ve bir k›z çocuk babas›d›r.

Web sitesinin altyap›s›nda
kullan›lan web yaz›l›m

teknolojisinin en son
ürünleriyle sitedeki her türlü

bilgiye h›zl› ve kolay bir flekilde
eriflilebiliyor.
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CNR ‹stanbul Fuar Merkezi’nde 16-19 Ey-

lül 2010 tarihinde düzenlenen Yap› Market

Tedarikçilerinin Fuar›’nda Türkiye’nin kilit devi

Kale Kilit, özel olarak haz›rlad›¤› yap› market

görünümlü stand›yla göz doldurdu. Peraken-

de sektörünün yükselen trendi yap› marketler

sat›fl kanal›na hitap eden ve birincisi bu y›l dü-

zenlenen fuara çok say›da yerli ve yabanc›

sektör profesyoneli büyük ilgi gösterdi. Dün-

yaca ünlü yap› market temsilcilerinin ve sat›-

nalma yetkililerinin kat›laca¤› fuara Türkiye’nin

lider kilit üreticisi Kale Kilit, 350’nin üzerinde

ürün çeflidiyle, kutulu ve blister ambalajl›

ürün seçenekleriyle kat›ld›. Baflta silindirler ol-

mak üzere kilitler, topuzlu iç mekân kilitleri ve

asma kilitler son tüketiciye blisterl› özel amba-

laj›yla sunuldu.

Kale Kilit ürünlerine 
kolayl›kla ulafl›n 
2009 Haziran itibar›yla Türkiye genelinde yap›

market raflar›nda son tüketiciyle buluflan Kale

Kilit ürünleri; Bauhaus, Baumax, Koçtafl, Leroy

Merlin, Praktiker ve Tekzen gibi büyük yap›

marketlerin yan› s›ra 2010 y›l› itibar›yla Migros

ve Real gibi büyük g›da marketlerin raflar›nda

da tüketiciye sunuluyor. Türkiye genelinde

ulusal ve uluslararas› yap› marketlerin tama-

m›na yak›n›nda yer alan Kale Kilit ürünleri, ya-

k›n bir zamanda hem uluslararas› yap› market-

lerin hem de küçük çapta yerel yap› marketle-

rinin raflar›nda yerini alacak. Kale Kilit, ürünle-

rine çok daha fazla noktada eriflilebilmesini

sa¤layarak kullan›c›s›na uzun y›llar hizmet et-

meyi amaçl›yor. Kap›s›na kolayl›kla monte edi-

len kilit ve silindire, ambalaj› ilk açan kifli olarak

ulaflan al›c›, en önemli güvenlik unsuru olan

mekân›n›n güvenli¤i duygusunu do¤rudan

hissediyor. 57 y›ll›k tecrübesi ve blister amba-

lajl› “Ambalaj› ‹lk Siz Aç›n!” logolu Kale Kilit

ürünleri, Türkiye genelinde 125 ma¤azada

son tüketicinin hizmetine sunuluyor.

Kale Tuzakl› Barel 
üst düzey güvenlik sa¤l›yor
Son dönemde ç›kard›¤› yenilikçi ve üst düzey

güvenlik sa¤layan silindir grubu ürünlerinden

Kale Tuzakl› Barel, d›flar›dan zorland›¤›nda ba-

relin d›flar›da kalan k›sm›n›n k›r›lmas›n› sa¤laya-

rak barele ikinci bir müdahaleyi imkâns›z hale

getiriyor. K›r›ld›¤›nda bile çal›fl›r olma özelli¤i,

mekân sahibinin anahtar›yla yeniden kap›y›

aç›p içeri girebilmesine imkân tan›yor. ‹stanbul

Sanayi Odas› taraf›ndan her y›l düzenli olarak

aç›klanan ‹SO 500 listesinde bu sene 270’inci

s›rada yerini alan Kale Kilit, ulusal ve bölgesel li-

derli¤inin yan› s›ra uluslararas› pazarda da

önemli bir potansiyele do¤ru kofluyor. 

Kale Kilit özel ambalajl› ürünleriyle 
Yap› Market Tedarikçilerinin Fuar›’nda

Kale Kilit kendi 
sektöründe bir ilke 

daha imza atarak, 
yap› market sektöründe 

ilk defa düzenlenen 
Yap› Market Tedarikçilerinin

Fuar›’na kat›ld›.

