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S U N U fi \ S E D A T Ö Z G Ü R

Dünya ekonomisinde son elli y›l›n en zorlu ekonomik flartlar›n›n hâkim oldu¤u, ayn›

zamanda önemli geliflmelerle tarihe damga vuran bir y›l› geride b›rakt›k.

Geçti¤imiz y›l gerçekleflen geliflmelere bakt›¤›m›zda; bilimde, teknolojide ve di¤er

alanlarda pek çok yeni keflif ve buluflun yap›ld›¤›n› görüyoruz. 

Bir taraftan ufkumuz genifllerken di¤er taraftan bugüne kadar bildi¤imiz do¤rular

de¤ifliyor. Ekonomik olarak dünya yeni bir düzene haz›rlanmaya bafll›yor. Bu h›zl› de-

¤iflim, rekabet koflullar›n›, tüketici ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini de de¤ifltiriyor. 

De¤iflime h›zla adapte olmak, dinamik ve esnek hareket etmek, her zamankinden

daha da fazla önem kazan›yor. Bu de¤iflim sürecinde mevcut ekonomik sistemler

ise ihtiyaca cevap veremedikleri için elefltiriliyor. 

Ticari hayatta da krizden al›nan derslerle ifl süreçlerinin sorgulanaca¤› ve yeni ifl mo-

dellerinin aranaca¤› bir dönem yaflayaca¤›z. Oyunun kurallar› süratle de¤ifliyor.

Ürünlerin yaflam ve çevrim süreleri gittikçe h›zlan›yor. Pazar›n olgunlaflmas›yla fiyat

ve iliflki de¤erinin geniflledi¤i, performans de¤erinin görece azald›¤› gözlemleniyor.

Genelde fiyat de¤erini esas alan oyuncular pazara eskisinden çok daha çabuk giri-

yorlar. Kendilerini sürekli yenileyen flirketlerin ayakta kalabildi¤i dikkatle izleniyor.

Global bir ekonomide rekabetçi avantaj›n yeni kaynaklar›, yenilik, esneklik, pazara ce-

vap verme h›z›, f›rsatlar›n yeniden tan›mlanmas› olarak görülüyor. Hayatta kalmak

için proaktif olmak flirketlerin en önemli yetkinli¤i haline dönüflüyor.

Kale Endüstri Holding ve flirketleri olarak; 2015 y›l›na kadar yol haritam›z› bu de¤iflim

h›z›na göre çizdik. Önceli¤imiz, de¤iflim h›z›na ayak uydurabilen proaktif bir flirketler

toplulu¤u olmakt›r. ‘Bütünsel Güvenlik Sistemleri Sunucusu’ olma hedefimize do¤-

ru emin ad›mlarla ilerlerken her zamanki gibi dinamik, haz›r ve kararl›y›z.

2011 y›l›n›n sa¤l›kl›, baflar›l› ve verimli geçmesini dilerim. 

De¤iflen dünyada proaktif olmak 
flirketlerin en önemli yetkinli¤idir

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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Mehmet Zeren:

“‹hracatta rekabet gücümüzü art›r›yoruz” 

‘2010 y›l› de¤erlendirmesi ve 2011 y›l›na bak›fl’ temal› 14. say›m›z ile
tekrar karfl›n›zday›z. 

Bu say›m›zda Kale Endüstri Holding yöneticilerinin ve ifl dünyas›ndan
önemli isimlerin 2010 de¤erlendirmelerini ve 2011 y›l›na nas›l bakt›k-
lar›n› aktaraca¤›z.

2011 y›l›n›n her fleyden önce farkl› ve verimli bir y›l olaca¤› kesin. Önü-
müzdeki dönemin ekonomide, üretimde, ticarette, bilimde, sanatta
ve iletiflimde oldu¤u gibi; tüm alanlarda de¤iflime aç›k, de¤iflimin ‘de-
¤iflmez’ oldu¤unu bilenler taraf›ndan yönetilece¤i de bir gerçek.

2000’li y›llardan sonra h›zla geliflen iletiflim ça¤›, de¤iflimin öncülü¤ü-
nü yapmaya devam ediyor. ‹letiflim araçlar›n›n ço¤almas›, dijital ça¤›n
getirdi¤i h›z ve de¤iflen tüketim al›flkanl›klar› karfl›s›nda ürünler, talep-
ler, tüketici beklentileri çok çabuk de¤ifliyor ve sürekli gelifliyor. 

Bu de¤iflimlerin yan›nda ‘marka olmak’ ve özellikle ‘marka kalmak’ gi-
derek zorlafl›yor.

Kale Kilit için reklam filmi çekmek üzere yola ç›kt›¤›m›zda, bu anlay›fl-
tan hareket ettik. “Kale markas›n›n yar›m asr› aflan marka yolculu¤unu
en iyi ne yans›t›r?” sorumuzun cevab› a¤›rl›kl› olarak ‘tüketici’ oldu.
Yapt›¤›m›z sokak röportajlar›nda tesadüfen seçti¤imiz kiflilere ‘evlerin-
de en çok de¤er verdikleri fleylerin’ neler oldu¤unu ve ‘bu de¤erleri
ne ile koruduklar›n›’ sorduk. Herkesten ayn› cevap geldi: Kale Kilit... 

Markam›z›n tüketici taraf›ndan tam da amaçlad›¤›m›z gibi ‘güven’ ile
özdefllefltirilmesinin hakl› gururunu ve sorumlulu¤unu yafl›yoruz. Bu
sorumlulukla 2011 y›l›na sürekli geliflim, yenilik ve de¤iflimi ilke edin-
mifl olarak giriyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.
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Kale Endüstri Holding’in tepe yöneticileri, baflar›l› bir
flekilde geçen 2010 y›l›n› ‘yuvarlak masa’ toplant›s›nda de-
¤erlendirdi. Moderatörlü¤ünü Kale Endüstri Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Cengiz Solako¤lu’nun gerçeklefltirdi¤i
toplant›ya; Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Sedat Özgür, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan, Kale Endüstri Holding CE-
O’su Hakan Önce, Kale Kilit Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl Grup
Baflkan› Bar›fl Ener, Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan› Tur-
han Turgut, Kale Kilit Üretim Grup Baflkan› Nadir Erze, Kale
Kilit D›fl Ticaret Genel Müdürü Cavit Do¤an ve Kale Çelik
Eflya Genel Müdürü Erhan Y›lmazel kat›ld›.  

2010 y›l› nas›l geçti? Yönetim Kurulu Baflkan› olarak, bize 2010 y›l›n›n
sonunda Kale Endüstri Holding ve Kale Kilit’in genel durumunu, yöne-
timsel geliflmelerle birlikte de¤erlendirebilir misiniz? 
2009 y›l›nda dünya genelinde yaflanan ekonomik krizin 2010 y›l›nda da etkilerini
devam ettirdi¤ini göz önüne al›rsak, Kale Kilit olarak krizi f›rsata çevirmek ad›na
önemli ifller yapt›¤›m›z› söyleyebilirim. 2010 y›l› bizim için rekabetçili¤imizi art›rma-
ya yönelik çal›flmalar› planlayarak uygulad›¤›m›z bir y›l oldu. ‹novasyon, verimlilik,
kurumsallaflma ve yeni pazarlar ad›na birçok projeyi hayata geçirdik. Ayn› zaman-
da toptanc› bayilerimiz ile dayan›flman›n verdi¤i güçle planlad›¤›m›z hedefler do¤-
rultusunda, hedeflerini yakalam›fl ve baflar›l› sonuçlar elde etmifl durumday›z.
2010 y›l›nda üretim tesislerimizde verimlili¤imizin artmas›, yeni ürünlerimizi piya-
saya sürmüfl olmam›z, iç piyasada ve ihracatta bir önceki y›la göre art›fllar kaydet-
mifl olmam›z memnuniyet vericidir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra özellikle son iki y›l içinde kurumsallaflma ad›na büyük ad›m-
lar att›k. Konusunda uzman ve deneyimli yönetici kadromuz ve çal›flanlar›m›zla
gelece¤e dair büyük oluflumlar› hayata geçirmeye devam edece¤iz.

2010 y›l›nda sektörle ilgili ne gibi geliflmeler oldu?
Türkiye ekonomisinde inflaat sektörünün lokomotif olma özelli¤i tafl›mas›, bütün
sektörlere canl›l›k ve ifl ortam› yaratmaktad›r. Son y›llarda TOK‹ ve di¤er inflaat fir-
malar› taraf›ndan yap›lan konut ve di¤er inflaatlar buna örnektir. Bu yat›r›mlar ka-
ba inflaat malzemelerinden iç dekorasyonuna kadar say›s›z sektöre ifl imkân› yarat-
maktad›r. ‹nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i'nin (‹MSAD) verilerine göre inflaat
sektörü 2010 y›l› boyunca büyüme kaydederek ilk dokuz ayl›k döneminde yüzde
18.4 oran›nda büyüme elde etti.
2010 y›l›nda kilit sektöründeki en önemli gösterge, güvenlik ihtiyac›n›n artan
oranda devam etmesiydi. Konut al›flkanl›klar› de¤iflen ve bilgi donan›m› artan tü-
ketici profilinin güvenlik ihtiyaçlar› da de¤iflti. Kale Kilit olarak geçti¤imiz y›l ç›kar-
d›¤›m›z yenilikçi ürünler ile tüketicinin de¤iflen ve geliflen güvenlik ihtiyaçlar›na
büyük oranda cevap verdi¤imizi düflünüyorum.
Kilit sektöründe rekabetin fiyat ve kalite üzerine odakland›¤› bir gerçektir. Y›ldan
y›la artarak devam eden ve Uzakdo¤u ülkelerinden gelen ucuz ve kalitesiz ürün-
lerin piyasa girmesi güvenlik sektörünü olumsuz anlamda etkilemektedir. 
Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding olarak üretimini yapt›¤›m›z tüm ürünlerde kali-
te ve güveni esas alma anlay›fl›m›z markam›z›n yurtiçinde ve yurtd›fl›nda tercih
edilmesindeki en önemli etkendir.
Kilit sektöründe Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u bölgede mekanik ürünlere
olan talep yo¤unluklu olarak devam ediyor. Bununla birlikte dünyada kilit kulla-
n›m al›flkanl›¤›n›n elektromekanik ve elektronik kilitlere do¤ru yönelmesi dikkat
çekmektedir.  

SEDAT ÖZGÜR 
Kale Endüstri Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan›

“2010’da hedef-
lerimizi gerçek-

lefltirdik” 

20112011 farkl› bir y›l olacak
Kale Kilit’te

GEÇT‹⁄‹M‹Z YIL P‹YASAYA SÜRDÜ⁄Ü YEN‹L‹KÇ‹

ÜRÜNLER ‹LE TÜKET‹C‹N‹N DE⁄‹fiEN VE GEL‹fiEN GÜ-

VENL‹K ‹HT‹YAÇLARINA BAfiARIYLA CEVAP VEREN

KALE K‹L‹T, 2011’DE VER‹ML‹L‹K ÇALIfiMALARINI YO-

⁄UNLAfiTIRARAK GELECE⁄E YÖNEL‹K DAHA DA

SA⁄LAM ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEK. YEN‹-

L‹KÇ‹, KAL‹TEL‹ VE ‹NOVAT‹F ÜRÜNLER‹YLE 2011’E ‹D-

D‹ALI BAfiLAYAN KALE K‹L‹T’‹N FARKLI ALANLARDA-

K‹ HEDEFLER‹N‹ KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG YÖNET‹-

C‹LER‹NDEN D‹NLED‹K.  
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‹fl dünyam›z 2010 y›l›n› nas›l geçirdi?
Türkiye, 2008’in son aylar›nda bafllayan ve ha-
len devam eden dünyadaki ekonomik krizi
2010 y›l›nda önemli ölçüde aflan say›l› ülkeler-
den biri oldu. Bankac›l›k sisteminin geçen sekiz
y›lda giderek güçlenmesi, kamu borçlar›n›n di-
¤er geliflmifl ülkelere k›yasla daha az oluflu,
özel sektörümüzün de¤iflen flartlara çabuk
ayak uydurabilme özelli¤i ve Türkiye d›fl politi-
kas›nda gözlemlenen komflularla s›f›r problem
politikas› bu baflar›daki en önemli faktörlerdi.
Dünyadaki trendi ve Türkiye’deki de¤iflimi ça-
buk fark eden kurulufllar, ayn› zamanda 2010
y›l›nda ciro ve kârl›l›klar›n› en fazla art›ranlard›.
Faizlerin düflmesi, olumlu etkisini büyük ölçü-
de inflaat ve otomotiv sektöründe gösterdi.
Buna ra¤men Türkiye’nin önünde aflmas› ge-
reken güçlükler var. Cari aç›k, iflsizlik, gelir da¤›-
l›m›ndaki eflitsizlik, kay›td›fl› ekonominin varl›¤›,
dolayl› vergilerin yüksekli¤i bunlardan baz›lar›. 

Kale Endüstri Holding aç›s›ndan 2010 y›-
l›n›n en önemli geliflmesi nedir?
Kale Endüstri Holding’in cirosunu ve özellikle
ihracat›n› önemli ölçüde art›rmas›, kurumsal
yap›s›n› güçlendirmesi, gelecek için stratejik
plan›n› yapmas› ve uygulamaya bafllamas›
bence iz b›rakan geliflmelerdi.  

2011 y›l›nda ifl dünyas›nda yeni trendler
neler olacak?
Türkiye’nin dünyada geliflmekte olan ülkeler
aras›nda en üst s›ralarda yer almaya bafllamas›
çok önemli. Seçim sonras›nda dünya finans
kurulufllar›n›n Türkiye’nin notunda yapacaklar›
olas› bir yükseltme, hem do¤rudan yabanc›
sermaye art›fl›n› h›zland›racak hem de birçok
sektörde yabanc› kurulufllar›n›n boy göster-
mesini beraberinde getirecek. Özel sektör, bu
de¤iflim ve geliflimi yak›ndan takip eden bir

yap›ya sahip. Bu y›l›n trendini rekabet gücünü
art›racak önlemlerin al›nmas› ve ifli çok daha
verimli yönetecek bir kurumsal yap›ya geçiflin
h›z kazanmas› olarak tahmin etmek mümkün-
dür.  

Önümüzdeki befl y›ll›k dönemde Kale
Endüstri Holding ve Kale Kilit’i nerede
görüyorsunuz?
Türkiye ve dünyada tan›nan Kale Kilit markas›-
n› genel güvenlik sistemlerine do¤ru, ev ve ifl
yeri güvenlik sistemleri kuran bir yap›ya tafl›-
mal›y›z. Markam›z›n Türkiye’deki liderli¤ini pe-
kifltirirken bölgesel bir güç haline gelmesini
bekliyorum. 

CENG‹Z SOLAKO⁄LU
Kale Endüstri Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi

Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› olarak 2010 y›l›n› de-
¤erlendirebilir misiniz?
Bu sorunuza cevap verirken, öncelikle dünya-
da ve ülkemizde 2010 y›l›n›n nas›l geçti¤ine
bakmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi, 2009 y›l›nda
ülkemizde oldu¤u gibi bütün dünyada büyük
krizler yafland›. Bu krizin etkileri ve açt›¤› yaralar
2010 y›l›nda da devam etti. Birçok ülkede fir-
malar krizden ç›kmak için devlet deste¤i istedi
ve iflas etmekten zor kurtuldu. Baz›lar› ise ta-
mamen yok oldu. Krizin etkisiyle büyük bir be-
lirsizlik ortam› do¤du. Talepler azald›, üretim ve
tüketim düfltü. Ayn› zamanda da ihracatta kes-
kin düflüfller yafland›.
Ülkemiz de ayn› s›k›nt›lar› yaflad›. Krizden en
fazla etkilenen tekstil piyasas›nda iflaslar yaflan-
d›, kepenkler kapand›. ‹flsizlik h›zla artt›. Krizden
ç›kmak için birçok tedbir al›nd› ama san›r›m bi-
raz geç kal›nd›. Türkiye’nin krizden biraz daha
az yarayla ç›kmas›na imkân veren farkl› bir yan›
var, çünkü ciddi bir ekonomik potansiyele sa-
hibiz. Do¤al kaynak zenginli¤i, tar›m potansi-
yeli, genç ve dinamik e¤itimli nüfusun yan› s›-
ra aile ba¤lar›n›n kuvvetli olmas› ve birbirleri-
nin s›k›nt›lar›na ortak olmalar›, ülkemizde krizin
di¤er ülkelere oranla daha az hissedilmesini
sa¤lad›. Bugüne bakt›¤›m›zda ise ülkemizde iyi
fleyler oldu¤unu sevinerek gözlemliyoruz. 

Sizce Kale Endüstri Holding aç›s›ndan
2010 y›l›n›n en önemli geliflmesi veya
olay› nedir?
Firmam›z 2010 y›l›nda kurumsal yap›lanmay›
tamamlama ad›na önemli ad›mlar att›. Ar-Ge
Bölümü dar bir çerçeveden ç›kar›larak; bugün
30’a yak›n mühendis kadrosuyla mekanik üre-
timden elektromekanik üretime geçmeyi ba-
flarm›fl bir birime dönüfltü. Bugün tüm dünya-
da güvenlik sistemleri ve elektromekanik kilit-
ler ön plana ç›kmakta ve kullan›m› artmaktad›r.
Biz de ülkemizde bu konuda önde gelen bir

firma olmay› hedef koyduk ve bunu baflard›k.
Kopya yapan de¤il, yaratan ve üreten firma ol-
du¤umuzu kan›tlad›k. 

Önceki y›llarda ekonomik krizden çok etki-
lenen perakende kanallar›, üzerlerinden bu
olumsuz havay› atabildi mi?
‹nflaat, krizin etkilerinin en yo¤un yafland›¤›
sektördü. Bu sektöre hizmet veren ve kilitlerin
içinde bulundu¤u bir alt sektör olan yap› mal-
zemeleri sektöründeki ürünlerin sat›fl›, inflaat
sektörünün trendleriyle do¤rudan iliflkili. Kriz
döneminde, özellikle krizin daha yo¤un hisse-
dildi¤i kimi ihracat pazarlar›ndaki birçok firma
gibi biz de önemli sat›fl kay›plar› yaflad›k. Bu ka-
y›plar› telafi etmek için farkl› stratejiler uygula-
d›k. Al›nan tedbirler sonunda olumsuz havan›n
kalkt›¤›n› görüyoruz. ‹nflaat ve yap› malzemele-
ri sektöründeki canl›l›k bunun en güzel göster-
gesidir. Ayr›ca Türkiye ‹statistik Kurumu’nun
verileri 2010 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda inflaat sek-
törünün yüzde 18.4 oran›nda büyüdü¤ünü
gösteriyor. Bu rakamlar karamsar havan›n da-
¤›ld›¤›n› daha iyi anlat›yor. 

40 y›ld›r Kale Kilit ailesinin bir üyesi ola-
rak deneyim ve gözlemlerinize dayana-
rak, önümüzdeki befl y›ll›k dönemde Ka-
le Endüstri Holding ve Kale Kilit ile ilgili
beklentileriniz nelerdir?
Sizlerin de bildi¤i gibi, Kale Kilit bir dünya
markas›na dönüflmüfltür. Ürünlerimiz dünya
genelinde 100’ün üzerinde ülkede, milyon-
larca evin kap›s›nda güvenle kullan›lmakta-
d›r. Kale Endüstri Holding ve lokomotif flirke-
timiz olan Kale Kilit, gelecek befl y›ldaki he-
defini vizyonunda belirtmifltir. Vizyonumuz,
kilit barel üretimi ve sat›fl›nda yurtiçindeki li-
der konumumuzu daha da güçlendirerek
sürdürmek, Kale markas›n› dünyada en çok
talep edilen ve güvenilen kilit ve barel mar-
kalar›ndan biri haline getirmektir.

KENAN KIZILTAN
Kale Endüstri Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s›

“B‹Z‹M ‹Ç‹N 2010 YILININ EN ÖNEML‹ GEL‹fiMES‹, KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG’‹N C‹ROSUNU VE ÖZELL‹KLE ‹H-
RACATINI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ARTIRMASI, KURUMSAL YAPISINI GÜÇLEND‹RMES‹ VE GELECEK ‹Ç‹N BEL‹RLENEN STRA-
TEJ‹K PLANIN UYGULANMAYA BAfiLAMASIDIR. TÜRK‹YE VE DÜNYADA TANINAN KALE K‹L‹T MARKASINI 
GENEL GÜVENL‹K S‹STEMLER‹NE DO⁄RU, EV VE ‹fiYER‹ GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ KURAN B‹R YAPIYA TAfiIMALIYIZ.
MARKAMIZIN TÜRK‹YE’DEK‹ L‹DERL‹⁄‹N‹ PEK‹fiT‹R‹RKEN BÖLGESEL B‹R GÜÇ HAL‹NE GELMES‹N‹ BEKL‹YORUM.”

“B‹R DÜNYA MARKASINA DÖNÜfiEN KALE K‹L‹T, BUGÜN 100’ÜN ÜZER‹NDE ÜLKEDE M‹LYONLARCA EV‹N KA-
PISINDA GÜVENLE KULLANILMAKTADIR. V‹ZYONUMUZ DO⁄RULTUSUNDA; ÜRET‹M VE SATIfiTA YURT‹Ç‹NDEK‹ L‹-
DER KONUMUMUZU DAHA DA GÜÇLEND‹R‹P KALE MARKASINI DÜNYADA EN ÇOK TALEP ED‹LEN VE GÜVEN‹LEN
K‹L‹T VE BAREL MARKALARINDAN B‹R‹ HAL‹NE GET‹RECE⁄‹Z.”

“Bölgesel bir güç
haline gelmeliyiz“

“Dünya markas›
haline geldik “
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Kale Endüstri Holding ve grup flirketlerinin
2010 y›l› de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?
2009, kriz y›l› olarak tüm sektörleri oldu¤u gibi
bizi de etkiledi. 2010 y›l›nda, üretimimizin yan›
s›ra iç ve d›fl sat›fllar›m›zda s›çramalar yaflad›k.
2010 y›l›nda Kale Endüstri Holding’in Üretim
Grubu’nda adetsel büyüme yafland›, ancak
hem adetsel hem de cirosal anlamda henüz
2008 y›l› rakamlar›na ulafl›lamad›. Holding ola-
rak, 2010 y›l›n› 250 milyon dolar ciroyla kapat-
t›k. Grup flirketlerimizden Kale Kilit’in de içinde
bulundu¤u Üretim Grubu’nun bu ciroda pay›
yüzde 70 civar›ndad›r.

Sizce Kale Endüstri Holding aç›s›ndan
2010 y›l›n›n en önemli geliflmesi nedir? 
2010, ekonomik krizin izlerini minimize etmek
için ifl süreçlerimizi yeniden gözden geçirdi¤i-
miz ve planlar›m›z› uygulamaya devam etti¤i-
miz bir y›l oldu. Holding çat›s›n›n anlam›na uy-
gun bir flekilde, 2010’da flirketleraras› sinerji
sa¤lamak mümkün oldu. Tedarik zincirinden
destek hizmetlerinin sunumundaki kaynak ve-
rimlili¤ine kadar tüm süreçlerimizi, kritik yolu
dikkate alarak planlar hale geldik. Bölgesel güç
olma yolunda önemli ad›mlar att›k. Güney Af-
rika, Ortado¤u ve Uzakdo¤u’daki pazarlar›n ta-
lebini zaman›nda karfl›lamak amac›yla Duba-
i’de Kale Kilit FZCO flirketini kurarak lojistik des-
te¤imizi güçlendirmek için depomuzu hizme-
te açt›k. ‹hracat, bizi küresel marka olma yolun-
da destekleyen önemli bir faaliyet alan›. Bugün
70 ülkeye 60-65 milyon dolar civar›nda ihracat
yapt›¤›m›z› gururla söyleyebilirim. 

‹nsan kaynaklar› ve ifl güvenli¤i aç›s›ndan
2010 y›l›nda yeni çal›flmalar oldu mu? 
‹nsan kaynaklar› ve endüstriyel iliflkiler ba¤la-
m›nda 2010 y›l›n› oldukça yo¤un ve verimli
geçirdik. Gerek iflçi sa¤l›¤› ve iflçi güvenli¤inde
(‹S‹G) gerekse ‹K alanlar›nda birçok sürecin te-
mellerini att›k. Bu konuda baz› rakamlar› sizinle
paylaflmak isterim. ‹fl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›
kapsam›nda yürütülen çal›flmalar›m›zla toplam
ifl kazas› say›m›zda ciddi iyilefltirmeler sa¤land›.
Çal›flmalar sonucunda istirahatl› gün say›m›z
2010 y›l› itibariyle yüzde 250 oran›nda iyilefltiril-
di. 2010 y›l›nda verilen ilkyard›m e¤itimleriyle

birlikte e¤itim belgeli ilkyard›mc› say›m›z 100
kifliyi aflt›. 2011 y›l›nda bu say›y› yüzde 50 art›r-
may› hedefliyoruz. 2010 y›l›nda, beyaz ve mavi
yaka toplam›nda ortalama 18.5 adam/saat e¤i-
tim verildi. Tüm mevcut e¤itim çal›flmalar›na
ilave olarak grup flirketlerimizdeki sat›fl ekipleri-
ne yönelik Kale Sat›fl Akademisi projesi için
planlama çal›flmalar› tamamland›. Bir baflka
önemli geliflme de fabrikalar›m›zda tak›m lideri
pozisyonu oluflturulmas›yd›. Bu uygulama bir ilk
olup, Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere fabrikalar›-
m›zdaki yaklafl›k 60 tak›m liderinin seçiminin ob-
jektif olmas› amac›yla dan›flman flirket taraf›n-
dan bir çal›flma yapt›r›lm›flt›r. 
‹fle seçme ve yerlefltirme uygulamalar›nda, ön-
celikle süreçlerin etkin bir flekilde gözden geçi-
rilerek dokümante edilip, hedeflenen ‘KPI’lar
(Performans göstergesi) do¤rultusunda yöne-
tilmesi yönünde çal›fl›ld›. Bunun en güzel gös-
tergesi ‘Kariyer.net’ taraf›ndan y›lda bir verilen
‘‹nsana Sayg› Ödülü’nü kazanmam›zd›r. 
2010 gündemimizde yo¤un flekilde yer tutan
baflka bir faaliyetimiz, öneri sistemi çal›flmalar›
oldu. 2009 y›l›nda kurulan ‘Bireysel Öneri Siste-
mi’ özellikle fabrikalar›m›zda son derece ciddi
flekilde hayat buldu. 2010 y›l› içerisinde 1.121
adet öneri hayata geçirilerek toplam 3 milyon
844 bin 278 TL tutar›nda kazanç sa¤land›. 

Holding ve flirketler baz›nda 2011 y›l›
öngörüleriniz nelerdir?
Kale Endüstri Holding Türkiye’de güvenlik ka-
tegorisini sahiplenmifl bir kurum. Holding ola-
rak flirketlerimizle bu alanda gücümüze güç
kataca¤›m›z, yenilik ve yat›r›m yapaca¤›m›z bir
y›l olacak. Bugüne kadar sürdürdü¤ümüz üre-
tim odakl› stratejimize yeni bir boyut kat›yo-
ruz. Tüketicimize daha fazla hizmet veren, do-
kunan, do¤rudan ulaflan, yaflamlar›na de¤er
katan müflteri odakl› ifl anlay›fl›m›zla vizyonu-
muzu büyütüyoruz. 
Bu rakamlar büyüme hedeflerimize paralel
olarak önümüzdeki y›llarda sadece üretim ve
Ar-Ge alan›nda de¤il, sat›fl ve da¤›t›m kanalla-
r›yla ürün ve hizmet çeflitlili¤ini art›r›c› ba¤-
lamlarda da artarak büyüyecektir. Kriz nede-
niyle ask›ya ald›¤›m›z fabrika yat›r›m›m›z da
2011 y›l›nda bafllayacak.

HAKAN ÖNCE
Kale Endüstri Holding 
CEO

Kale Kilit’in 2010 y›l›nda yurtiçi sat›fl
hedeflerinde hangi noktada oldu¤unu
söyleyebilir misiniz?
2010 y›l›, Kale Kilit için baflar›l› geçti. Sene ba-
fl›nda oluflturdu¤umuz bütçe hedefimizi
olumlu gidiflattan dolay› sene ortas›nda yeni-
den revize ederek yükselttik ve y›l sonunda
bu hedefimizi de gerçeklefltirdik. Yani adetsel
ve tutarsal olarak hedefimizi yakalad›k. 

2010’da özellikle hangi ürün veya ürün
gruplar› sat›fl hacimleriyle öne ç›kt›?
2010 y›l›nda, ‘Kale Tuzakl› Barel’ (KTB) isimli ye-
ni silindirimiz, ‘282 RD Döner Sürgülü Çelik
Kap› Kilidi’ ve ‘252 RA Kale Otomatik Çelik Ka-
p› Kilidi’ piyasaya yeni sürdü¤ümüz ürünler
oldu. Bu ürünlerin tan›t›mlar›n› çeflitli illerde
üretici firmalara yönelik olarak yapt›¤›m›z su-
numlarla gerçeklefltirdik. Bu sunumlarda
ürünlerimiz güvenlik ve fonksiyonellik aç›s›n-
dan be¤eni toplad› ve sat›fllar› beklentilerimi-
zin üzerinde gerçekleflti. 

2010 y›l›nda inflaat sektöründe gözle-
nen canlanma, sat›fl faaliyetlerini nas›l
etkiledi? 
2009 senesinin bafl›nda patlak veren ekono-
mik krizin neredeyse sene boyunca devam

etmesinin vermifl oldu¤u olumsuz etkinin
2010 y›l›nda yavafl da olsa ortadan kalkt›¤›n›
ve bunun da devam etmekte veya yeni bafl-
lamakta olan inflaat projelerine olumlu yans›-
d›¤›n› gözlemledik. Özellikle daha seçkin ko-
nut projelerindeki art›fllar, sat›fllar›m›za olum-
lu olarak yans›d›. Bu sevindirici art›fl›n bayileri-
mize de etkisi olumlu olmufltur. 

2010, perakende alan›nda Kale Kilit aç›-
s›ndan nas›l geçti?
2009 y›l› ortalar›nda yeni oluflturmufl oldu¤u-
muz Yap› Marketler Sat›fl Bölümü’nün gayret-
li çal›flmalar› sonucunda Türkiye’de faaliyet
gösteren tüm yap› marketlerle direkt olarak
çal›flmaya bafllad›k. Bunun d›fl›nda Migros, Re-
al gibi perakende marketleriyle de çal›fl›lmaya
bafllan›ld›. Bu marketlerin raflar›nda gerçek-
lefltirmifl oldu¤umuz görsel stantlarla blister’l›
ürünlerimizin tan›t›mlar›n› yaparak tüketiciye
sunduk. ‹lgili ma¤azalar›n sat›n alma yetkilile-
riyle yap›lan görüflmelerde ise hareketlili¤in
sevindirici oldu¤unu ö¤renmemiz bizleri
mutlu etti. 

BARIfi ENER
Kale Kilit Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl
Grup Baflkan›

“2010 YILI KALE K‹L‹T ‹Ç‹N OLDUKÇA BAfiARILI GEÇT‹. 2010 BAfiINDA OLUfiTURDU⁄UMUZ BÜTÇE HEDEF‹N‹ OLUM-
LU G‹D‹fiATTAN DOLAYI SENE ORTASINDA REV‹ZE EDEREK YÜKSELTT‹K VE YIL SONUNDA BU HEDEF‹M‹Z‹ DE GERÇEK-
LEfiT‹RD‹K. YAN‹ ADET VE C‹RO BAZINDA HEDEFLER‹M‹Z‹ YAKALADIK.”

MODERATÖRLÜ⁄ÜNÜ KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ CENG‹Z SOLAKO⁄LU’NUN ÜST-
LEND‹⁄‹ TOPLANTIDA KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG YÖNE-
T‹M KURULU BAfiKANI SEDAT ÖZGÜR, 2010 YILINDA KR‹-

Z‹N FIRSATA ÇEVR‹LMES‹ VE KALE K‹L‹T’‹N REKABET GÜCÜ-
NÜN ARTIRILMASI ADINA ÖNEML‹ ‹fiLER YAPILDI⁄INI SÖY-

LED‹. 

“2010’DA YEN‹ ÜRÜNLER
VE AR-GE ALANINDA ÖNEML‹
ÇALIfiMALARA ‹MZA ATTIK. HER
YIL C‹ROMUZUN YAKLAfiIK
YÜZDE 1-2’S‹N‹ BU ALANA
HARCIYORUZ. A⁄IRLIKLI OLA-
RAK TEKNOLOJ‹ YEN‹LENMES‹
YOLUYLA VER‹ML‹L‹K VE KAL‹TE
YÜKSELT‹C‹ YATIRIMLARA YÖ-
NELD‹K.”

“Fabrika yat›r›mlar›-
m›z 2011’de bafllaya-

cak”

“Perakende ka-
nal›m›z daha da

güçlenecek”
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Üretim, pazarlama ve hedefler aç›s›ndan
2010 nas›l bir y›ld›?
Tahmin edece¤iniz üzere; ihracat faaliyetimiz-
le dünyadaki ekonomik durum aras›nda do¤-
rudan iliflki vard›r. 2008’in son çeyre¤inden
bafllayarak 2009 boyunca devam eden global
kriz, ifl yapt›¤›m›z pazarlarda durgunluk yaflan-
mas›na neden olmufltur. Bu nedenle 2010’u
tabiri caizse ‘yara sarma ve kendine gelme y›l›’
olarak planlam›flt›k. Memnuniyetle belirtmeli-
yim ki hedeflerimizin tamam›na ulaflt›k ve ihra-
cat›m›z› adetsel bazda bir önceki y›la k›yasla
yüzde 11.5 oran›nda art›rd›k.
Bütçe hedeflerine böylesine hatas›z ulafl›lma-
s›nda üretim birimlerimizle aram›zdaki yak›n ifl-
birli¤inin büyük pay› vard›r. ‹stedi¤imiz ürünle-
ri istedi¤imiz zamanda alabilmemiz müflteri
memnuniyetini de beraberinde getirdi.