Kale Kilit, 252 RA Otomatik Kilitlemeli Çelik Kap› Kilidi Kale Otomatik’i

çelik kap› üreticilerine tan›tt›. 21 Ekim Perflembe günü Kayseri’de düzen-

lenen ürün sunumuna 300 çelik kap› üreticisi kat›ld›. Sunum sonras› ve-

rilen akflam yeme¤inde üreticiler, yeni ürünün çelik kap› piyasas›na geti-

rece¤i yenilikler üzerinde görüfl al›flveriflinde bulundu.  Ayr›ca sunum

sonras›nda ürün teflhiri için özel olarak haz›rlanm›fl teflhir kutular›n› alan

üreticiler, ürünün hem kap› üreticisi hem de kap› tüketicisi için iyi bir tefl-

hir arac› olaca¤›n› belirtti.  Çelik kap› kilitleri ürün grubuna eklenen yeni

ürün 252 RA Kale Otomatik, çelik kap› üreticileri taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Kale Kilit ‹hracat ve Yap› Market yetkilileri, Medyafors ve Mr. Bricolage temsilcileriyle birlikte....

Kale Kilit, çelik kap›lara monte edilebilen yeni ürünü Kale Otomatik ile evlerin gü-

venli¤ini bir kat daha art›r›yor. Kale Otomatik, yard›mc› mandal› sayesinde, içerden ve

d›flar›dan kap›n›n anahtarla kilitlenmesine gerek duymadan otomatik kilitlenmeyi

gerçeklefltiriyor. Kale Otomatik ile çelik kap›larda sürgüler, kap›n›n kapanmas› an›nda

32 mm yerinden otomatik olarak d›flar› ç›karak karfl›l›ktaki yuvas›na yerlefliyor. Böyle-

ce kap›lar›n her defas›nda anahtarla kilitlenmesine gerek kalmadan evlerde maksi-

mum güvenlik sa¤lan›yor. Kilitlenen kap›y› içeriden açmak içinse kap› kolunu indir-

mek veya mandall› silindiri tek tur çevirmek yeterli oluyor. Her türlü çelik kap›ya tak›-

labilen Kale Kilit’in yeni ürünü Kale Otomatik  “Çek ve Ç›k” mant›¤› ile çal›flarak, çelik

kap› kilitlerine yenilik getirirken,  kullan›c›s›na maksimum güvenlik ve zaman aç›s›n-

dan da kolayl›k sa¤l›yor.

“Kap›y› Kilitlemeyi Unutmak”

art›k sorun de¤il!

Çelik kap› üreticileri 
Kale Otomatik ürün sunumuna büyük ilgi gösterdi

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R



Kale Endüstri Holding bünyesinde faaliyet

gösteren Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi. Sat›fl ve Pa-

zarlama Müdürü Semih Teker ürün portfö-

yündeki kartl› kilit sistemleri ürün grubuna ye-

ni bir ürün daha eklediklerini ifade etti: Kale

Kartl› Kilit (Mandall›). Elektronik kilitler konu-

sunda titizlikle çal›flan Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi.,

özellikle son zamanlarda toplu kullan›m me-

kânlar›nda güvenlik alan›nda yaflanan prob-

lemlere karfl›, elektronik kilit grubundaki ürün-

lerinin uyguland›¤› her alanda tam güvenlik

sa¤l›yor. Ürün portföyüne yeni ekledi¤i Kale

Kartl› Kilit (Mandall›) serisiyle di¤er kartl› kilit

grubundaki ürünleri gibi oteller, ifl merkezleri,

yurtlar, e¤itim kurulufllar›, sa¤l›k kurulufllar› gi-

bi iflletmelerin yan› s›ra ofisleri, pansiyonlar›,

butik ve küçük flehir otellerini hedef al›yor.

Kompakt bir yap›ya sahip olan yeni ürün ayn›

zamanda oldukça ekonomik. Paslanmaz arka

ve ön panele sahip olmas›, montaj kolayl›¤›,

kap›larda tadilat gerektirmemesi ve dar seren-

li kap›lar için ölçülerinin uygun olmas› ürünün

bafll›ca özellikleri aras›nda yer al›yor. Ürünle

birlikte kullan›lacak yaz›l›m ve donan›mlar, gü-

nümüzün en geliflmifl ve yüksek güvenlikli Mi-

fare kart teknolojisiyle çal›fl›yor. Özellikle to-

puzlu kilitlerin kullan›lmakta oldu¤u mekân-

larda, herhangi bir tadilat gerektirmeden ko-

layl›kla kap›ya monte edilebiliyor. Mevcut to-

puzlu kilit sökülerek üç tane ba¤lant› eleman›

(vida) ile üç dakika gibi k›sa bir sürede uygula-

ma yap›labiliyor. Kale Kartl› Kilit (Mandall›) kol

tak›m›, ön ve arka olarak iki parçadan oluflu-

yor. Montaj›, arkadan öne çektirme yöntemiy-

le çok pratik bir flekilde yap›l›yor. Kap› yönüne

ba¤l› olarak sa¤ veya sol kullan›m uygulamas›

da mümkün. 