‹hracat ve pazarlamada yenilikçilik ad›-
na hangi projeler yürütüldü?
Bilindi¤i gibi çal›flt›¤›m›z alanda ‘Turquality’ uy-
gulamas› kapsam›na al›nmaya lay›k görülmüfl
olan tek flirketiz. Bunun sonucu olarak marka-
m›z›n uluslararas› pazarlarda kal›c› bir biçimde
yer almas›n› temin edebilmemiz için çok çal›fl-
mam›z ve yenilikçi olmam›z flart. Bu flartlar› ye-
rine getirmeden imaj›m›z›n ve marka bilinirli¤i-
mizin güçlendirilmesi düflünülemez. 
Sektörümüzde son kullan›c›ya en yeni güven-
lik hizmetleri ve yeniliklerini sunuyoruz. Üstelik
üst düzeyde sunulan bu hizmetlerin karmafl›k
yap›da olmamas› gerekiyor. 
Bu ba¤lamda kap› kapand›¤›nda otomatik ola-
rak kilitlenen çelik kap› kilitlerimiz, Güney Asya
ülkeleri için gelifltirdi¤imiz oraya özgü kilit sis-
temlerimiz, Avrupal› bir müflterimiz için gelifl-
tirdi¤imiz ayr› ayr› güvenlik fonksiyonlar›n› bir
ünitede birlefltiren silindirlerimiz; geçen y›l ya-
rat›c›l›¤›m›z› ve yenilikçili¤imizi yans›tan önde
gelen ürün projeleri olarak düflünülebilir.
Her f›rsatta vurgulad›¤›m gibi; bizi uluslararas›

alanda baflar›l› k›lan unsurlar aras›nda ülkelerin
farkl› kullan›m al›flkanl›klar›na hitap edecek çö-
zümler yer almaktad›r. Geçti¤imiz y›l bu özel-
liklerimiz daha da güçlendi. 

‹hracat ve pazarlamada 2010 hedefleri-
ne ulaflabildiniz mi?
2009 y›l›n›n d›fl pazarlarda yaratt›¤› olumsuz-
luk, stratejik plan›m›zda yer alan baz› fas›llar› bir
y›l kadar ileri almam›z sonucunu do¤urdu. Bu-
nunla birlikte geçti¤imiz y›l Dubai’daki serbest
bölgede bir flirket kurduk, genel müdürlü¤üne
bünyemizden yetiflmifl de¤erli bir mensubu-
muzu atad›k. Bu flirket, baflta Güney ve Güney-
do¤u Asya olmak üzere, Körfez bölgesine ve
Do¤u Afrika’daki müflterilerimize lojistik destek
sa¤lamak ve yeni pazarlar bulmak amac›yla
oluflturuldu.
Pazarlamadaki süreç yönetimi ise tam planla-
d›¤›m›z gibi, zaman›nda ve etkili olarak devam
ediyor. Bu planlar aras›nda yer alan, ülke baz›n-
da pazar araflt›rmas› yap›lmas› uygulamas› ge-
çen y›l oldu¤u gibi bu y›l da canl›l›¤›n› koruya-
cak. 2011 bütçemizde bu konuda gereken
fonlar ayr›ld›.  

2010 y›l›nda Kale Kilit’in pazarlama faali-
yetlerinin uzand›¤› yeni ülkeler oldu mu?
Yukar›da bahsetti¤im gibi, Dubai’de bir flirket
kurmufl olmam›z›n amaçlar› aras›nda ülke port-
föyümüzü gelifltirmek de bulunmaktad›r. 2010
y›l›nda dünyan›n dört k›tas›nda 72 ülkeye ihra-
cat yapt›k. Bugüne kadar ihracat yapt›¤›m›z ül-
ke say›s› 100’ü geçti. Ülkelerin kullan›m al›flkan-
l›klar›na özel çözümler üretmek günlük yafla-
m›n bir gerçe¤i haline geldi. Yüzlerce tipte kilit
üretiyoruz, binlerce ürün kodumuz bulunuyor.
2011 y›l›nda ‹spanyolca konuflulan co¤rafyada-
ki müflteri say›m›z› art›rmay›, Çin Halk Cumhuri-
yeti’ndeki varl›¤›m›z› daha da güçlendirmeyi,
BDT ülkeleriyle Orta Asya’daki lider konumu-
muzu pekifltirmeyi planl›yoruz. 

TURHAN TURGUT 
Kale Kilit 
Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan›

“DUBA‹’DEK‹ fi‹RKET‹M‹Z, ÜLKE PORTFÖYÜMÜZÜ GEL‹fiT‹RMEK ‹Ç‹N KURULDU. 2010 YILINDA DÜNYANIN
DÖRT KITASINDAK‹ 72 ÜLKEYE ‹HRACAT YAPTIK. BUGÜNE KADAR ‹HRACAT YAPTI⁄IMIZ ÜLKE SAYISI 100’Ü GEÇT‹.
2011 YILINDA YURTDIfiINDAK‹ VARLI⁄IMIZI GÜÇLEND‹RMEY‹, L‹DERL‹⁄‹M‹Z‹ ‹SE PEK‹fiT‹RMEY‹ PLANLIYORUZ.”

“2011’de ülke
portföyümüz da-
ha da geniflleye-

cek” 

Üretim Grup Baflkan› olarak bize Kale
Endüstri Holding Grup fiirketleri’nin
üretim ve verimlilik baz›nda nas›l bir y›l
geçirdi¤ini anlatabilir misiniz?
2010, son derece verimli bir y›l oldu. Arkadafl-
lar›mla beraber planlay›p, y›l boyunca yapt›¤›-
m›z çal›flmalar neticesinde; geçen y›la göre,
Kale Kilit Fabrikas›’nda yüzde 17, Kale Kap›
Pencere Fabrikas›’nda ise yüzde 33 verimlilik
sa¤lad›k. Bunu baflarabilmek için çal›flanlar›-
m›z 120’ye yak›n proje ve kalite çember faali-
yeti gerçeklefltirdi.  
Ayr›ca bu y›l kurdu¤umuz Kale Üretim Sistemi
(KÜS) sayesinde hem çal›flanlar›m›z kendi bö-
lümleri d›fl›nda di¤er bölümlerde de çal›flarak
tecrübe kazan›p katma de¤er sa¤lad›lar hem
de bizi gelece¤e lider olarak tafl›yacak sistem-
leri, fabrika içine yaymak ad›na ciddi çal›flma-
lar yapt›lar. Bu arada çal›flanlar›m›zdan bu y›l
bine yak›n öneri ald›k. Bunlar flirketimize çok
ciddi katk› sa¤lad›.

Kale Endüstri Holding Üretim Gru-
bu’nda 2010 y›l›n›n sizce en önemli ola-
y› nedir?
Asl›nda iki çal›flma bizim için çok önemliydi.
Birincisi elektromekanik kilit üretmeye baflla-
mam›zd›r, ikincisi ise yal›n hücre tipi üretim
sistemine geçmemizdir.

Üretim hacmi, teknolojileri, yal›n üre-
tim, verimlilik, Ar-Ge ve di¤er konularla
ilgili  çal›flmalar›n›zdan ve projeleriniz-
den bahseder misiniz?
Üretim hacmimiz, her sene artan bir h›zla yük-
selmeye devam ediyor. Bunun için teknolojiyi
çok yak›ndan takip ediyoruz. Bu y›l yapt›¤›m›z
ciddi bir çal›flma da tamamen bizim mühen-
dislerimizin tasarlad›¤› montaj hatlar›nda kla-
sik üretim düzeninden yal›n hücre tipi üretim

düzenine geçmektir. Bu sayede ciddi bir ve-
rimlilik sa¤lad›k.
Ayr›ca, güçlü mekanik ve elektronik Ar-Ge kad-
rolar›m›zla bu y›l hem mevcut ürünlerimizde
iyilefltirmeler yapt›k hem de yeni ürünler ç›kart-
t›k. Bunlardan en önemlisi, Kale Kilit bünyesin-
de ilk defa elektromekanik kilit üretilmesidir. Ka-
p› Pencere Fabrikas›’nda ise mavi yaka çal›flan-
lar›m›zla beraber çok iyi çal›flma örnekleri sergi-
ledik. Burada sa¤lanan verimliliklerin sonucun-
da üretimimiz geçen y›la göre 2,5 kat artt›.  

Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere flirketle-
rinin  2011 üretim hedefleri nelerdir?
Befl y›ll›k stratejik hedeflerimiz do¤rultusunda;
2011 y›l›nda baz› yeni oluflumlar›n temellerini
ataca¤›z. Ayr›ca, 2011 y›l›nda yine verimlilik
üzerine, her iki fabrikada da ciddi çal›flmalar
yapaca¤›z. Gelece¤e sa¤lam ad›mlarla ve lider
olarak gitmek istiyoruz. Üç fleyi çok iyi yapaca-
¤›z. Birincisi, fabrikalar›n her departman›nda
verimli olaca¤›z. ‹kincisi, kalite ç›tas›n› her ge-
çen gün yukar›ya ç›kartaca¤›z. Üçüncüsü ise
Ar-Ge alan›na daha fazla yat›r›m yapaca¤›z.  

NAD‹R ERZE 
Kale Kilit
Üretim Grup Baflkan›

“2010, SON DERECE VER‹ML‹ B‹R YIL OLDU. ARKADAfiLARIMLA BERABER PLANLAYIP YIL BOYUNCA YAPTI⁄I-
MIZ ÇALIfiMALAR NET‹CES‹NDE GEÇEN YILA GÖRE, KALE K‹L‹T FABR‹KASI’NDA YÜZDE 17, KALE KAPI PENCERE FAB-
R‹KASI’NDA ‹SE YÜZDE 33 VER‹ML‹L‹K SA⁄LADIK.“

“Üretim hacmi-
miz h›zla art›yor

“
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YUVARLAK MASA
K A L E M

Kale Kilit, d›fl ticaret kanal›nda nas›l bir
y›l› geride b›rakt›?
2010 y›l›nda güvenlik sektörü, ülkemizde ve
tüm dünyada ekonominin kötü gitti¤i zaman-
larda bile büyümeye devam etti. H›rdavat,
cam ve elektronik grubunda yer alan ürünleri-
mizin sat›fl›nda adetsel olarak geçen y›la oran-
la önemli art›fllar kaydettik. Faaliyet alanlar›m›-
za yak›n ve altyap›m›z›n uygun oldu¤u çeflitli
sektörleri ve ürün araflt›rmalar›n› tamamlam›fl
bulunuyoruz. Elde etti¤imiz sonuçlar çerçeve-
sinde yapaca¤›m›z yeni aç›l›mlar›n haz›rl›klar›n›
h›zla sürdürece¤iz.

Türkiye’deki tüketici e¤ilimlerini dünya-
daki genel e¤ilimlerle karfl›laflt›rd›¤›n›z-
da; 2010 y›l›n› nas›l yorumlars›n›z?
Son y›llarda de¤iflen tüketici profili, h›zla gele-
neksel yaklafl›mdan yenilikçi yaklafl›ma do¤ru
yöneldi. ‹htiyaç tespiti, araflt›rma, sorgulama,
karfl›laflt›rma ve sonuca varma, haklar›n› bilme
ve uygulayabilme aflamalar›yla beklentilerini
art›ran tüketiciler; bu do¤al evrimle kriterlerini
belirleyerek seçici profilli tüketiciye dönüfl-
müfltür. Tüketiciler y›llard›r al›fl›lagelmifl hem
ucuz hem kaliteli bak›fl aç›s›ndan kurtulmaya
bafllad›. Yeni düzende maksimum verim al›na-
bilecek, minimal maliyetli ve kriterlere ba¤l› tü-
ketim anlay›fl› ortaya ç›kt›. Tüketicilerin e¤ilim-
lerindeki bu de¤iflimin h›zl› olmas›, teknolojik
geliflimin ve küresel pazarlardaki hayat› kolay-
laflt›r›c› yeni bulufl ve modifikasyonlar›n art›fl›-
na sebep oldu. Bu, sürekli kendini yenileyen
anlay›flla tüketicinin tavr› da geliflmifltir.

Kale Kilit D›fl Ticaret’in 2010 y›l›nda ha-
yata geçirdi¤i en önemli projeler hangi-
leriydi?
Ürünlerimizin birço¤unda gelifltirme ve iyilefl-
tirmeler yapt›k. 20 civar›nda yeni ürünün tasa-
r›m ve üretim aflamalar› için yat›r›mlar gerçek-
lefltirdik. Bu ürünlerin bir k›sm›n› 2010 y›l› içeri-

sinde hedef pazarlara sunduk, di¤erlerini de
2011 y›l› içinde pazara sunaca¤›z.
Pazar anlam›nda, turizm sektöründe yurtiçi ve
yurtd›fl›nda toplam 180 otel projesinde Kale
Kartl› Kilit Sistemleri’nin sat›fl, montaj ve kuru-
lumlar›n› gerçeklefltirdik. 
Bunlar aras›nda önem arz eden projeler özel-
likle Libya, Sibirya, Kuzey Irak gibi geliflmekte
olan pazarlara yap›lan uygulamalard›r.
Ürün anlam›nda 2010 y›l›na bakarsak... Yeni
ürün gruplar›m›zdan Elektronik Kabin Kilitle-
ri’ni ülkemizin en seçkin sa¤l›k ve spor merkez-
leri ile Robert Kolej gibi okullarda uygulama
imkân› bulduk. 
2010 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er
önemli proje ise Türkiye’nin en önemli GSM
operatörünün tüm Türkiye’ye da¤›lm›fl 12 bin
500 adet baz istasyonunun kap›s›na özel ka-
nall› anahtar ve silindir sat›fl›yla uygulamas›n›
gerçeklefltirmekti. 

2011 y›l›nda öncelikleriniz neler olacak?
2011 y›l›nda devam eden yeni ürün çal›flmala-
r›m›z tamamlanarak hedeflenen pazarlara en
etkili flekilde sunulacak. Örnek vermek gerekir-
se; yeni, estetik ve fonksiyonel özelliklere sa-
hip olan kartl› kilitler, ofis kilitleri, dijital kasa-
lar… Özetle, 2011 y›l›nda önemli at›l›mlar ya-
paca¤›m›z› ifade ediyor, tüm grubumuzun iyi
ve baflar›l› bir y›l geçirmesini diliyorum.
Genel ekonomi anlam›nda 2011’in 2010 y›l›na
göre daha istikrarl› ve hareketli geçece¤ini dü-
flünüyorum. Kale Kilit olarak 2010 y›l›nda bafl-
lad›¤›m›z çal›flmalarla 2011 y›l›nda elektrome-
kanik ve elektronik ürünlerin üretimine geç-
meyi hedefliyoruz.
Bunun yan› s›ra Kale Endüstri Holding olarak,
tüm ürünlerimizle komple güvenlik çözümle-
ri sunan bir yap›lanmaya do¤ru ilerlemeyi he-
defledi¤imizi söylemek isterim. 

CAV‹T DO⁄AN
Kale Kilit D›fl Ticaret Genel Müdürü

“2011 YILINDA, DEVAM EDEN YEN‹ ÜRÜN ÇALIfiMALARIMIZ TAMAMLANARAK HEDEFLENEN PAZARLARA EN
ETK‹L‹ fiEK‹LDE SUNULACAK. KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG OLARAK; TÜM ÜRÜNLERDE KOMPLE GÜVENL‹K ÇÖZÜMLERI
SUNAN BIR YAPILANMAYA DO⁄RU GEÇMEK EN BÜYÜK HEDEF‹M‹Z.”

Kale Çelik Eflya Genel Müdürü olarak;
üretim, pazarlama ve hedefler aç›s›ndan
2010 y›l›n› yorumlayabilir misiniz?
Kale Çelik Eflya’n›n son y›llardaki performans›-
na bakt›¤›m›z zaman, hedefleriyle tutarl› ve ka-
rarl› bir seyir izledi¤ini gözlemliyorum. Kale’nin
marka de¤erini koruyan yüksek kalitede ve gü-
venlikte ürünler üretiyoruz. Bu özelli¤imiz ülke
ve dünya ekonomisindeki de¤iflkenlikten da-
ha az etkilenmemizi sa¤l›yor. Tehditlere karfl›
bizi koruyan bu durum, f›rsatlar›n kaçmas›na
da yol açabilir.
Küresel geliflmelerden do¤an f›rsatlar› yakala-
mak için farkl› pazarlama araçlar›n› devreye so-
kabiliyoruz. 2010 y›l›nda daha az reklam ve
promosyon kampanyas›na baflvurmam›za
ra¤men yeni ürünleri devreye almaya devam
ettik. Ürünümüzün yan› s›ra hizmet süreçleri-
mizde de birtak›m iyilefltirme çal›flmalar› bafl-
latt›k. 2010 y›l›nda, bünyesinde yer ald›¤›m›z
Kale Endüstri Holding’in kaynaklar›ndan daha
fazla yararlanarak yüksek bir sinerji elde etmek
için yeni bir yap›lanma içine girdik. Yeniden ya-
p›lanma çal›flmalar› y›l boyunca sürdü ve
2011’e ait plan ve hedeflerimiz de netleflti.

Çelik eflya sektöründe bu y›l›n öne ç›kan
bafll›klar› nelerdir? 
Kale Çelik Eflya’n›n temel ürünleri; çelik kap›,
para kasas› ve yang›n kap›s›d›r. Sektöre bu bo-
yuttan bakt›¤›m›zda bizi yak›ndan ilgilendiren
iki konu oldu¤unu görüyoruz: ‹nflaat sektörü
ve güvenlik kavram›... ‹nflaat sektöründeki ha-
cimsel art›fl, bizi do¤rudan ilgilendiriyor. ‹nsan-

lar›n güvenlik talebinin ç›tas› sürekli yükseliyor.
Çelik kap› aç›s›ndan estetik kavram› bizim için
2011’de çok daha fazla öne ç›kacak. 2011, in-
sanlar›m›z›n ve ifl ortaklar›m›z›n da katk›s›yla
güvenli ve kaliteli ürünlerimize daha fazla este-
tik de¤er katmay› arzu etti¤imiz bir y›l olacak.
Çelik eflya sektörü, tüketicimizin do¤rudan te-
mas etti¤i ürünler sundu¤u için biz de müflte-
rilerimize giderek daha yüksek de¤er sunabil-
meliyiz. 

Kale Çelik Eflya’da üretim, pazarlama ve
sat›fl aç›s›ndan 2011 y›l› öngörüleriniz
nelerdir?
2011’in Kale Çelik Eflya için farkl› bir y›l olmas›n›
planlad›k. Bir silkinme ve s›çrama y›l› olmas›n›
bekledi¤im 2011’de tüm müflterilerimize çok
daha fazla de¤er katmay› hedefliyoruz. 
Çelik kap›n›n ve para kasas›n›n müflteriye nas›l
de¤er katt›¤› hakk›nda bir fikrimiz var; üst dü-
zey güvenlik, sorunsuz ürün, özenli hizmet, k›-
sa teslimat süresi, cazip tasar›m ve bunlar›n tü-
münü yans›tan do¤ru bir bedel...
Bu fikri uzun y›llar boyunca çok farkl› segment-
lerden insanlarla birlikte oluflturduk. Tüketicile-
rimizin, mimarlar›m›z›n, müteahhitlerimizin,
bayi ve servislerimizin, çal›flanlar›m›zla sat›fl
temsilcilerimizin flikâyet, istek ve arzular›n› tes-
pit ettik.
Bu de¤erli bilgileri almay› bunlar› ürün ve hiz-
metlerimize yans›tmay› sürdürece¤iz. 2011 y›-
l›nda müflterilerimize yönelik performans›m›z›
yükseltece¤iz. Slogan›m›z “Üründe güven hiz-
mette özen...” 

ERHAN YILMAZEL  
Kale Çelik Eflya Genel Müdürü

“2011’‹N KALE ÇEL‹K EfiYA ‹Ç‹N FARKLI B‹R YIL OLMASINI PLANLADIK. BU YIL B‹R S‹LK‹NME VE SIÇRAMA
YILI OLACAK. 2011’DE TÜM MÜfiTER‹LER‹M‹ZE ÇOK DAHA FAZLA DE⁄ER KATMAYI HEDEFL‹YORUZ. 
ÇEL‹K KAPI VE PARA KASASININ MÜfiTER‹YE NASIL DE⁄ER KATTI⁄I HAKKINDA B‹R F‹KR‹M‹Z VAR; ÜST DÜZEY GÜ-
VENL‹K, SORUNSUZ ÜRÜN, ÖZENL‹ H‹ZMET, KISA TESL‹MAT SÜRES‹, CAZ‹P TASARIM VE BUNLARIN TÜMÜNÜ
YANSITAN DO⁄RU B‹R BEDEL...”

“Üründe gü-
ven, hizmette 

özen...” 

“Komple güvenlik
çözümleri sunan
bir marka olaca-

¤›z” 



ABD ve AB ülkeleri ekonomisinin biz-
deki yans›malar› 2011’de de sürecek
mi?
Bizim küresel kriz sürecinden etkilenme bo-
yutumuz dolayl›. Çünkü Türkiye, ABD’ye ih-
racat yapan ülkelere ihracat yapan bir ülke.
Do¤rudan ABD’ye ihracat yapan bir ülke ol-
sayd›k, küresel krizden etkilenmemiz daha
a¤›r olabilirdi. Türkiye’nin daha yak›n co¤raf-
yadaki ülkelere ihracat yapmas› ve son dö-
nemde ihracatta pazar çeflitlenmesine

önem vermesi, bu küresel krizden daha az
etkilenmesine neden oldu. Türk bankac›l›k
sektörünün güçlü yap›s›, bu krizi hiç yara al-
madan geçirmesini sa¤lad›. 2010 y›l›nda
bankac›l›k sektörünün reel sektöre, bireysel
ve kurumsal müflteriye kulland›rd›¤› kredi
miktar› önemli ölçüde artt›. 2010 y›l›nda
yüzde 34’ün üzerinde artan kredi hacmi,
ekonomiye yüzde 8 gibi bir büyüme getir-
di. Bu nedenle hükümet, 2011’deki baz› risk-
leri dikkate alarak bankac›l›k sektörünün re-

el sektöre kulland›rd›¤› kredi hacmindeki ar-
t›fl›n bir miktar yavafllat›lmas›n› istiyor. 

2011 y›l›nda neler yap›lmal›?
Hükümetin daha proaktif, daha detayl› çal›fl-
malara girdi¤i gözleniyor. Türkiye ekonomisi
2010 y›l›nda kendisinden beklenenin iki ka-
t›ndan daha fazla bir büyüme, performans
ortaya koydu. Enflasyon yüzde 9’lara yaklaflt›-
¤›nda herkes, 2010 y›l›nda beklenenden da-
ha h›zl› büyüyen Türkiye ekonomisinin en-
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹N‹N GEÇEN YIL KEND‹S‹N-
DEN BEKLENEN‹N ‹K‹ KATINDAN DAHA FAZLA
B‹R BÜYÜME VE PERFORMANS ORTAYA KOYDU-
⁄UNU SÖYLEYEN BLOOMBERG HT D‹REKTÖRÜ
EKONOM‹ST PROF. DR. KEREM ALK‹N, “EKONOM‹-
DE 2010’DAN CESARET ALARAK ÇOK SAVURGAN
DAVRANMAMALI. 2011’DE TÜRK EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N
DAHA KAPSAMLI VE DETAYLANDIRILMIfi STRATE-
J‹LER OLUfiTURULMALI K‹, TÜRK‹YE DIfiA BA⁄IM-
LILIKTAN KURTULAB‹LS‹N” D‹YOR.  

“‹HRACATIMIZ 2008 YILINDAK‹ REKOR DÜZEY OLAN 132 M‹LYAR DOLARA YAKLAfiIYOR.
2010 YILINDA ‹HRACATÇILARIMIZ 112 M‹LYAR DOLAR OLAN ‹HRACAT HEDEF‹N‹ YAKLAfiIK 
2 M‹LYAR DOLAR AfiMAYI BAfiARDI. ANCAK BU RAKAMI DAHA DA ARTIRMAK ‹Ç‹N YEN‹ ‹HRACAT
PAZARLARI BULUNMALI, YEN‹ SEKTÖREL STRATEJ‹LER GEL‹fiT‹R‹LMEL‹D‹R.” dikkatli olun” 

“2011’de cesur olmak yerine 
Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin:

REHBER
K A L E M

2010, Türkiye için nas›l bir y›l oldu?
2010 y›l› beklendi¤inden daha meflakkatli geçmedi.
Asl›nda 2010, dünya aç›s›ndan zor bir y›l oldu. ABD
ve AB ülkelerinin bankac›l›k sistemlerinde küresel
krizden kaynaklanan büyük çaptaki hasar, 2010 y›-
l›nda istenilen düzeyde telafi edilemedi. Bunun ya-
n› s›ra AB ekonomisi ve ABD bankac›l›k sektörü,
beklendi¤i kadar reel sektöre kredi kulland›rmad›.
Dolay›s›yla ABD ve AB ülkelerindeki iflsizlik ve eko-
nomik büyümeyle ilgili sorunlar, tart›flmalar devam
etti. Buna karfl›l›k Türkiye, özel sektör tüketim ve ya-
t›r›m harcamalar›ndaki toparlanmaya ba¤l› olarak
geçen y›lki ekonomik daralman›n ciddi anlamda
ac›s›n› ç›kartabildi. Bu çerçevede belli bir ölçüde de
olsa istihdam yarat›labildi, istihdam rakamlar›nda
nispeten bir iyileflme söz konusu oldu. 2010’un ih-
racat›n artmas›, sanayi ve üretim rakamlar›n›n iyilefl-
mesi, kapasite kullan›m oran›n›n düzelmesi aç›s›n-
dan iyi bir y›l oldu¤unu söyleyebiliriz.  



ha detayland›r›lm›fl bir sanayi stratejisine ihti-
yaç var. Hükümet bu konuda son birkaç y›ld›r
ciddi bir flekilde çal›fl›yor. Hükümetin önemli
bir gündem maddesi olan enerjinin de de-
tayland›r›lm›fl bir politikaya ihtiyac› var.

2011 y›l› seçim y›l› olacak. Umutlu mu-
sunuz?
Bakan Ali Babacan 2011 y›l›n›n uluslararas›
düzeyde 2010’dan daha zor geçebilece¤i
uyar›s›nda bulunuyor ve bunu s›k s›k dile
getiriyor. Bu nedenle 2011 y›l›nda Türki-
ye’nin çok daha dikkatli olmas›n›, 2010’daki
olumlu tablodan çok cesaret alarak yeni
y›lda daha savurgan davranmamas› gerek-
ti¤ini düflünüyorum. 2011, Türkiye genel
seçimlere giderken siyasi ve ekonomik is-
tikrar›n bozulmamas› yönünde biraz daha
çaba sarf etmemiz gereken bir y›la iflaret
ediyor.  

Seçimlerden neden bu kadar çok etki-
leniyoruz?
Eskisi kadar etkilenildi¤ini söyleyemeyiz. Tür-
kiye siyasi istikrar boyutunda süreçleri aflt›.
Fakat genel seçimlerde farkl› ideolojiye sahip

partilerin baz› beklentileri var. Bu beklentiler,
umut edelim ki, çat›flmalara, yanl›fl anlamala-
ra dönüflmesin. Bu yanl›fl anlafl›lmalar›n t›r-
mand›¤›n›, dolay›s›yla siyasi ortam›n bir anda
gerginleflti¤ini ve bunun da topluma yans›-
d›¤›n› s›k s›k görüyoruz. 2011 y›l› siyasi iliflkile-
rin en hassas oldu¤u dönem olacak.  

Bloomberg HT’den bahseder misiniz?
“Toplumun farkl› kesimlerini ekono-
miyle buluflturma gayreti içindeyiz”
demifltiniz. Bunu ne ölçüde baflarabil-
diniz?
Bunun geri dönüfllerini her anlamda al›yo-
ruz. Olumlu ya da olumsuz elefltiriler oluyor.
Biz, bu sert yorumlara da cevap veriyoruz.
‹nsanlar›m›z› ne olursa olsun dinledi¤imizi
gösteriyoruz. 
Ekonomi çok hassas bir alan. Yay›nlar› ya-
parken toplumun farkl› kesimlerini olufltu-
ran ve çok büyük ekonomik zorluklar›n için-
de olan insanlar›n hassasiyetlerine de gere-
ken sayg› ve özeni göstermeye çaba sarf
ediyoruz. Toplumun her kesimine ulafl›yo-
ruz. Bu yay›nlar› gerçeklefltiren çok sa¤lam
bir ekibimiz var.  

Kale Kilit ile ilgili neler düflünüyorsunuz?
Kale Kilit, sektöründe ismini çok ciddi anlam-
da duyurmufl, önemli bir aile flirketi. Türki-
ye’deki her aile flirketinde oldu¤u gibi arka-
dan gelen kuflaklar›n flirketi kurumsallaflt›rma
noktas›nda çabalar›n› h›zland›rd›klar› bir sü-
recin içerisindeler. Esas ihtisas alanlar›n›n ya-
n› s›ra gayrimenkul yat›r›mlar› da olmak üze-
re farkl› alanlarda ihtisaslaflma gayreti göste-
ren bir grup. Kale Kilit, Türkiye’nin de¤iflen
ekonomik ikliminde gelece¤ini sa¤lamlaflt›r-
mak ad›na ‘baflka hangi sektörlere girilmesi
gerekiyor’, ‘mevcut sektörlerde nas›l bir stra-
teji izlemek laz›m’, bu ve buna benzer bafll›k-
larda çok iyi araflt›rmalar yap›yor. Kald› ki, için-
de bulundu¤umuz 21’inci yüzy›lda, birey ve
aile güvenli¤i pek çok nedenle çok daha
önem arz ediyor. Çünkü 20’nci yüzy›l›n son-
lar›nda Türkiye’de de¤iflen ekonomik koflul-
lar yoksullu¤u, ayn› zamanda flehirlerde ve
yerleflim bölgelerindeki güvenlik sorununu
da çok art›rd›. Bu da Kale Grubu’nun ihtisas-
laflt›¤› alanlarda en ileri teknolojiyi kullanarak
bireysel güvenlik anlam›nda birçok projeye,
çal›flmaya imza atmas›na neden oldu. Bu an-
lamda iflleri de elbette çok kolay de¤il.  
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REHBER
K A L E M

flasyonist bir ortama girdi¤ini düflündü. Ama
ilginçtir Merkez Bankas›, a¤ustos-eylül gibi
enflasyon 8-9 band›na geldi¤inde, enflasyo-
nun tekrar düflüfl trendine girece¤ine hatta
hedefi tutturabilece¤ine iflaret etmiflti. 
O zaman çok inand›r›c› bulunmam›flt› ama
bugün rakamlara bak›ld›¤›nda Merkez Ban-
kas›’n›n enflasyon rakam›n› tutturmufl olmas›
gerçekten olumlu bir geliflme.
2010 y›l›ndaki tüm bu geliflmeler olumlu bir
sonucu da beraberinde getirdi. ‹hracat›m›z
2008 y›l›ndaki rekor düzey olan 132 milyar
Dolar’a yaklafl›yor. 2010 y›l›nda ekonomi yö-
netimi ve ihracatç›lar›m›z 112 milyar Dolar
olan ihracat hedefini yaklafl›k 2 milyar Dolar
aflmay› baflard›. Bu rakam, tebrik edilmesi ge-
reken bir rakam. Ancak bu rakam› daha da ar-
t›rmak için yeni ihracat pazarlar› bulunmal›,
yeni sektörel stratejiler gelifltirilmelidir. Tabi-
i bu olumlu geliflmenin yan›nda, maalesef it-
halat›m›z da tekrar h›zlanmaya bafllad›. Bu
nedenle Türkiye’nin cari aç›¤› da h›zla art›yor.
‹thalat› azaltman›n yolu da, hammadde ve
makine tesisat ithalat› ba¤›ml›l›¤›ndan kur-
tulmaktan geçiyor. Peki, Türkiye ba¤›ml›l›k-
tan nas›l kurtulur? Daha spesifik, daha detay-
land›r›lm›fl stratejiler oluflturulmas› laz›m…
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› nezdinde Bakan Za-
fer Ça¤layan’›n koordinasyonunda bir teda-
rik ve girdi strateji grubu oluflturuldu bile. 

Bu çerçevede ekonomi politikalar›
do¤ru yap›land›r›l›yor mu?
Elbette. Hükümet art›k nerelerde t›kan›ld›¤›-
n› görüyor. Türkiye’de döviz kurlar›n›n daha
yüksek olmas› ve TL’nin bir miktar de¤er
kaybetmesini elefltirebiliriz. Türkiye’nin dört
bafl› mamur bir sanayi stratejisi, dört bafl›
mamur hammadde makine teçhizat strate-
jisine ihtiyac› var. Üretimin ithal girdilere ba-
¤›ml›l›¤›n› azaltacak stratejiler yoksa al›na-
cak olan geçici önlemler uzun vadede ifle
yaramaz, ayn› noktaya dönülür. Dolay›s›yla
daha kapsaml› ve detayland›r›lm›fl çal›flma-
lar›n yap›lmas› gerekiyor.  

Neden tam anlam›yla ekonomimiz bir
iyileflme gösteremiyor?

Türkiye, katma de¤eri yüksek üretim yapm›-
yor. Bu nedenle dünyayla orta ya da daha
düflük düzeyde rekabet ediyoruz. Hal böyle
olunca, iflçilik maliyetleri bu rekabette çok
önem arz ediyor. Yüksek katma de¤erli mal-
lar üreten ve bunu dünyaya satan bir ülke
olsayd›k, her fley daha farkl› olurdu. Türkiye
90’l› y›llar› heba etti, o dönemin avantajlar›n›
etkin kullanamad›. 1994 ve 2001 krizleri Türk
halk›n›n yaflam standard›nda tahribata ne-
den oldu. Ayr›ca Türkiye’nin küresel rekabet-
te daha düflük katma de¤erli mallarla reka-
bet eden bir ülke olmas›, halk›m›z›n yaflam
standard›n›n istedi¤imiz noktaya tafl›nmas›-
na imkân sa¤lam›yor. Ana problemimiz bu.
Hizmetler sektörümüzü çok h›zl› gelifltiriyor
olmam›z gerekiyor. Dünyada makineleflme
ve yüksek teknoloji nedeniyle tar›m ve sana-
yide çal›flan iflgücü say›s› giderek azal›yor. O

sektörlerde ortaya ç›kan iflgücü fazlas›n›
mutlaka hizmet sektörüne aktarmal›s›n›z. Bu
nedenle Türkiye olarak do¤ru bir insan kay-
naklar› planlaman›z, üniversitedeki e¤itim
ortam›n› buna göre yap›land›rman›z flart.  