Kale Kartl› Kilit’le keyfiniz yerinde
Kilidin elektronik emniyet kilidi özelli¤i saye-

sinde oda kullan›c›s› rahats›z edilmek iste-

medi¤i veya daha fazla güvenlik gereksinimi

duydu¤u takdirde içeriden kol tak›m› üzerin-

de ergonomik flekilde konumland›r›lm›fl em-

niyet butonuna basmas› yeterli oluyor. Bu

durumda kilit kat görevlisi kartlar›n› tan›m›-

yor ve kilit aç›lm›yor. Ayn› zamanda kilidin ön

yüzünde yer alan küçük LED aral›klar k›rm›z›

renkte yan›p sönerek kullan›c›s›n›n emni-

yet/rahats›z edilmeme modunda oldu¤unu

iflaret ediyor. Efl zamanl› olarak ayn› oday›

kullanan di¤er kullan›c›lar kendi oda kartlar›

ile odaya girifl yapabiliyor. ‹flletme sahibi ve-

ya yetkili kifliler sa¤l›k yard›m› müdahalesi,

denetim vb. ola¤anüstü hallerde Master Kart

ile kilidi açabiliyor.

Kale Kartl› Kilit’le 200 bin defa
aç›p kapat›n
Ürünlerin standart mandal uzunlu¤u 60 mm.

Kap›lar›n seren geniflli¤ine ba¤l› olarak talep

edilmesi halinde 70 mm’lik mandal opsiyo-

nel olarak sat›l›yor. Acil durumlarda mekanik

anahtarla kullan›labilen Kale Kartl› Kilidin

(Mandall›) açma-kapama ömrü 200 bin kere-

yi buluyor. 10 bin defa açma-kapama yap›la-

bilen dört adet alkalin kalem pil ile çal›fl›yor.

Düflük voltaj uyar›s›ndan sonra 100 kez aç-

ma-kapama yap›labiliyor. Ön ve arka paneli

paslanmaz çelikten yap›lan kilidin, mandal

ve kol tak›m› zamak (zinc alloy) ve üzeri nikel

kaplamal›. Elektronik sistem kullan›m›n›n ra-

hatl›¤›n›n yan› s›ra olas› sistem ar›zalar› duru-

munda ön kolun içine kapakla gizlenmifl si-

lindire, yetkili kiflilerde duran mekanik anah-

tarla müdahale ederek kap›y› açmak müm-

kün. Kale Kartl› Kilit’in (Mandall›) barelleri

20’lik gruplar halinde (her grup için dört adet

plastik kafal› master anahtar) üretildi.

Kale Kilit D›fl Ticaret’ten 
ofis ve otellere 
ak›ll›ca ve ekonomik 
bir çözüm
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Kale Kilit’in sponsorluk deste¤i verdi¤i Kali-

te Çemberi Paylafl›m Konferans›, bu y›l 14

Ekim 2010 tarihinde Ankara ODTÜ Kongre

Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Konferansa

1200’e yak›n yönetici kat›ld›. Kale Kilit, konfe-

ransta ‘‘Üründen Ürüne Geçifl Sürelerinin ‹yi-

lefltirilmesi’’ konulu bir sunum yapt›. Dört ayl›k

denetleme sürecinden geçerek sunum yap-

maya hak kazanan Kale Kilit, bu çal›flmas› ile

‘‘Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü ile Mükem-

mellik Modeli’’ni alma sürecinde büyük bir

ad›m att›. Kale Kilit ad›na sunum yapan Mali-

yet Avc›lar› (Pitstop)grubu, sponsor Tolga Ka-

yao¤lu, dan›flmanlar Kuthan Erkaya ve Orhan

Bafl’›n yan› s›ra çember lideri Tuncay Yayla,

çember üyeleri Sezgin Çal›flkan, Ali Tomruk,

Mahmut Özcan, Özgür Güçlü ve Sonat Tafl-

k›n’dan olufltu.