Bu kapsamda yap›lan iflbirliklerini ye-
terli buluyor musunuz?
Üniversite e¤itimlerinde ihtisaslaflmaya git-
mek gerekiyor. Sivil toplum kurulufllar›, özel
sektör ve üniversiteler aras›nda insan kaynak-
lar› planlamas›na yönelik olarak Yüksekö¤re-
tim Kurulu’nun, Milli E¤itim Bakanl›¤› koordi-
nasyonunda daha kapsaml› çal›flmalar yap-
mas› ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de
hangi meslek dallar›n›, hangi ihtisas alanlar›n›
cazip hale getirece¤iyle ilgili bir strateji belir-
lemesi gerekiyor. Bakan Nihat Ergün’ün aç›k-
lad›¤› sanayi stratejisi dikkate al›nd›¤›nda da-

Çok yo¤un çal›flt›¤›n›z› biliyoruz. ‹fl
d›fl›nda neler yapmaktan hofllan›-
yorsunuz?
Televizyon yöneticili¤im bafllad›¤›ndan
bu yana ifl d›fl›nda bir fleyler yapmak
çok zor. Dünya müziklerine ve danslar›-
na çok merakl›y›m. Dolay›s›yla dünya-
n›n farkl› co¤rafi bölgelerindeki, o böl-
geye ait müzikleri ve danslar› araflt›r›yo-
rum. Ama son bir y›lda bunu çok yapa-
m›yorum. Folklora özel bir ilgim var,
uzun y›llar oynad›m da. Spor alan›nda
basketbol ve tenisle ilgilendim. En çok
kültürle ilgili araflt›rmalar›m›n aksama-
s›ndan dolay› üzgünüm. Kanal›n omur-
gas› büyük ölçüde oturdu¤unda, kendi
kültürel yaflam›ma zenginlik kazand›ra-
cak konular› da araflt›rmaya devam
edece¤im.  

“EKONOM‹ ÇOK HASSAS B‹R ALAN. BU NEDENLE BLOOMBERG HT
OLARAK YAYIN YAPARKEN TOPLUMUN FARKLI KES‹MLER‹N‹ OLUfiTURAN 
VE ÇOK BÜYÜK EKONOM‹K ZORLUKLARIN ‹Ç‹NDE OLAN ‹NSANLARIN HAS-
SAS‹YETLER‹NE GEREKEN SAYGI VE ÖZEN‹ GÖSTER‹YORUZ.” 



‹MM‹B’in rekabet gücüne
katk›lar› nelerdir? Bu anlamda
‹MM‹B’in gücünden bahseder misiniz?
‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç›lar›
Birli¤i Genel Sekreterli¤i, 2001 y›l›ndan
bu yana Türkiye ihracat›n›n yaklafl›k yüz-
de 30’unu gerçeklefltirerek, 13 genel sek-
reterlik içerisinde en fazla ihracat yapan
genel sekreterlik olma özelli¤ini sürdü-
rüyor. ‹hracat potansiyelimizi art›rma ça-
l›flmalar›m›z çerçevesinde üyelerimize
verdi¤imiz hizmetleri günden güne ar-
t›rma gayreti içerisindeyiz.

Bize ‹MM‹B için 2010 y›l›n›n nas›l
geçti¤ini, 2011 projeleri ile birlikte
de¤erlendirebilir misiniz?
‹MM‹B, e¤itim çal›flmalar›ndan fuar orga-
nizasyonlar›na, ticari-al›m ve sektörel he-
yetlerine kadar gerçeklefltirdi¤i çok çe-
flitli faaliyetlerle, bünyesinde bulunan
sektörlere katk› sa¤lamay› sürdürmenin

yan›nda birçok projenin içinde yer alarak
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket et-
me anlay›fl›n› sürdürüyor. Bu kapsamda,
tasar›m alan›nda teknik eleman ihtiyac›-
n› karfl›lamak amac›yla faaliyet göstere-
cek olan Erkan Avc› Endüstriyel Tasar›m
Meslek Lisesi yap›m›nda temel atma afla-
mas›na gelindi. Türkiye’nin öncü sektör-
lerinden biri olan demir-çelik sektörün-
de faaliyet gösteren ihracatç›/imalatç›
firmalar›m›za teknik ara eleman yetifltir-
mek üzere ‹skenderun’da bir endüstri
meslek lisesi yap›lmas›na iliflkin çal›flma-
lar›m›z da sürdürülüyor.

Endüstriyel tasar›m yar›flmalar›n›n
öneminde bahseder misiniz?
Birli¤imiz genç tasar›mc›lar› destekle-
mek, sektöre yeni tasar›mc›lar kazand›ra-
bilmek ve sanayicisiyle tasar›mc›y› ayn›
platformda buluflturmak amac›yla çeflitli
tasar›m yar›flmalar› düzenliyor. Bu y›l al-

t›nc›s› düzenlenen Endüstriyel Tasar›m
Yar›flmalar›, üçüncüsü düzenlenen Mü-
cevher Tasar›m Yar›flmas› ve Do¤al Tafl-
lar Ulusal Ö¤renci Tasar›m Yar›flmas›
hem tasar›mc›-sanayici iflbirli¤ine imkân
sa¤l›yor hem de yar›flmalarda dereceye
giren ö¤rencilerin yurtd›fl›nda e¤itim
görmelerine olanak tan›yor. 

Bu anlamda Avrupa Birli¤i’nden 
ne gibi destekler al›yorsunuz?
Birli¤imiz Avrupa Birli¤i fiubesi’nin bafl-
vurusu sonucunda, Avrupa Birli¤i ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf›ndan
ortaklafla finanse edilen ‘Genç ‹stihdam›-
n›n Desteklenmesi Hibe Program›’ kap-
sam›nda ‹stanbul Demir Çelik ‹hracatç›-
lar› Birli¤i ad›na yap›lan ‘Sektörel D›fl Ti-
caret Tak›mlar›’ adl› proje baflvurusu hi-
be almaya hak kazand›. Proje kapsam›n-
da, Hatay bölgesinde ikamet eden üni-
versite mezunu 50 iflsiz gencin, bölge

demir-çelik sektörünün ihtiyaçlar›na yöne-
lik olarak d›fl ticaret alan›nda e¤itilmeleri ve
meslek sahibi yap›lmalar› hedeflendi. ‹hra-
catç›lar›m›z›n bir AB tüzü¤ü olan REACH
konusundaki düzenlemeleri yak›ndan ta-
kip etmelerini sa¤lamak amac›yla, Türki-
ye’de sadece birli¤imiz bünyesinde yer
alan bir REACH ve CLP fiubesi kurularak,
AB’ye ihracat yapan firmalar›n ön-kay›t ifl-
lemleri yerine getiriliyor ve bu konuda Tür-
kiye genelinde seminerler düzenlenerek
ihracatç›lar›m›z bilgilendiriliyor.

Türk ürünlerini dünya pazarlar›na 
tan›tmak amac›yla ne gibi çal›flmalar 
yap›yorsunuz?
Geliflim ve de¤iflim halindeki d›fl pazarlar›n
takibi ve yeni potansiyel pazarlar bulmak
amac›yla kurulan ‘Pazara Girifl fiubesi’ ile
sektörlerimize yönelik pazara girifl strateji-
leri oluflturularak, hedef pazarlara yönelik
‘Sektörel Ticaret Heyetleri’ organize ediyo-

ruz. Sektörlerimizi dünyaya tan›tmak ama-
c›yla 2009-2010 y›llar› aras›nda mutfak efl-
yalar›, kozmetik-kiflisel bak›m ürünleri, infla-
at malzemeleri-yap›, sa¤l›k, plastik, özel eti-
ketli ürünler, hediyelik eflya-promosyon
sektörlerinde 24 fuara milli kat›l›m organi-

zasyonu gerçeklefltirdik ve her y›l 400 civa-
r›nda ihracatç› firman›n yurtd›fl› fuarlara et-
kin kat›l›m›n› sa¤lad›k. Ayr›ca farkl› sektör-
lerden toplam 40 fuara info stant kat›l›m›
gerçeklefltirdik. Yurtiçi fuarlarla efl zamanl›
olarak 2009 y›l›nda 10 al›m heyeti- 730 ya-
banc› kat›l›mc› firma ve 2010 y›l›nda 12
al›m heyeti- bin157 yabanc› kat›l›mc› fir-
man›n üyelerimizle ikili görüflme yapmas›
sa¤land›. 2008’in ikinci yar›s›yla 2009 y›l›n-
da etkilerinin a¤›r olarak hissedildi¤i küre-
sel ekonomik krizden olumsuz olarak etki-
lenen ihracat›m›z›n 2010 y›l› itibar›yla, tek-
rar pozitif ivme kazanm›fl olmas›n›n en
önemli dayanaklar›ndan biri yapt›¤›m›z bu
çal›flmalar ve h›zla yeni pazarlara yönelme
kabiliyetimiz oldu. Cumhuriyetimiz’in
100’üncü y›l› olan 2023 y›l› için hedeflenen
500 milyar dolarl›k ihracata ulaflmak ad›na
‹MM‹B olarak 202 milyar dolar› hedefliyor
ve bunun için kararl›l›kla çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz.

Kale Kilit’le ilgili düflünceleriniz...
Kale Kilit ülkemizde kilit denilince ilk akla
gelen firmalardan birisi olup sektörün de
köklü firmalar›ndand›r. Gerek ürün çeflitlili-
¤i gerek kaliteli ve güvenilir ürünleriyle ter-
cih edilen bir markad›r. ‹hracat aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda ise dünyan›n birçok ülkesine
yapt›¤› ihracatlarla sektörün liderleri aras›n-
da yer al›yor.
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‹STANBUL MADEN VE METALLER ‹HRACATÇI B‹RL‹KLER‹ (‹MM‹B) OLARAK
ÜLKEN‹N ‹HRACATINI ARTIRMAK, ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹N‹ ÇEfi‹TLEND‹RMEK
VE ÜRÜNLERE REKABET GÜCÜ KAZANDIRMAK ‹Ç‹N PEK ÇOK FAAL‹YET
GERÇEKLEfiT‹RD‹KLER‹N‹ SÖYLEYEN ‹MM‹B GENEL SEKRETER‹ MEHMET
ZEREN, KOYDUKLARI ‹HRACAT HEDEFLER‹NE ULAfiMAK ‹Ç‹N
KARARLILIKLA ÇALIfiMALARINI SÜRDÜRDÜKLER‹N‹ VURGULUYOR.

“‹hracatta‹MM‹B Genel Sekreteri 
Mehmet Zeren:

SEKTÖREL GÜNDEM
K A L E M

rekabet gücümüzü
art›r›yoruz”

Ülkemizin ihracat›n›n yo¤unlaflt›¤› bölge ve flehirlerde Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n ba¤l› kurulufl-
lar› olarak faaliyetlerini sürdüren ‹hracatç› Birlikleri, ihracatç›lar› bünyesinde toplayan mesleki kurulufllard›r. ‹h-
racata konu olan maddeler baz›nda örgütlenen bu kurulufllardan birisi olan ‹stanbul Maden Ve Metaller ‹hra-
catç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i, bünyesinde toplad›¤› alt› birli¤in çal›flma konular›na giren ürünlerde, ülkemi-
zin kalk›nmas›nda öncelikli hedef olarak saptanan ihracat›m›z›n art›r›lmas› çal›flmalar›nda bulunuyor. Bu çer-
çevede birliklerimizin temel amaçlar›, ihracatç›lar›n mesleki ahlak ve dayan›flmas›n› korumak; ihracat›n art›r›l-
mas›, ihraç ürünlerinin çeflitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazand›r›lmas› için çal›flmalarda bulunmak,
ihracatç›lar›n çal›flmalar›na yard›mc› olmak, üyelerinin menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. Birliklerimiz,
ihracat›n art›r›lmas› ve ihracatç›lar›m›z›n yurtd›fl›nda tan›t›lmas› çal›flmalar› çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtd›-
fl›nda fuar organizasyonlar› gerçeklefltiriyor, al›m heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlar› yap›yor, e¤itim fa-
aliyetleri düzenliyor, çeflitli toplant›lar ve seminerler gerçeklefltiriyor. Genel sekreterlik bünyesinde yeralan ih-
racatç› birliklerimiz flunlard›r: ‹stanbul Maden ‹hracatç›lar› Birli¤i, ‹stanbul Demir ve Demird›fl› Metaller ‹hracat-
ç›lar› Birli¤i, ‹stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, ‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliflim ‹hracatç›-
lar› Birli¤i.

‹MM‹B HAKKINDA



Alanya Kalesi

Surlar›n›n uzunlu¤u 6 kilometreyi geçen
Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar
yükselen bir yar›mada üzerinde infla edilmifl.
Geçmifli Antik Yunan dönemine kadar inen
kaleden günümüze kalan tarihi doku 13’ün-
cü yüzy›l Selçuklu eseri olarak kabul ediliyor.
1221 y›l›nda Alanya’y› fetheden Selçuklu Sul-
tan› Alâaddin Keykubat taraf›ndan Roma ka-
l›nt›lar› üzerinde yeniden infla edilen kalede
83 kule ve 140 burç bulunuyor. Ortaça¤da
flehir halk›n›n su ihtiyac›n› karfl›lamas› için
surlar›n içinde yapt›r›lan yüzlerce sarn›ç bu-
gün ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdi¤i alan-
lar aras›nda yer al›yor. 
fiimdilerde aç›k alan müzesi olarak de¤erlen-
dirilen yar›madan›n zirvesinde bir zamanlar
Sultan Alâaddin Keykubat’›n ikamet etti¤i sa-
ray bulunuyordu. 

Kilitbahir Kalesi11 Divri¤i Kalesi Afyonkarahisar Kalesi

Divri¤i Kalesi, Sivas’›n kuzeyinde, yüksek bir kayal›¤›n üzerinde
yer al›yor. Mengüceko¤ullar› Beyli¤i döneminde yapt›r›ld›¤› tah-
min edilen kale kap›s›nda yer alan kitabede; Mengüceko¤lu Sey-
feddin fiehin fiah Bin Süleyman taraf›ndan 1181 y›l›nda yapt›r›lan
kalenin mimar›n›n Megaral› Hasan Bin Firuz oldu¤u belirtiliyor.
Kesme tafltan, iç ve d›fl olmak üzere iki bölüm halinde tasarlanan
kaleden günümüze yaln›zca d›fl kaleye ait surlar›n bir bölümü
kalm›fl. Girifli tümüyle tahrip olan kalenin, daha dar bir alan› çevi-
ren alçak surlar› da bulunuyor. 
Kalenin kuzey ete¤inde, dik bir burnun üstünde, kale surlar›yla
ba¤lant›s›z 20 metre uzunlu¤unda, 6 metre yüksekli¤inde tek
duvar halinde bir yap› da mevcut. 
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ANADOLU’NUN ZORLU VE TEHL‹KEL‹ fiARTLARI AL-
TINDA YAfiAYAN UYGARLIKLAR, TAR‹H BOYUNCA GÜ-
VENL‹K SORUNLARINI ÇÖZEB‹LMEK ‹Ç‹N KALELERE ‹H-

T‹YAÇ DUYDU. A‹T OLDUKLARI TOPLUMLARIN KÜL-
TÜRLER‹N‹ GELECE⁄E TAfiIYAN KALELER, BUGÜN B‹Z-
LER‹ ‹NSANLIK TAR‹H‹NE YEN‹ ESERLER KATMAYA TEfi-

V‹K ED‹YOR.

Anadolu’nun 
kaleleri

göz kamaflt›r›yor

ANADOLU’NUN EN’LER‹
K A L E M

Say›s›z uygarl›¤›n kendine mekân olarak seçti¤i Anadolu, tarihin
farkl› dönemlerine tan›kl›k eden bir aç›k hava müzesini and›r›r. Bin-
lerce y›ll›k tarihi eserler aras›nda an›tsal nitelikleri nedeniyle kamu
yap›lar› dikkat çeker. Devletin gücü ve kamunun kaynaklar›yla olufl-
turulan; görkemli saraylar, kaleler ve dini yap›lar yüzy›llar boyunca
varl›¤›n› sürdürmeyi baflarm›flt›r. 
‹nsanl›k tarihinin 400 bin y›l öncesine kadar uzand›¤› Anadolu’daki
inan›lmaz yap› zenginli¤i içinde görkemli ve vakur durufllar›yla kale-
lerin apayr› bir yeri olagelmifltir. Hepsi birbirinden farkl› mimari ge-
leneklerde ortaya ç›kan kalelerin tamam› güvenli¤in sa¤lanmas›
do¤rultusunda infla edilmifltir. Tarih boyunca göçlere, istilalara sah-
ne olan Anadolu, binlerce y›l boyunca orada yaflayanlar için tehlike-
li bir co¤rafya olagelmifltir. Anadolu’nun zor ve tehlikeli flartlar› alt›n-
da yaflayan uygarl›klar, güvenlik sorunlar›n› çözebilmek için benzer-
leri gibi kalelere ihtiyaç duymufltu. Üzerinde yaflad›¤›m›z topraklar-
da infla edilen binlerce kalenin birço¤u günümüze kadar ayakta kal-
may› baflard›. fiehrin içinde, mahallenin d›fl›ndaki sarp tepede… Ne-
rede olursa olsun görkemli bir flekilde zamana meydan okuyan
Anadolu kaleleri ilgiyi fazlas›yla hak ediyor. Her biri Türkiye’nin farkl›
bir mücevheri olan binlerce kale içinden en güzellerini seçmek kufl-
kusuz di¤erlerine haks›zl›k anlam›na da geliyor. Yine de Anadolu ka-
leleri aras›ndan dikkat çeken on tanesini sizin için seçtik.

fiehrin güneyindeki yüksek bir volka-
nik tepenin üzerinde kurulu olan Af-
yonkarahisar Kalesi’nin tarihi 
3 bin y›l öncesine kadar uzan›yor. Ka-
lede rastlanan ilk yerleflim izi Hitit ‹m-
paratoru II. Murflil dönemine ait. Hitit-
ler’den sonra Anadolu'da uygarl›k
kurmufl olan Frigler kaleyi farkl› bir
amaç için kullanm›fl. Sarp kayal›k üze-
rinde günümüze kadar korunarak ge-
len dini yap›lanmadan buras›n›n Frig-
ler döneminde dini bir merkez olarak
kullan›ld›¤› tespit edildi. Bir zamanlar
Selçuklu Sultan› Alâaddin Keykubat’›n
hazinesini saklayan Afyonkarahisar
Kalesi, ‹stiklal Savafl› y›llar›nda Baflko-
mutanl›k Karargâh› olarak çok önemli
görevler de üstlendi.