Kalite Çemberi, çal›flt›klar› ifl alanlar›yla ilgili ka-

lite, maliyet, verimlilik, çal›flma koflullar› gibi

konularda, sorunlar› ve çözüm önerilerini pay-

laflarak yapt›klar› ifli gelifltirmek amac›yla gö-

nüllü olarak bir araya gelen bir grup olma

özelli¤ini tafl›yor. Alt kademedeki çal›flanlar›n,

iyileflme konusundaki çal›flmalara kat›l›m› ve

iflyerindeki görevlerini, sorumluluklar›n› anla-

malar› aç›s›ndan önemli bir role sahip olan

Kalite Çemberi’nin faaliyetleri, çal›flanlar›n ku-

rulufllar›na aidiyetini güçlendirmeyi hedefli-

yor. Kale Kilit bünyesinde 2010 y›l› içinde çe-

flitli çal›flmalara imza atan 32 farkl› çember ku-

ruldu. Bu gruplar›n çal›flmalar›n›n, Kale Kilit’e

y›l sonu itibar›yla 2,5 milyon TL’ye yak›n ka-

zanç sa¤lamas› bekleniyor.
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Kale Kilit, KALDER Konferans›’na kat›ld›
Kalite Çemberi Paylafl›m Konferans›’na kat›lan Kale Kilit, 
‘‘Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü ile Mükemmellik Modeli’’ 
sürecinde büyük bir ad›m att›.

Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi. 

Sat›fl ve Pazarlama Müdürü

Semih Teker



Kale Kilit bayileri, 21-28 Haziran tarihleri

aras›nda “Balkanlar Gezisi Program›” kapsa-

m›nda bir araya geldi. H›rvatistan, Dubrov-

nik, Bosna Hersek ve Saraybosna’y› içeren

Balkanlar seyahatinde ilk durak Zagrep

oldu.  Büyüleyici güzellikteki Zagrep ge-

zisinin ard›ndan ikinci gün Plitvice’de

trekking yapan Kale Kilit bayileri ard›n-

dan, flirin bir Akdeniz kasabas› olan

Split’i gezdi. UNESCO taraf›ndan

Dünya Miras› Listesi’ne al›nm›fl eski

flehir meydan› ve Dubrovnik’i gezen

Kale Kilit davetlileri, ayr›ca Karaka (Korsan Tek-

nesi) ile üç ada turu yaparak,  Turkuaz Deni-

zi’nin ve büyüleyici kumsal› ile Dubrovnik

manzaras›n›n tad›n› ç›kard›. Gezinin son günü

Saraybosna’da gala yeme¤ine kat›lan Kale Ki-

litliler, Balkanlar’›n eflsiz do¤as› ve tarihi güzel-

likleriyle dinlenmifl ve e¤lenmifl olarak dönüfl

yoluna ç›kt›lar.

Kale Kilit bayileri Balkanlar’› fethetti

Kale Kilit Bayileri, Balkanlar turunun

sembolü olan Mostar Köprüsü’nde

hat›ra foto¤raf› çektirdiler.

Mimar Hayreddin taraf›ndan 1557

y›l›nda infla edilen Mostar Köprüsü

Osmanl› mimarisinin bir flaheseridir.

Köprü, 1992 y›l›ndaki savaflta H›rvat

topçular› taraf›ndan y›k›ld›, ancak

Tükiye Cumhuriyeti'nin de büyük

katk›lar›yla 2004 y›l›nda yeniden 

hizmete aç›ld›.

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

Kale Kilit 25-29 Eylül tarihleri aras›nda bayile-

rini, eflleriyle birlikte Belek Calista Luxury Re-

sort Otel’de a¤›rlad›. Bowling ve havuz oyun-

lar› aktivitelerine kat›lan misafirler aileleriyle

beraber tatilin keyfini ç›kard›. 

Kale Vida ise 29 Eylül- 3 Ekim tarihleri aras›nda

bayileriyle muhteflem bir tatil organizasyo-

nunda bir araya geldi. Misafirler sutopu, mini

futbol gibi organizasyonlarla e¤lenirken, ken-

di aralar›nda çeflitli yar›flmalar düzenlemeyi

de ihmal etmediler. Gündüz aktivitelere kat›-

lan bayiler, akflam yemeklerinde mevcut

ürünler ve pazar hakk›nda de¤erlendirme

yapma f›rsat› yakalad›lar.

Kale Kilit D›fl Ticaret bayilerine özel olarak ha-

z›rlanan tatil organizasyonunda bayiler gö-

nüllerince e¤lendiler. Antalya Vouge Avan-

garde Hotel’de 1-5 Ekim tarihleri aras›nda dü-

zenlenen tatil kampanyas›na 185 kifli kat›ld›.

Bayilerle yap›lan safari ve yanar tafl ma¤arala-

r›n›n ziyaret edilmesiyle kat›l›mc›lar bir arada

keyifli saatler geçirdi.  

Kale Kilit, Kale Vida ve
Kale Kilit D›fl Ticaret
bayilerini Antalya’da a¤›rlad›

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R
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Her y›l geleneksel hale gelen, tarihi ve kül-

türel olarak belle¤imizde ayr› bir yeri olan

mekânlar›n hep birlikte görülmesini ve bu

vesileyle tüm çal›flanlar›n kaynaflmas›n›

amaçlayan gezi organizasyonunun ikincisi

23 Ekim 2010 tarihinde Ankara’ya, An›tka-

bir’e yap›ld›. Kale Endüstri Holding’de çal›-

flan yaklafl›k 500 personelin kat›l›m›yla ger-

çekleflen gezi Ankara Atatürk Orman Çiftli-

¤i’nde yap›lan kahvalt›yla bafllarken An›tka-

bir’de Kale Endüstri Holding’e özel düzenle-

nen askeri törenin ard›ndan Atatürk’ün mo-

zolesine çelenk konulmas› ile devam etti.

An›tkabir fleref defterine Yurtiçi Sat›fl ve Pa-

zarlama Grup Baflkan› Bar›fl Ener taraf›ndan

kaleme al›nan yaz›n›n ard›ndan An›tkabir

Müzesi rehberler eflli¤inde gezildi ve hat›ra

foto¤raflar› çekildi. Ö¤leden sonraki prog-

ramda ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi, I.

ve II. Meclis binalar› gezildi ve k›sa bir flehir

turunun ard›ndan gezi program› son buldu. 

Kale çal›flanlar›

An›tkabir’de
Foto¤raflar: Nafiye Söylemez



Aviva Sigorta’n›n Kale Sigorta Acenteli¤i, iflletmeler için haz›rlad›¤› özel sigorta paketiyle yang›n ve ek teminatlara ilave ola-

rak iflletmenize özel riskler de, ayr›ca prim al›nmaks›z›n tek bir poliçeyle sigortalan›yor. Kaza sonucunda k›r›lma ya da müflte-

ri eflyas›na verilen zarar, müflteri sorumlulu¤u, nakliyat teminat›, montaj teminat›, tafl›nmaza ba¤l› hukuksal koruma gibi risk-

ler sonucu oluflabilecek hasarlar poliçede yaz›l› özel flart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahil edildi.

Kale Sigorta
KOB‹ Sigorta Nalbur Paketi ile 
önem verdi¤iniz her fleyin de¤erini biliyoruz

Son y›llarda Türk halk›n›n boks sporuna ilgisinin artmas›nda büyük pay sahibi olan Smackdown dö-

vüfl sporu program›n› sunan Fox Alternatif Sporlar Koordinatörü Bilgehan Demir, uzun zamand›r bek-

lenen imza gününü sonunda gerçeklefltirdi. Ünlü sunucu Bilgehan Demir ile sevenleri Kale Outlet Cen-

ter'da bulufltu. Gerçeklefltirilen imza gününde ünlü spikerin hayranlar› al›flverifl merkezine s›¤mad›. Bur-

sa, ‹zmit ve Trakya’dan gelen hayranlar, “Turkish Power” flovuyla ola¤anüstü anlara tan›kl›k etti. Dünya

rekortmeni ‹lker Çelik de kardefli Emre Çelik’le birlikte büyüleyici bir flov yapt›. Bilgehan Demir ‘’Turkish

Power’’ isimli Türk Amerikan gürefl tak›m›n›n da kuruldu¤u müjdesini verdi.

Kale Outlet Center hediye kampanyalar›n-

dan biri daha geçti¤imiz günlerde sonuçlan-

d›. 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri aras›nda Kale

Outlet Center’dan 50 TL üzeri al›flverifl yapan

müflterilerimiz, DFM marka araç ve SEGER

marka scooter çekilifline kat›lmaya hak ka-

zand›. 30 Eylül’de noter huzurunda gerçek-

leflen çekiliflte Kadriye Sayg›n DFM marka

araç;  Aziz Bak›r, Semra K›l›ç ve Yavuz fienkan ise SEGER marka scooter kazan-

d›lar. Kale Outlet Center Pazarlama Müdürü Ebru Mirza bu tür sevinçleri

müflterilerine yaflatman›n ayr› bir mutluluk ve keyif verdi¤ini vurgulad› ve ta-

lihlileri tebrik ederek hay›rl› olsun temennisinde bulundu.

Kale Outlet Center’la 
kazand›lar

Turkish Power Smackdown Kale Outlet Center’da

Özel Ba¤c›lar Birikim Koleji ö¤rencileri, ö¤retim y›l› sonunda el

sanatlar› çal›flmalar›n› ‘‘Geleneksel Sanatlar Sergisi’’ ad› alt›nda

Kale Center’da sergiledi. Sergide ebru, ebru hat, vitray, a¤aç

yakma, ip kolaj, ya¤l› boya ve batik çal›flmalar› yer ald›. Ö¤ren-

cilerin yan› s›ra, ö¤retmen ve velilerin de y›l içinde yapt›¤› ça-

l›flmalar›n yer ald›¤› sergide, ziyaretçiler görsel sanatlar ö¤ret-

meninin nezaretinde ebru uygulamas› yapma f›rsat› buldu.