Çanakkale’deki Kilitbahir Kalesi, 1452 y›-
l›nda ‹stanbul kuflatmas› esnas›nda Pa-
pal›k Donanmas›’n›n Bizans ‹mparatorlu-
¤u’na yard›m etmesini önlemek amac›y-
la Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan 93
günde yapt›r›lm›fl. 
Kale, iç ve d›fl sur duvarlar› ile avlu 
içinde yedi katl› üçgen bir kuleden olu-
fluyor. ‹lk kez 1541 y›l›nda Kanuni Sultan
Süleyman taraf›ndan restore ettirilen ka-
le, 1870 y›l›nda Sultan Abdülaziz taraf›n-
dan ikinci kez restore ettirilmifl. Kilitbahir
Kalesi, son stratejik görevini Çanakkale
Savafllar›’nda çok önemli bir rol oynaya-
rak yerine getirmifl.
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Bozcaada Kalesi

Adaya yaklaflanlar›n ilk gözüne çarpan yap›
olan Bozcaada Kalesi’nin ne zaman ve kimler
taraf›ndan yap›ld›¤› tam olarak bilinmiyor.
Venedik, Ceneviz ve Bizansl›lar döneminden
beri kullan›lan kale, Osmanl› döneminde
önemli konumu nedeniyle Fatih Sultan Meh-
met taraf›ndan kapsaml› bir onar›mdan geçi-
rilmifl. 18’inci yüzy›l›n bafl›nda Kaptan-› Derya
Süleyman Pafla taraf›ndan, 19. yüzy›l›n bafl›n-
da ise II. Mahmut taraf›ndan onar›lan kale,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan 1996 y›-
l›nda restore edilerek koruma alt›na al›nd›.
Bozcaada’n›n kuzeydo¤u burnunda yer alan
Kale, yüksek kayalar üzerine oturtularak flehir-
den yaklafl›k 10 metre geniflli¤inde ve 250
metre uzunlu¤unda bir hendekle ayr›l›yor.

K›z KalesiTokat Kalesi

Tokat il merkezinin kuzeybat›s›nda,
kayal›k alanda bulunan kalenin yap›m
tarihi kesin olarak bilinmiyor. Danifl-
mentli Melik Ahmet Gazi taraf›ndan
1074 y›l›nda ele geçirilen Tokat Kalesi,
daha sonra Selçuklu ve Osmanl› ege-
menli¤ine girmifl. Timur ve fiah ‹sma-
il’in ak›nlar› s›ras›nda ele geçiremedi-
¤i kaleyi bak›n Evliya Çelebi nas›l an-
lat›yor: “Kale yüksek bir tepe üzerin-
de, kesme tafl ile yap›lm›fl olup o ka-
dar büyük de¤ildir. Etraf› burçlar ve
kuleler ile süslenmifl olup, etraf›nda
hendek yoktur. Korkusuz bir surdur ki
Samanyolu gibi gö¤e bafl uzatm›flt›r.
Dört taraf› çok sarp oldu¤undan asla
hendek olacak yeri yoktur. Bütün et-
raf› flahin, kartal ve za¤anos yuvalar›,
çeflitli rengârenk kayalard›r.”

K›z Kalesi, Mersin ilinin önemli simgelerinden
biri konumunda. Mersin-Silifke yolunun
50’nci kilometresinde bulunan kale, yol bo-
yunca uzanan antik Korykos flehrinin karfl›s›n-
da, denizin ortas›ndaki bir adan›n üzerine ku-
rulmufl. Antik Korykos flehrine denizden gele-
bilecek tehlikelere karfl› infla edilen K›z Kale-
si’nin cephesi 250 m uzunlu¤unda. Uzun y›l-
lar K›br›s krallar›n›n elinde kalan kale, Karama-
no¤lu ‹brahim Bey taraf›ndan 1448’de ele ge-
çirilerek yeniden imar edilmifl. Sekiz kulesi bu-
lunan kaleye bir zamanlar denizden uzanan
yol sayesinde yürüyerek de ulaflmak müm-
künmüfl.  

88 99 1100Mardin Kalesi

fiehrin s›rt›n› dayad›¤› tepenin üstün-
de yer alan Mardin Kalesi, bir kartal
yuvas› gibi flehrin üzerinde yükselir.
Geçmiflinin 10’uncu yüzy›la kadar
uzand›¤› tahmin edilen Mardin Kalesi,
do¤al kaya üzerine çok az eklentilerle
infla edilmifl. Yap›m tarihi kesin olarak
bilinmeyen Mardin Kalesi’nde; Sümer,
Babil, Mitani, 
Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi ve Ab-
basiler gibi çok say›da uygarl›¤›n hâki-
miyet sürdü¤ü tahmin ediliyor. 10’un-
cu yüzy›lda Hamdaniler taraf›ndan
yapt›r›ld›¤› rivayet edilen kalenin bir
k›sm› sarp kayalar›n üzerine oturtul-
mufl. Meyilin fazla oldu¤u yerlerde
surlar›n eklendi¤i kalenin güney kesi-
minde bir kule günümüze sa¤lam bir
flekilde gelmifl. 1000 metreden yüksek
bir tepenin üzerinde kurulu olan Mar-
din Kalesi’nin içerisindeki yerleflim ala-
n› kale yamac›n›n bitti¤i noktalarda
sarp kayal›klarla ayr›lm›fl. 

Zil KalesiBodrum Kalesi

‹ki liman aras›ndaki kayal›k alan›n üzerinde ku-
rulan Bodrum Kalesi, ilçenin turistik potansi-
yeli ve konumu nedeniyle en çok tan›nan ta-
rihi yap›lar›m›zdan biri. 1406-1523 y›llar› ara-
s›nda Aziz Jean fiövalyeleri taraf›ndan infla et-
tirilen Bodrum Kalesi, kare plan› ve görkemli
büyüklü¤üyle dikkat çekiyor. 
1523’te Kanuni Sultan Süleyman’›n Bodrum’u
almas›yla flövalyelerin hükümdarl›¤› son bul-
du ve kale Osmanl› idaresine geçti. Bugün
Bodrum Sualt› Müzesi olarak hizmet vermeye
devam eden kale; restorasyon ve güncelle-
melerle seyir teraslar›, eflsiz sergi salonlar› ve
özel ses, ›fl›k efektleriyle donat›lan galerileriyle
eflsiz bir görselli¤e sahip. ‹ç kaleye yedi kap›-
dan geçilerek ulafl›lan Bodrum Kalesi’nin kap›-
lar› üzerinde armalar bulunuyor. Bodrum Ka-
lesi, 19’uncu yüzy›l sonunda Osmanl› niteli¤i
kazanm›fl. 

Rize'nin Çaml›hemflin ‹lçesi'nde bulunan 13.
yüzy›la ait Zil Kalesi, Trabzon ‹mparatorlu¤u
zaman›nda infla edilmifl. F›rt›na Vadisi'ndeki
bir geçide hâkim, sarp bir kaya üzerinde kuru-
lu olan Zil Kalesi, dere yata¤›ndan 100, deniz-
den ise 750 metre yükseklikte bulunuyor. Sur-
lar ve iç kaleden meydana gelen kalede mu-
haf›z binas›, flapel ve bafl kule bölümleri görü-
lebiliyor. Osmanl›lar bölgeyi fethettikten son-
ra kale askeri amaçl› olarak kullan›lm›fl. Günü-
müzde ahflap içyap›s› yok olman›n efli¤ine
gelen Zil Kalesi bak›ms›zl›ktan y›k›lacak gibi
duruyor. Yemyeflil vadinin ortas›nda yükselen
Zil Kalesi, sislerin içinde görkemli görüntüsüy-
le insanlar› etkilemeye devam ediyor.
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Sahneye 1957 y›l›nda ad›m atan Metin Akp›nar, sa-
nat hayat›n› hiç ara vermeden sürdürdü. Haldun Taner ve
Zeki Alasya ile birlikte kurdu¤u Kabare Tiyatrosu ile Türk sa-
nat tarihinde ilginç bir yere sahip olan sanatç›, Zeki Alasya
ile birlikte oluflturduklar› komik ikiliyle seyircinin gönlünde
ayr› bir yere sahip oldu. Karakteri, ilkeli yap›s› ve entelektüel
düzeyiyle kamuoyunun her zaman sayg›s›n› kazanm›fl bir
sanatç› olan Metin Akp›nar, kendisini ‘Kale’ gibi sanatç› ola-
rak tan›ml›yor. Eski ‹stanbul’u ve özellikle çocuklu¤unun
geçti¤i kona¤› unutamad›¤›n› anlatan Akp›nar ile keyifli bir
söylefli gerçeklefltirdik. 

Papatyam dizisi ve canland›rd›¤›n›z Necati karakteri
çok be¤enildi. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Televizyon dizilerinde iki tür vard›r. Komik durumlar› anla-
tan komedi ve nefleyle kederi iç içe iflleyen drama türü…
Papatyam dizisinde bunun ikisini birden yapt›¤›m›z için
çok baflar›l› oldu¤umuzu düflünüyorum. Böylece ortaya ç›-
kan yeni tür hem bizi hem de seyircileri çok memnun etti.

Kabare tiyatrosu ise dramatik tiyatrolardan farkl› olarak flaka,
alay, ironi tiyatrosudur. Sivilceyi ç›ban yapar, adam›n gözü-
ne sokar. Bu elefltirel bir tiyatro ve içinde politik hiciv de var.
fiunu da belirtmek isterim ki, her zaman hem güldürdü
hem düflündürdü derler. Hâlbuki düflünemeyen insan gü-
lemez. Tiyatronun d›fl›nda bu nas›l iflliyor; ad›n›z komedye-
ne ç›km›flsa sizden hep onu isterler. Ama bu, her zaman
böyle de¤ildir. Zeki’nin de benim de oynad›¤›m›z filmlerin
içinde komedinin, neflenin yan›nda dram da, hüzün de var-
d›. Ama flu da bir gerçek ki, insanlar›m›z gülmeye aç. Çün-
kü günümüzde her fley iyiymifl gibi sunulsa da y›llard›r s›-
k›nt› içerisindeyiz.

2011 y›l›nda neler yapmay› planl›yorsunuz?
50 sene tiyatronun askeri disiplini içinde yaflad›ktan sonra
art›k yaflam›m› çok fazla rutine sokmay›, çok disiplinli yafla-
may› sevmiyorum. Bir insan›n her akflam 20.30’da ayn› yer-
de olmas› için inan›lmaz bir disiplin içinde yaflamas› gere-
kir. Ölmedikçe, bir organ kayb› olmad›kça tiyatroda olmak
zorundas›n›z. Öteki bahaneler geçerli de¤il; grip oldum,
babam öldü, keyfim yok… Bunlar mazeret de¤ildir. O yüz-
den tiyatroyu b›rakt›ktan sonra disiplinli yaflamamaya bafl-
lad›m. Yaz aylar›nda ne yapaca¤›m› bilemiyorum. Duruma
göre, günlük ve k›sa vadeli planlar yap›yoruz. 

Papatyam dizisinde Türk halk›n›n dizide yans›t›lan
mahalle kültürüne duydu¤u özlemin de baflar›n›zda
etkisi var m›d›r? 
Yafl ortalamas› 25’in üzerinde olanlar, k›y›s›ndan köflesin-
den mahalle kültürünü yaflam›flt›r. Elbette böyle olunca
mahalle kültürü de özleniyor. O dönemler çok keyifliydi.
Hem ev hem de çarfl› hayat› çok daha aktifti ve herkesi ilgi-
lendirirdi. Bu iflin bir de sanat üretimiyle ilgili bir yan› da var.
Seyirciye tan›d›k gelen, aflina karakterleri kullanmak, bizim
sanat tüketicisiyle çabuk anlaflabilmemizi sa¤layan yön-

2 6 � K A L E M 2 0 1 1

TÜRK T‹YATROSUNUN TEMEL TAfiLARINDAN B‹R‹
OLAN MET‹N AKPINAR, 50 YILI AfiAN SANAT HA-
YATINA RA⁄MEN H‹Ç SÖNMEYEN SANAT AfiKINI
KORUYAN ENDER OYUNCULARDAN B‹R‹. TÜRK
‹ZLEY‹C‹S‹N‹N GÖNLÜNDE AYRI B‹R YERE SAH‹P
OLAN AKPINAR, SANAT AfiKINI “‹NSANLARIN YÜ-
ZÜNÜ GÜLDÜRMEK BEN‹ MUTLU ED‹YOR” D‹YE
AÇIKLIYOR.

“TÜRK TOPLUMU DO⁄RU VE GÜVEN‹-
L‹R B‹LG‹YE ULAfiAMIYOR, BU ÇOK ÖNEML‹
B‹R SORUN. ZAMANINDA ÇOK OKUYORDUM,
HATTA GENELL‹KLE ANS‹KLOPED‹ OKUYOR-
DUM. TELEV‹ZYON, B‹LG‹SAYAR, GOOGLE BÜ-
TÜN BEYN‹M‹Z‹ ÇALDI GÖTÜRDÜ. ARTIK
DO⁄RU B‹LG‹YE ULAfiMAK DA KOLAY DE⁄‹L.
MÜTH‹fi B‹R B‹LG‹ K‹RL‹L‹⁄‹ VAR. BUNUNLA
B‹RL‹KTE ZATEN BIR OYUNCU AZ DA OLSA
HER fiEYDEN HABERDAR OLMALIDIR.”

BEN‹ MUTLU
ED‹YOR”

“‹nsanlar›n yüzünü güldürmek

HOfi SOHBET
K A L E M

temlerden biridir. ‹nsanlar, televizyon ve sinemada aflina oldu-
¤u tipleri görmek, tan›d›k t›n›lar› duymak istiyor. Yang›n ç›kar,
eve h›rs›z girer, güvenlik s›k›nt›lar› yaflan›r, do¤algaz zamm› ge-
lir… K›sacas› günlük dertler konu edilir. Tüm bunlarla haflir ne-
flir olan bir dizi oldu¤u için Papatyam dizisiyle halk›m›z kolay
özdefllik kurdu. Tabancas›, b›ça¤›, abuk sabuk tipleri olmayan,
efendice bir dizi oldu¤u için insanlar›n evlerine kolayca girer
olduk.  

Dizide bafl›ndan üç evlilik geçmifl Necati karakterinde-
siniz. Peki, evlilik kavram› hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz?
Evlilik insan›n özüne ayk›r›d›r. Ayr› kafa yap›s›nda, ayr› cinste,
ayr› e¤itim seviyesinde, ayr› ekonomik seviyede iki insan›n
uzun y›llar bir arada olmas› insanlar için bir mahkûmiyettir.
Peki, buna ra¤men insanlar evlenmeliler mi? Evet, evlenmeli-
ler. Evlilik bir akittir. Bu ifli karfl›l›kl› devam ettirmek için taraflar
birbirlerine söz veririler. Evlilik keyiflidir. Önemli olan demokra-
siyi evlilikte iflletebilmektir. Herkesin kendi ve müflterek alan›
vard›r. Müflterek alanda anlafl›p, özel anlarda eflleri serbest b›-
rakmak evlili¤in ömrünü uzat›r. 50 y›ll›k evliyim. Bunu beflinci
y›l›m›zda sorsayd›n, bunlar› söyleyemezdim. Demek ki, partne-
rinizi iyi ve do¤ru seçeceksiniz. Birbirinizi çok iyi tan›yacak, hile
yapmayacak, aç›k olacaks›n›z. Evlilikte, empati kültürü ve ‘biz’
paradigmas› olacak. Böyle olursa evlenin.

50 y›l› aflk›n bir süredir Türk izleyicisi sizi aileden biri
olarak görüyor. Bunu nas›l baflar›yorsunuz? 
Önemli olan, insan olarak iflini yapabilmektir. Benim esas mes-
le¤im tiyatrodur. Tiyatroculuk da insan› insana insanca anlat-
ma sanat›d›r. Yani insana bir fley anlat›yorsunuz, insanla anlat›-
yorsunuz ve insanca anlat›yorsunuz. ‹nsan format› içerisinde
insan›n beyni, gönlü, hüznü, neflesi, kederi, coflkusu ve öfkesi
var. Bunlar› iyi anlatt›¤›n›zda iletiflim çok kolay ve net kurulur.
Bu ilk ve ana kurald›r. ‹kincisi içtenliktir. ‹flini samimi yapacaks›n.
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Yani bir oyuncu ald›¤› rolü kendi potas›nda
eritir, sonra kendi ürünüymüfl gibi ç›karabi-
lirse, o baflar›n›n üst noktas› olur. Tabi-
i sanat, gibi yapmakt›r, asla öyle olmak de-
¤ildir. Ama onun da bir s›n›r›, en iyi noktas›
vard›r. Samimiyeti insan unsuruna eklerse-
niz, sanat tüketicisi size biraz daha yak›n ge-
lir. Üçüncü aflamas›, insanlar aflina olduklar›
tiplere benzer olaylarla daha çabuk iletiflim
kurarlar. Onunla özdeflleflir, empati kurar. Bir
de aflina oldu¤u sesi duymas› önemlidir, bil-
dik, tan›d›k bir ses. Tüm bunlar bir araya ge-
lince sanat tüketicinizle özdeflleflirsiniz. E¤er
sanat tüketicinizi kand›rmam›flsan›z, bu çok
önemli bir aflamad›r. Bunu çok net anlat-
mak istiyorum. Asl›nda bir yan›lsama yönte-
midir tiyatro. Uzak aç›dan bakmay› sa¤la-
mak ve izleyeni uyarmak görevi de vard›r. O
yüzden uzun sürede izleyiciye hiç yalan
söylemezseniz, onu istismar etmezseniz,
onun yarar›na bir fley yaparsan›z sizi benim-
ser. ‹flte bütün bu unsurlar bir araya gelince
isminizi duydu¤unuzda insanlar›n yüzünde
bir gülümseme belirir. 50 y›ld›r bu ifli yap›yo-
rum. Benim için en büyük hediye sanat tü-
keticisinin yüzündeki gülümseme, gözün-
deki ›fl›kt›r. Bunu görünce dünyalar benim
olur.

Toplumun giderek de¤iflmesi, ekono-
mik ve sosyal hayat›n daha da ac›ma-
s›zlaflmas› televizyon izleyicisini nas›l
etkiliyor sizce?
Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçi-
yoruz. Bu garip dönemde sanki herkes hak-
l›l›k hastal›¤›na yakalanm›fl gibi. Dikkat eder-
seniz; herkes hakl› ve karfl› tarafa hak veren
hiç kimse yok. Empati kültürünün ve ‘biz’
paradigmas›n›n eksikli¤inden dolay› herkes
mutsuz. Öyle ki toplum olarak nereye gide-
ce¤imizi de bilmiyoruz. 

Uzun y›llard›r flov dünyas›n›n önemli
bir parças›s›n›z. Böyle bir sektörde il-
kelerinizden taviz vermeden var ola-
bilmek zor de¤il mi?
Aç›kças› bana göre zor de¤il, çünkü sanat-
ç› özgür olmal›. Özgür de¤ilse sorun bafl-

lar… Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili bir
dizi yap›ld› biliyorsunuz, ‘Muhteflem Yüzy›l’
ad›nda… Ard›ndan k›yamet koptu… Oysa
hiç koparmayacaks›n, bir diziden söz edi-
yoruz, belgeselden de¤il… Kurgulanm›fl
bir fleyi be¤enmedi¤inizde seyretmeye-
ceksiniz. Kumanda sizde, itiraz›n›z varsa
desturlu ve efendice yapacaks›n›z. Ya da ç›-
k›p daha güzelini, daha do¤rusunu çeke-
ceksiniz. Emin olun ard›ndan sanat tüketi-
cisi daha iyisini seçecektir. Muhteflem Yüz-
y›l dizisinin fragman› geçerken k›yamet
koptu. Türkan Saylan’da da ayn›s› oldu. Sa-
natç› özgürce iflini yapabilmeli, o zaman
aynaya bakacak millet, hele hele tiyatro-
da… Tiyatro empati kültürünün mabedi-
dir. Orada giyinirsin, orada sana yanl›fl bir
adam gösterilir. Orada oyuncu komik du-
rumuna düflüyor, seyirci de e¤leniyor.
Onun düfltü¤ü durumu alk›fll›yorsun, “Al-
lah kahretsin, neyse ki ben böyle de¤ilim”
diyorsun. Sanat ve sanatç›n›n as›l görevi,
budur. Sanatç›n›n özel yaflam› kimseyi ala-
kadar etmez. Bizim medyam›zda öyle bir
fley var. Sizi merak ediyorlar, denize nas›l gi-
riyorsunuz, neler yap›yorsunuz, ö¤renmek
istiyorlar.

Türkiye’nin son 40 y›lda geçirdi¤i de-
¤iflimi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Özellikle 1970’lerin sonuna kadar, sokakta
her gün 25 kifli ölürken bile, ‹stanbul’da per-
de açan 40 tiyatro toplulu¤unun bütün kol-
tuklar› doluyordu. Ard›ndan 12 Eylül ihtilali
geldi… fiimdi dünya yansa milletin umu-
runda olmuyor. Gençlerimiz ne ö¤retilirse
kabul ediyor, reddetme veya ayk›r› düflün-
me haklar› zaten yok… Robot gibi okuyup
mezun olacaks›n, ard›ndan biat ederek sana
verilen iflte çal›flacaks›n. 

70’lerin efsanesi, Kabare Tiyatrosu 
döneminde farkl› m›yd›?
Kabare tiyatrosunun aktif oldu¤u dönem-
de, 1967’den sonraki 30 y›l boyunca, insan-
lar günde dört gazetenin yan› s›ra ayda iki
kitap okuyorlard›. Opera ve baleyi takip
eden genifl bir kitle vard›. fiimdi o popülas-

yon kalmad›… 5 bin satan kitap ‘çoksatar’
olarak de¤erlendiriliyor. Benim çocuklu-
¤umdan beri gazete 3 bin 500 satard›, hâlâ
öyle. Oysa nüfus 10 kat›na ç›kt›. Gençlik y›l-
lar›m›n can›m ‹stanbul’u 750 bin kiflinin ya-
flad›¤› farkl› bir flehirdi. 
Nüfus 14 milyon oldu, kitap ve gazete sat›fl-
lar› yine ayn›… Yine o dönemde nüfusun
yüzde 30’u kentte, yüzde 70’i k›rsalda yafl›-
yordu; flimdi afla¤› yukar› nüfusun yüzde
50’si 12 flehirde yafl›yor. 
Sadece flehirleflmeyle de olmuyor, gelen
kendi örf ve adetlerini de getiriyor. Geldi¤i
yeri de bozuyorlar, kendi tafl›d›klar› kültür de
zamanla kaybolunca ortaya yoz bir yaflam
biçimi ç›k›yor. Oysa kent kültürünün olufl-
mas› için çok daha ciddi özen gösterilmesi
laz›m. Bunlar olmad›¤› için de kimse oku-
muyor, gezmiyor, konuflmuyor. Biraz inter-
nete, iPod’a tak›l›yorlar; facebook var, twit-
ter var… ‹flte böyle bir karmafla dönemin-
den geçiyoruz... Bakal›m ne olacak dünya-
n›n hali?

Bunca y›l sonra bile çok yo¤un 
saatlerde çal›flmaya devam 
etmeniz meslek tutkusuyla m› alakal›?
Öncelikle ekonomik durum; bu kadar çal›fl-
mazsan›z size para vermiyorlar… Öte yan-
dan ben iflimi çok seviyorum. Öyle ki iflimin
kötüsünü bile seviyorum. Asl›nda tiyatrocu-
yum, dizi sonradan ç›kt›. Türkiye’de tiyatro o
kadar az ki! O yüzden en kötü tiyatro bile be-
nim bafl›m›n tac›d›r. Belki kötü ifller yap›yor-
lar, çal›flm›yorlar, tembeller ama olsun; iyi ki
varlar. Tiyatroya gitmek çok ciddi bir e¤itim
iflidir. Önce gitmeyi düflünürsün, organizas-
yonunu yapars›n, yemek yedikten sonra ti-
yatroya gidersin. ‹çeri girerken pardösünü,
flemsiyeni gard›roba b›rak›rs›n. Elinde akide
flekeri veya çekirdek çitleyerek tiyatro izleye-
mezsin. Oraya girdi¤in zaman kalabal›k ka-
ranl›k bir yerde ayn› yere bakmaya seni zorla-
yan bir ritüel vard›r, ona uyarsan sosyalleflir-
sin. Ç›k›flta 15-20 gün oyunu tart›fl›rs›n, efline
dostuna anlat›rs›n. Onlar da giderler, böylece
müthifl bir kültürel ve ekonomik bir al›flverifl

meydana ç›kar. O yüzden tiyatrolar toplum-
lar›n vazgeçilmezleridir. 73 milyona bak›yor-
sun, tiyatro yok, kitap ve gazete satm›yorsun,
sonra da modernleflti¤in için gururlan›yor-
sun. Ne demek modernleflmek, felsefeyi at,
rasyonalizmi yok say, sana söylenen her fleyi
oldu¤u gibi kabul et, dogmalarla yafla, sonra
da modernleflti¤ini söyle… Demek ki mo-
dernleflti¤imiz do¤ru de¤il. 

Güvenlik konusunda hassas m›s›n›z? 
Çok büyük bir konakta büyüdüm, öyle ki kaç
tane kap› oldu¤unu bilmiyordum. Aksa-
ray’daki o konakta yaflarken insanlara güven-
meyi ö¤rendim. O yüzden gere¤inden fazla
hassas davranmamaya çal›fl›yorum. Elbette
güvenli¤im için ne gerekiyorsa yap›yor, han-
gi ekipman›n kullan›lmas› gerekiyorsa kulla-
n›yorum. Tek bildi¤im, güvenlik için kap›n›n
kolundan kilitlere kadar her fleyin do¤ru ya-
p›lmas› gerekiyor. Çelik kap› yap›yorlar, kap›-
n›n bir taraf› sa¤lam, di¤er taraf› bofllukta ol-
du¤u için h›rs›zlar kolayca aç›yor kap›lar›…
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� Dizinin çekilmesi için 60 kiflilik bir ekip taraf›ndan 
bir ay süren yo¤un bir çal›flman›n sonunda stüdyo-
da gerçek boyutlarda bir çarfl› infla edildi.
� ‹stanbul'daki bin metrekarelik kapal› stüdyoda ev-
leri, soka¤›, çarfl›s›, kald›r›m tafllar›, parkeleri, kasab›,
çayc›s›, bal›kç›s›, aktar›, f›r›nc›s› ve manav›yla yepyeni
bir mahalle oluflturuldu.
� Çarfl›n›n içerisinde bulunan dükkânlar›n yap›m›n-
da gerçek malzemeler kullan›ld›.
� Kasap için kullan›lacak et dolaplar› Bursa'dan özel
olarak getirtildi.
� Aktar için 300'ü aflk›n gerçek baharat çeflidi bulun-
du, bal›kç› ve kasap içerisindeki etler ve bal›klar bu-
tafor malzemesinden özel olarak haz›rland›.
� Metin Akp›nar'›n evi, banyosu, tuvaleti, mutfa¤› ve
salonu tek parça olarak haz›rland›.
� Evin tüm eflyalar› antikac›dan özel olarak bulundu.
� Normalde evlerde standart 2.10 cm olan kap›lar
yerine eski 2.30'luk orijinal kap›lar kullan›ld›.
� Camlarda ise antika gül ifllemeli çerçeveler kulla-
n›ld›.
� Dizinin ilk bölümlerinin geçti¤i ‘Dünya Evi’ isimli
tan›flma program›n›n dekoru da adeta gerçek bir te-
levizyon program› gibi özenle haz›rland›.

PAPATYAM D‹Z‹S‹NDEN NOTLAR

“BEN‹M ‹Ç‹N EN BÜYÜK
HED‹YE SANAT TÜKET‹C‹S‹N‹N
YÜZÜNDEK‹ GÜLÜMSEME, GÖ-
ZÜNDEK‹ IfiIKTIR. BUNU GÖ-
RÜNCE DÜNYALAR BEN‹M
OLUYOR. ‹fiTE BU NEDENLE SA-
NAT TÜKET‹C‹S‹YLE ARAMIZDA
GERÇEK B‹R SAM‹M‹YET VAR. ‹Z-
LEY‹C‹M GERÇEKTEN ONLARI
ÖNEMSED‹⁄‹M‹ B‹LD‹⁄‹ ‹Ç‹N
BEN‹ A‹LEN‹N B‹R PARÇASI OLA-
RAK KABUL ED‹YOR.” 
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“ÜLKEM‹ZDE BAZI fi‹RKETLER
VARDIR K‹ GERÇEKTEN EMEKLE,

ÜRET‹MLE, AR-GE ‹LE KEND‹LER‹-
N‹ SEKTÖRLER‹NDE KABUL ET-

T‹RM‹fi, KÜÇÜCÜK ATÖLYELER-
DEN DÜNYAYA AÇILMIfi VE

DEVLERLE YARIfiIR HALE GEL-
M‹fiLERD‹R. KALE K‹L‹T, BU fi‹R-
KETLER ‹Ç‹N VER‹LECEK GÜZEL
ÖRNEKLERDEN B‹R‹D‹R” D‹YEN

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ TEKN‹K
E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ MEKATRON‹K
BÖLÜM BAfiKANI N‹HAT AKKUfi,

KALE K‹L‹T TEKNOLOJ‹S‹N‹N EV
OTOMASYONUNA DA KATKISI-
NIN BÜYÜK OLACA⁄INI SÖYLÜ-

YOR.

Ak›ll› ev, günümüzde insan›n çev-
resiyle birlikte rahat, güvenli ve huzurlu
bir yaflam sürdürebilmesi için modern
teknolojinin en son olanaklar›n›n kullan›-
m› olarak özetlenebilir. Sözünü etti¤imiz,

özellikle sevdiklerinizle zaman›n›z›n bü-
yük bir bölümünü geçirdi¤iniz eviniz-

de, ayd›nlatmadan perdelerinize, si-
nema, televizyon ve müzik sistem-
lerinden, ›s›tma-so¤utma-havalan-
d›rma ünitelerine, h›rs›zl›k, yang›n,
su basmas› gibi güvenlik sistemle-
rinden, evcil hayvan bak›m ünite-
lerine kadar her türlü elektronik

uygulaman›n, ev içinden ya da d›-
fl›ndan kontrolünüz alt›na al›nmas›-

d›r. Ak›ll› evlerde bu amaçla yarat›lan
teknolojinin güven, rahatl›k ve huzuru

bir arada sundu¤unu söyleyen Marmara
Üniversitesi Teknik E¤itim Fakültesi Mekat-

ronik Bölüm Baflkan› Nihat Akkufl ile ak›ll› evler
ve güvenli¤i konufltuk.

‘Ak›ll› ev (iflyeri)’ nedir? Evin ak›ll› ol-
mas› neden kaynaklan›yor?
Bir evin ak›ll› olmas›, yaflam mahalinin bizim
düflündü¤ümüz veya yapmam›z gereken
birçok ifllevinin ev içerisindeki otomasyon
ve kontrol birimi taraf›ndan veya bir ünite
taraf›ndan yap›lmas› demektir. Ak›ll› ev
konsepti çok yak›n bir zamana kadar ha-
yal gibi görünse de art›k gerçektir. Evin
tüm ayd›nlatma, iklimlendirme (›s›tma-
so¤utma) ve güvenlik ifllemleri evdeki
veya yak›n›ndaki bir kontrol odas›nda
yap›labiliyor. Otomasyonun kodlu sin-
yalleri kablolu veya kablosuz iletiflim
sistemlerinden yararlanarak evin tüm
bölgelerine ulafl›r ve evin her yerinde

Eviniz
ne kadar
ak›ll›?

aletlerin ve elektronik cihazlar›n çal›flmas›n›
sa¤lar. Ev otomasyonu özellikle ba¤›ms›z ya-
flamak isteyen yafll› ve özürlü insanlar için ya-
rarl› olabilir. Yafll› ve özürlü insanlar›n yaflant›-
s› çeflitli ev araçlar›n›n otomatik olarak devre-
ye girmesi ve faaliyetini yapmas›yla büyük
fayda sa¤lar. 

Türkiye’de ak›ll› evlerin geliflimi nas›l?
Türkiye’nin sosyal ve ekonomi yap›s›
buna uygun mu? 
Ülkemizde özellikle 2000’li y›llar›n bafl›ndan
itibaren özellikle büyük kentlerde ve deprem
bölgelerinde yeni yap›lan evlerde merkezi
veya her ev için ayr› ayr› düflünülmüfl oto-
masyon sistemlerine sahip ak›ll› evler görü-
yoruz. Ak›ll› ev uygulamalar› yeni teknolojile-
rin uygulamas› demektir ve her alanda oldu-
¤u gibi yeni teknolojinin uygulamas› pahal›-
d›r. Di¤er bir ilginç nokta her kültürün ortak
kulland›¤› ak›ll› ev teknolojileri olabilece¤i gi-

bi, her toplumun kendine has kültürüne ba¤-
l› olarak ortaya ç›kan ak›ll› ev otomasyonu da
söz konusu olabilir. Örne¤in, Uzakdo¤u ban-
yo otomasyonuyla Avrupa-Amerika ve Orta-
do¤u banyo otomasyonu birbirinden farkl›-
d›r. Yine farkl› mutfak kültürü farkl› mutfak
otomasyonunu ortaya ç›kar›yor.

Türkiye’de ak›ll› evler yayg›nlaflacak m›? 
Ülkemizi bugünkü ekonomik yönüyle ele al-
d›¤›m›zda ak›ll› ev uygulamalar›n›n bir süre
daha s›n›rl› bir al›m gücüne sahip grup tara-
f›ndan daha yo¤un, daha az al›m gücüne sa-
hip gruplarca daha az kullan›laca¤›n› söyle-
mek yanl›fl olmaz. Ancak teknolojilerin h›zla
de¤iflti¤i ve k›sa süre önce kullan›ma sunulan
teknolojilerin çok k›sa sürede eskiyerek ucuz-
lamas› ve geliflen ülkemizde artan al›m gücü-
nün ak›ll› ev ürünlerinin yayg›n kullan›m›na
altyap› haz›rlayaca¤›n› söyleyebiliriz. Birçok
ak›ll› ev teknolojisinin ülkemizde üretilebil-

mesi de yayg›n kullan›m›na yard›mc› olacak.
Ayr›ca ak›ll› ev teknolojileri iyi mühendislik ça-
l›flmas› gerektiriyor, bununla beraber pahal›
girdi içerebiliyor. Bu ak›ll› teknolojilerin katla-
n›labilir zaman diliminde ucuzlamas›na yar-
d›mc› oluyor.