Sergi sonunda yap›lan ebru uygulamalar› ziyaretçilere hediye

edildi. Sergide en çok

ilgi çeken çal›flma ise

120 bin pul ve 10 kilo

toplu i¤neden yap›lan

Türk bayra¤› tablosu

oldu. Bayrak tablosu

sergi sonunda Ba¤c›lar

Kaymakaml›¤›’na hedi-

ye edildi.

Ö¤renciler, çal›flmalar›n› 
Kale Outlet Center’da sergiledi

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R
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ve çekti¤im s›k›nt›lara de¤en bir anlaflma yap-

t›m. Team Atakan’a girdim. Benim yar›flmaya

çal›flt›¤›m dönemde 40 yafl›ndaki pilota “genç

yetenek” diyorlard› bu ülkede. Çok flükür, ne-

ticede olmak istedi¤im yere geldim ve o ta-

rihte Marlboro pilotu oldum. Düflledi¤im fley

gerçek oldu.

Türkiye motor sporlar› konusunda nas›l? Özellikle

bu sporda e¤itimin ve güvenli¤in öneminden bah-

seder misiniz? 

Bir ülkede motor sporu olmas› için devlet

deste¤inin olmas› gerekiyor. fiimdi bak›yo-

rum, iki genç caddede kurallara uymadan h›z

yap›yor. Gazeteler “Yar›fl›rken kaza yapt›lar” di-

ye manflet at›yor. Yar›fl kavram› zihinlere

olumsuz bir flekilde yerlefliyor ve halk›m›z bu

spordan so¤uyor. Halbuki yar›fl, kurallar› olan

bir fleydir. ‹ki kifli kavga etti¤inde, gazeteler ka-

rate ya da boks yapt›lar, diye yaz›yor mu? O

halde yar›fl kavram› da böyle kullan›lmamal›.

Eskiden on binlerce kifli seyrederdi bu sporu.

Oysa bugün toplum bu spordan korkar hale

geldi. Federasyonumuz da, sporcuya yönelik

hiçbir fley yapmay›nca tak›mlar›m›z›n kalitesi

3. lig tak›mlar›na dönüfltü. Düflüfl çok h›zl› ve

sert oldu. Ama muhakkak ç›k›fla geçecektir

diye düflünüyorum. Bir kahraman gelip bu-

nu de¤ifltirecektir. Tabii ki kahraman›n arka-

s›nda duracak ö¤eler çok önemli. Bunlar flu

anda Türkiye’de yok, zaman içinde olacakt›r.

Türkiye Ralli fiampiyonas›'n›n alt›nc› aya¤›n›n

galibi oldunuz. Yar›flla ilgili yaflad›klar›n›z› pay-

lafl›r m›s›n›z?

Hata yapmad›k ve yar›fl› kazand›k. Zor bir yar›fl-

t›, üstelik hava çok s›cakt›. Ama ben yar›fl› bugü-

ne kadarki birikimim ve tecrübemle kazand›m.

Önümüzdeki dönemde kat›laca¤›n›z bir yar›fl var m›?

Avrupa fiampiyonas›’n›n bir aya¤›na kat›laca-

¤›m. Bir de Türkiye’de bir yar›fl yapaca¤›m. 

Motor sporlar›yla ilgilenenlere neler söylemek is-

tersiniz? 

Motor sporlar›n›n her türü, sokakta kurallara

uymayan gençlerin yapt›¤› tehlikeli hareket-

lerden çok daha emniyetlidir. Motor sporlar›-

na sahip ç›ks›nlar. Bu spor ne kadar ilgi görür-

se gençlerin de sporun içinde yer alma flans›

o kadar fazlalafl›r.

Motor sporlar›n›n emniyete dayal› olmas›ndan

hareketle hayat›m›z›n emniyetini sa¤layan Kale

Kilit ile ilgili düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Kale Kilit Türkiye’nin bu sektördeki markas›.

Adeta baflka bir kilit markas› yok gibi. Herkese

oldu¤u gibi bana da büyük bir güven veriyor.

Kendilerine baflar›lar diliyorum.
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“Araç”, rallici için ne ifade eder? Yar›flta kulland›-

¤›n›z arac›n özelliklerinden bahseder misiniz?

Yar›fl arabalar› bizden birer parça gibidirler,

yar›fl›rken onlarla bütünlefliriz adeta. Bazen biz

onu, bazen de o bizi kurtar›r tehlikelerden.

Büyük bir ba¤ vard›r aram›zda.

‹lk yar›fl›n›zdan bahseder misiniz? Bugüne kadar

sizi en çok etkileyen yar›fl hangisi oldu ve nas›l so-

nuçland›? 