Ak›ll› evleri güvenlik teknolojileri ve sis-
temleri aç›s›ndan de¤erlendirir misiniz?
Ak›ll› evler ne gibi özelliklere sahip?
Evlerde güvenlik problemleri her zaman en
çok dikkat edilen ve yat›r›m yap›lan alanlard›r.
Bu nedenle önemli bir Ar-Ge çal›flmas› da bu
alanlarda yap›l›yor. Evlere tüm girifl ve ç›k›flla-
r›n kapal› devre kameralarla kontrol edilmesi,
yüz tan›ma sistemlerinin kullan›lmas›, kap› ve
girifllerin belirli zaman dilimlerinde otomatik
olarak ayarlanmas›, göz irisi ve parmak izi kul-
lan›m›n›n modüler olarak çok ucuz maliyetler
ile al›nabilmesi yap›lan Ar-Ge çal›flmalar›n›n
sonucudur. 



Türkiye’deki yap›lar ne kadar güvenli?
Güvenlik kavram› nas›l ve neye 
göre de¤ifliyor?
Çok uzun y›llarda evlerimizde güvenlik dedi-
¤imizde sa¤lam-mukavemeti yüksek bir kap›
ve insan girifline karfl› alarm çalan sistemleri
düflündük. Ancak teknolojideki son geliflme-
ler bu güvenlik kavram›n› oldukça geniflletti
ve zenginlefltirdi. Kamera ve tan›ma sistem-
lerindeki son geliflmelerle birlikte; ak›ll› kart-
larla çal›flma alanlar›nda yetkilendirme veya
yetkisiz kiflilerin ilgisiz alanlara eriflimi gibi uy-
gulamalara katlan›labilir maliyetlerle ulafl›la-
biliyor. Son y›llardaki güvenlik kavram› sade-
ce bina girifl-ç›k›fl› ve çal›flma alanlar›n›n yet-
kiliyle s›n›rland›r›lmas› fleklinde olmaktan ç›k›-
yor. En büyük güvenlik problemi biliflim tek-
nolojilerinde bilgi saklama, haberleflme öz-
gürlü¤ü veya gizlili¤inin korunmas›, deprem
ve do¤al afetlerde dijital bilgilerin saklanma-
s› gibi konulara do¤ru yöneltti. Bunlar genel
olarak ifl hayat›m›z› ilgilendiren konular ol-
makla birlikte, Home Office konsepti ve ev-
lerdeki kiflisel bilgi ve de¤erlerin korunmas›
önemli hale geldi. Bu ba¤lamda internet eri-
fliminde, bilgisayarlara eriflimde, eve giriflte
güvenlik konular›nda yenilikler görülüyor.

Bir evde teknolojinin her yönüyle 
kullan›lmas› o evi güvenli k›lar m›? 
Teknolojileri yaratanlar insanlard›r ve çok iyi
bilinen bir söz vard›r: “‹ki kiflinin bildi¤i s›r de-
¤ildir.” Güvenlik konusunda gelifltirilen her
teknolojiye bir karfl› çözüm bulmak müm-
kün. Ancak bu ba¤lamda yaz›l›mla kontrol
edilen baz› sistemler ön plana ç›k›yor. Çünkü
yaz›l›mlar kilitlenebiliyor ve aç›l›mlar› son de-
rece zor olabiliyor. Ama açamad›¤› yaz›l›ml›
sistemi tahrip ederek güvensiz hale getir-
mek de mümkündür. Dolay›s›yla bir sistemin
güvenlik skalas›nda ne kadar iyi veya kötü
olarak de¤erlendirilmesi daha do¤ru olacak-

t›r. Ancak özellikle yeni teknolojiye al›flk›n ol-
mayan ve tek bir teknoloji yerine kilit, uzak-
tan kumanda, alarm gibi birden fazla güven-
lik sistemiyle desteklenmifl sistemler daha iyi
korunacakt›r.

Özellikle son zamanlarda afla¤›daki sistem-
lerden bir veya birden fazlas› birlikte kullan›l-
maya baflland›. Bunlar;
� Hareket kontrol sensörleri
� Kap› ve pencerelerin manyetik kontrol sen-
sörü
� Cam k›r›lmas›na karfl›n sensörler
� Kapal› mahaldeki bas›nç de¤iflim sensörleri
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KALE K‹L‹T’LE ‹LG‹L‹ NELER SÖYLEMEK ‹STERS‹N‹Z?
Ülkemizde baz› flirketler vard›r ki gerçekten emekle, üretimle, Ar-Ge ile kendilerini

alanlar›nda kabul ettirmifl; küçücük atölyelerden, dünyada ayn› alanlarda çal›flan

devlerle yar›fl›r hale gelmifltir. Kale Kilit bu flirketler için verilecek güzel örneklerden

biridir. Art›k Türk insan› bundan 30-40 y›l önce oldu¤u gibi ithal ürünlerin daha kali-

teli olaca¤›n› düflünmüyor. Yerli bir üretimin kalite aç›s›ndan ithal ürünlerden afla¤›

kalmad›¤›n›, daha yayg›n servis a¤› oldu¤unu biliyor. Yedek parça yerli ürünlerimiz-

de her zaman daha ucuz oluyor, uluslara-

ras› tafl›ma ücretleri bitmifl ürün veya ye-

dek parça fiyat› üzerine biniyor. Bu tür

avantajlar› Kale Kilit yabanc› rakiplerinden

afla¤› kalmayarak, hatta onlardan daha ka-

liteli ürünleri ülkemizde üreterek insan›m›-

za sunuyor.

AKILLI EVLERDE 
KULLANILAN S‹STEMLER
� Ev güvenli¤i ve mahalin kameralarla kontrolü 
� Otomatik yang›n söndürme, gaz kontrolü
� Gaz, su ve elektrik gibi giderlerin insans›z takibi
ve raporlanmas› 
� Girifl ve ç›k›fllar›n önceden belirlenen kifli ve flart-
lara göre yap›labilmesi
� Ak›ll› asansör gruplar›, kiflilerin girebilecekleri kat,
ev ve odalar›n belirlenmesi
� H.V.A.C. – ‹klimlendirme sistemleri
� Ev e¤lence sistemlerinin zaman ve uzaktan kon-
trolü
� Ev ve iflyerlerinde otomasyona dayal› su ve sula-
ma sistemleri
� Uzaktan hayvan besleme ve kontrolü
� Uzaktan al›flverifl yapabilme
� Medikal sistemler konusunda doktora gitmeden
uzaktan destek alma
� Tansiyon, atefl, EKG, a¤›rl›k ilaç reçeteleri vb. ifl-
lemlerin doktora gitmeden yap›labilmesi
� Yafll›lar için ev içi takibi, düflme, bay›lma gibi du-
rumlarda otomatik olarak doktora haber verme

Özellikle Japonya’da ev içi robotlar›n kullan›m› yay-
g›nlafl›yor. Temizlik, tafl›ma veya haber verme ro-
botlar› olarak kullan›lan bu robotlar›n fiyatlar› sade-
ce bir kaç yüz Dolar’d›r. Son olarak piyasaya ç›kar›-
lan, yaln›z yaflayan kiflilerle ayn› evde yaflayarak on-
lara ev arkadafl› olan robotlar konunun hangi bo-
yutlara geldi¤inin basit bir örne¤idir.

Dünyada güvenlik ihtiyac›nda ve güvenlik çözümlerindeki de¤iflim trendi nas›l?
Son y›llarda güvenlik trendi daha fazla elektronik ve yaz›l›ma dayal› sistemlerin gelifl-
tirilmesi, uzaktaki ev sahibesi veya ilgili kifliye kolayl›k, mahalin son durumu hakk›nda
bilgi verebilme gibi yenilikleri içeriyor. 
Örne¤in bilgisayarlarda yüz tan›ma ve parmak izi okuma neredeyse standart birim
haline geldi. Ayr›ca göz merce¤i-iris tan›ma son derece etkin ve genifl kullan›ml› bir
güvenlik teknolojisi oluyor. ‹lgi çeken nokta ise parmak izi okuma veya iris tan›ma gi-
bi ifllemleri yapan sistemlerin art›k modüler olmas› ve çok de¤iflik amaçlar için d›fla-
r›dan al›narak modül olarak kullan›lmas›d›r.
Genel olarak güvenlik sistemleri, baz› elektronik cihazlar›n ev veya ifl müdahaleleri-
ni alg›lamak için kullan›l›r. Ev güvenlik sisteminin temel bileflenleri ve geliflmeler; ha-
reket dedektörleri, titreflim dedektörleri, flok dedektörleri, görüntü alg›lay›c›lar, gelifl-
mifl bas›nç dedektörleri, ses dedektörleri, manyetik girifl kap› ve pencere sensörleri,
duman dedektörleri, ›s› dedektörleri, cam k›r›lmaya karfl› dedektörler, gaz ve do¤al
kaça¤› dedektörleri, havadaki karbonmonoksit düzeyini alg›lamaya yönelik dedek-
törler, yüksek su seviyesi dedektörleri, panik an›nda acil yard›m sistemleri olarak su-
nulabilir.

Ak›ll› evlerde kap› ve kilit güvenli¤i de önemli bir yer tutuyor. 
Bu aç›dan Türkiye’deki teknolojiyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Türkiye’de de ak›ll› ev ve kap› kilit güvenli¤i dünyadaki geliflmelere paralel olarak ge-
lifliyor. Birçok yerli üretici yurtd›fl›ndaki geliflmeleri önce distribütörlük daha sonra ye-
terli pazar oluflunca yerli üretim fleklinde takip ediyor. Bu ülkemizin kendine has özel
güvenlik sistemleri gelifltirmedi¤i anlam›na gelmemelidir. Ancak özel Ar-Ge’ler belli
bir amaca ve genellikle kamu kurulufllar› veya büyük özel sektöre yönelik olarak ya-
p›l›yor, maliyetleri de ayn› oranda yüksek oluyor. Unutmamal›y›z ki, bir teknolojinin
ucuzlamas› için yayg›n kullan›m›n›n olmas› gerekiyor.

Yüksek lisans›n› Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve doktora e¤itimini Tokyo Metropolitan Üniversite-
si’nde tamamlayan Prof. Dr. Nihat Akkufl, çok say›da yüksek lisans ve doktora tezine dan›flmal›k yapt›. Marmara Üniversi-
tesi, Teknik E¤itim Fakültesi Mekatronik Bölüm Baflkanl›¤› görevini yürüten Prof. Dr. Akkufl,
ak›ll› evler otomasyonu konusunda dan›flmanl›k hizmeti veriyor.



R›za Vural, as›l mesle¤i marangozluk
olan babas› Mazlum Vural’›n 1976 senesinde
Konya’n›n Meram ilçesinde temellerini att›¤›
iflyerini Kale Kilit ürünleriyle ileriye tafl›yan ba-
flar›l› bir ifladam›. 1986 y›l›nda ad›m att›klar›
bu sektörde bölgenin önemli tedarikçilerin-
den biri konumuna gelen Vural, baflar›s›n›
1989 y›l›ndan bu yana sürdürüyor. 20 y›ld›r
Kale Kilit ürünlerini satan Vural, tüketicinin ih-
tiyaç duydu¤u bütün çeflitleri sat›yor. 

2010 y›l› nas›l geçti?
Sat›fllara bakt›¤›m›zda, yani adetsel anlam-
da iyi bir y›l geçirdi¤imizi söylemek istiyo-
rum. 2010’un ciro anlam›nda artarak de-
vam eden güzel bir y›l oldu¤unu söyleyebi-
lirim. Y›l›n sonunda kârl›l›k anlam›nda bekle-
diklerimize ulaflamasak da cirolar›n iyi du-
rumda olmas› bizleri sevindirdi. Cirolarla
kârl›l›k aras›ndaki ters orant›y› meslektafllar›-
m›zla da konufluyoruz; herkes kârl›l›k oran-
lar›n›n düfltü¤ünü söylüyor. 2010, rekabetin
artarak devam etti¤i, kimi zaman alacaklar›-
m›z› tahsil etmekte zorland›¤›m›z bir y›l oldu.

K›sacas›, ifl biraz daha parasal güce dayand›.
H›rdavat sektöründe özellikle sataca¤›n›z
ürünleri peflin sat›n al›p, ayn› flekilde satma-
n›z gerekiyor. Vadeli al›p vadeli satt›¤›n›zda
kârl›l›k oranlar› inan›lmaz biçimde düflüyor.
Biz, satt›¤›m›z ürünlerin yüzde 40’›n› nakit
parayla sat›n al›yoruz. 

2011 ile ilgili beklentileriniz nas›l?
Yeni y›l için, olumlu ve olumsuz olmak üze-
re iki tablo söz konusu… 2011, bizim aç›-
m›zdan sektörel düzeyde çeflitli soru iflaret-
leriyle bafllad›. Yeni y›l arifesinde zamlar›n
yeniden bafllad›¤›n› gördük. Özellikle plas-
tik ve metal ürünlerindeki zamlar bizi çok
etkiledi. Öte yandan tamamen karanl›k bir
tablo çizmek istemem, çünkü bir aile flirketi
olarak 2011 y›l›yla ilgili büyük umutlar›m›z
da bulunuyor. Umuyorum ki kriz etkilerinin
tamamen ortadan kalkmas›yla tüm Kale Ki-
lit ailesi ve Türkiye için güzel bir y›l olacakt›r. 

Bize sektörü de¤erlendirebilir misiniz?
H›rdavat sektörü, ürün çeflitlili¤i aç›s›ndan
önemli bir avantaja sahip. Müflteri say›s›n›
art›ran ürün çeflitlili¤inin yan› s›ra mevsim-
sel hareketlilikler de sektörümüzün avantaj-
lar› aras›nda yer al›yor. Öte yandan sektörün
ciddi bir kârl›l›k sorunu bulunuyor. Enflas-
yon düfltükten sonra ayn› flekilde ticaret
yapmaya çal›fl›yoruz, ama eskisi gibi olmu-
yor. Müflteri memnuniyeti için stoklu çal›fl-
mak gerekiyor, ancak stok maliyetlerinin
yüksekli¤i, kârl›l›¤›m›z› düflüren bir unsur
olarak bizleri zorluyor. 

Sektörde Kale Kilit’in tercih 
edilmesinin nedenleri nelerdir sizce? 
Tüketici tercihini en fazla etkileyen unsur,
Kale Kilit ürünlerinin kalitesidir. Markam›z›n
gücü de insanlar› çeken bir baflka unsur.
Markaya duyulan güvenin yan› s›ra ürün çe-
flitlili¤i de çok önemli. Biz ayn› zamanda Ka-
le Kap› Pencere Sistemleri’nin de bayisiyiz. 

Yeni ürünlerimizle ilgili neler 
düflünüyorsunuz? 
Konya’da kap› sektörü oldukça yavafl gidi-
yor, fakat yeni ç›kan otomatik kap› kilitlerin-
den umutluyum. Ürünlerimizi biraz daha
tan›tmam›z gerekti¤ini düflünüyorum.
Ürünlerimiz; makul fiyatlar›, kalitesi ve mar-
kas›yla Konya’da tercih ediliyor. Konya infla-
at sektörü inan›lmaz canland›. Bu noktada
müteahhitlere önemli bir görev düflüyor.
Yüz binlerce liral›k konutlar yap›l›yor, ancak
kap›lardaki kilitler istenen kalitede de¤il.
Müteahhitler kilit kalitesine büyük önem
vermeli ve Kale Kilit tercih etmeli.
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KALE K‹L‹T BAY‹L‹⁄‹N‹ BAfiARIYLA SÜRDÜREN MAZLUM VU-
RAL’IN fi‹RKET SAH‹B‹ RIZA VURAL, KONYA’DA ‹NfiAAT SEKTÖ-
RÜNÜN HIZLANMASI VE GÜVENL‹K BEKLENT‹S‹N‹N ARTMASI
NEDEN‹YLE 2011’E UMUTLA BAKTI⁄INI SÖYLÜYOR.

“2011’den
Kale Kilit ile

‹Ç‹M‹ZDEN B‹R‹
K A L E M

umutluyuz”

2010 y›l› nas›l geçti?
2010 y›l› çok iyi geçti. Bizler, yani küçük ve
orta ölçekli iflletmeler için yeni hedefler be-
lirlemek kolay olmuyor. 2010 y›l›nda koydu-
¤umuz hedefleri, sektörel dalgalanmalara
ra¤men gerçeklefltirdik. Genel olarak 2010’u
yüzde 20'lik bir art›flla kapatt›k. Piyasan›n kâr
edememe gibi bir s›k›nt›s› söz konusu... Piya-
sadaki di¤er firmalar gibi, daha ucuz veya
ekonomik flartlarda satm›fl olsayd›k, belki ci-
romuz yüzde 15 daha fazla artabilirdi.
Son dört y›l içerisinde 2007, krizin kendisini
yo¤un bir flekilde hissettirdi¤i bir y›ld›.
2008’de bu etkiler devam etti; 2009 topar-