‹lk yar›fl›m 1989 Mudanya t›rmanma rallisi idi.

O gün yar›fl› kazand›m ve çok mutlu oldum.

Unutamad›¤›m bir gündü; çok büyük bir se-

yirci önünde ilk yar›fl›m› kazanm›flt›m.

Uluda¤’daki Karadam yar›fl›n› kazand›¤›mda

da çok sevindim. Tüm yar›flmac›lar› geçtim ki,

hepsi flampiyondu ve oraya da “fiampiyonlar

fiampiyonas›” diye gelmifllerdi. Tüm bas›n

oradayd› ve baflta beni hiç fark etmediler bile.

Ama ben hepsini geçece¤imi biliyordum. Ya-

r›fla da Cem Hakko’yu ikna ederek kat›labil-

mifltim. Çünkü flampiyon de¤ildim ve beni

oraya almalar› için önemli bir baflar›m yoktu.

Ama kat›ld›m ve kazand›m...  

Yar›fltan önce neler yapars›n›z? Özellikle dikkat

etti¤iniz noktalar var m›? 

Motivasyonum iyi oldu¤unda kazanabiliyo-

rum. Bu nedenle yar›fl öncesinde motivasyo-

numu iyi tutmaya çal›fl›yorum, dua ediyorum.

Dönüm noktas› sayd›¤›n›z bir tarih var m›? 

2000 y›l›nda tüm u¤rafl›lar›ma, didinmelerime
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Kendine has tarz›yla baflar›l› ifllere imza atan ralli pilotu Serkan Yaz›c›, gösteriflli pilotajlar›yla önemli bir hayran kitlesine

sahip. Türkiye’de motor sporlar›n›n, arzu edilen noktada olmad›¤›n›, yanl›fl tan›t›ld›¤› için “tehlikeli spor” imaj›ndan 

s›yr›lamad›¤›n› ve bu nedenle çok fazla ilgi görmedi¤ini söyleyen Yaz›c›, “Türkiye’nin baflar›l› pilotlar› ve 

organizasyonlar›yla dünya motor sporlar› platformunda söz sahibi bir ülke olaca¤›na inan›yorum” diyor.

Do¤um tarihi: 22 Mart 1971’de Bursa’da do¤du. Evli ve bir çocuk babas›

Motor sporlar› bafllang›c›: 1989 Mudanya t›rmanma

Mesle¤i: Turizm ve inflaat

Yar›flt›¤› tak›mlar: Testefl Rally Team, Opel Motorsport Turkey, Team Atakan, Team Taksi, 

Ford Rally, Team Taksi, Ford Rally Sport Turkey, Hyundai Assan Motorsports, Lassa Rally Team

Önemli baflar›lar: 1996 Türkiye T›rmanma fiampiyonu, 2000 WRC FIA Teams Cup 3., 2000 Türki-

ye Ralli fiampiyonlu¤u, 2001 Türkiye Ralli fiampiyonlu¤u, 2004 Türkiye Ralli fiampiyonlu¤u, 2008

Türkiye Ralli fiampiyonlu¤u

Se
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›c

›’n
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Zorlu etaplar› yola getiren rallici:

Serkan Yaz›c›
ll
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S A ⁄ L I K

Yorgunluk deyip geçmeyin 
Yorgunluk son günlerin en çok ko-

nuflulan konular›ndan biri. Özellikle

k›fl ve bahar aylar›nda yorgunluk so-

rununa çare arayanlar›n say›s› art›-

yor. Peki, ne oldu da eskiden soh-

betlere bile “ara-s›ra” konu olan bu

sorun en önemli sa¤l›k problemle-

rinden biri haline geldi? Çünkü eski-

ye oranla daha az bedensel güç

harc›yoruz, kazma sallayan, kürek

saplayan, odun k›ran, yani flu veya

bu flekilde a¤›r bedensel çal›flma

yapanlar›n say›s› parmakla gösteri-

lecek kadar azald›. O zaman sorun

ne? Ço¤umuzun fark›nda olmad›¤›

bir nokta var:  Bizi bedensel yükler

kadar ruhsal olaylar da yorar. Çö-

zümsüz konular, bitmeyen sorunlar,

ifl, afl, efl endifleleri, kayg› ve korkular,

gelece¤e yönelik belirsizlikler, yani

fark›na vard›¤›m›z ya da varmad›¤›-

m›z birçok ruhsal problem ve/veya

iç çat›flma yorgunluk nedeni olabi-

lir. Son zamanlarda yaflanan yorgunluklar be-

densel veya fiziksel olmaktan çok, ruhsal ya da

motivasyonel yorgunluklard›r. Depresyon so-

rununun, kayg› bozukluklar›n›n s›klaflmas›, ya-

r›flmaya dayal› yeni yaflam tarz› sosyal ve mad-

di yönden mükemmeliyete yak›n olanlarda

bile ciddi düzeyde yorgunluk yak›nmas›na se-

bep olabiliyor.

Beslenme ve uyku çok önemli
Yorgunlu¤un baflka sebepleri yok mu? Tabi-

i ki var. Hareketsiz yaflam tarz›m›z bunlar›n

bafl›nda geliyor. Yo¤un bedensel aktivite na-

s›l yorgunluk hissine yol aç›yorsa, gere¤in-

den fazla tembellik de enerjisizlik, güçsüzlük

duygusuna yol aç›yor. Uzam›fl tatiller, televiz-

yon karfl›s›nda geçirilen bofl saatler, gere¤in-

den uzun istirahatler de bizi yorabiliyor. Bes-

lenme yanl›fllar› da önemli bir neden. Bede-

nimizde baz› vitamin ve mineraller azald›¤›n-

da yorgunluk hissi bafll›yor. Özellikle demir,

potasyum, kalsiyum eksikli¤i, folik asit ve bil-

hassa B 12 vitamini noksanl›¤› yorgunluk ne-

deni olabiliyor. Sodyum azl›¤›n›n da yorgun-

lu¤a yol açt›¤› kesindir. Kalsiyumun yaln›z az-

l›¤› de¤il, fazlal›¤› da yorgunluk nedeni olabi-

liyor. Beslenme hatalar› sonucu ortaya ç›kan

kan flekeri düflmesi –hipoglisemi-, yeteri ka-

dar su içmemek de yorgunlu¤a neden olabi-

liyor. Özellikle fazla kilolu, göbekli, insülin di-

renci problemi olan biriyseniz, fazla miktarda

fleker, un, niflastal› yiyecekler yemek, bir

ö¤ünde al›nan toplam kalori miktar›n› abart-

mak, silik hipoglisemi nöbetleri de yorgunlu-

¤a sebep olabiliyor. Ö¤ün atlaman›n da yor-

gunlu¤a neden olabilece¤i akl›n›zda olsun.

S›k yap›lan bir beslenme yanl›fl› da yorgun-

luktan kurtulaca¤›m diye fazla miktarda kafe-

in tüketmektir. Kafeinin makul mik-

tarlar› yorgunlu¤a iyi gelse de faz-

las› yorabiliyor. Uykusuzluk en az

beslenme kadar önemli bir yor-

gunluk sebebidir. Süresi ve kalitesi

iyi olmayan bir uyku ertesi gün

mutlaka yorgunluk yapar.

Hastal›k iflareti olabilir
Yorgunlu¤un önemli bir sa¤l›k so-

rununun iflareti olabilece¤ini de bil-

menizde fayda var. Kans›zl›ktan en-

feksiyon hastal›klar›na, hormonal

bozukluklardan organ yetmezlikle-

rine, romatizmal hastal›klardan kan-

serlere kadar pek çok hastal›kta yor-

gunluk uzun süreli ilk ve tek flikâyet

olabiliyor. Yorgunluk sorununun te-

davisi esas olarak nedene göre

planlan›yor. Sorun psikolojikse bafl-

ka, bedensel sorunlardan kaynakla-

n›yorsa baflka flekilde çözümlenme-

si gerekiyor. Yani herkese uygun

gelebilecek ortak bir tedavi söz konusu de¤il.

Benim önerim birkaç haftay› geçen, özellikle

ilerleyici bir karakter gösteren yorgunluk flikâ-

yetiniz oldu¤unda sorunun nedenini ö¤ren-

meye çal›flman›z, gerekiyorsa konuyla ilgili  bir

doktordan yard›m alman›zd›r. 

Kronik yorgunluk sendromu son y›llarda s›k

s›k gündeme gelen bir sa¤l›k problemidir ve

nedeni hâlâ belirlenebilmifl de¤ildir. Bu sen-

dromda depresyon, gezici kas ve eklem a¤r›-

lar› da ço¤u zaman yorgunlu¤a efllik etmekte-

dir. Daha çok genç han›mlarda görülen bu

sa¤l›k probleminde hafif bir atefl, boyun lenf

bezlerinde büyüme de yorgunlu¤a efllik ede-

biliyor. Baz› hastalarda yorgunlukla beraber

kolit flikâyetleri de s›k s›k tekrarl›yor. Sendro-

mun kesin bir teflhis arac› yok. Hasta flikâyetle-

rinin klinik veriler ve laboratuar bilgileriyle bir-

lefltirilerek teflhis konuluyor.

Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu




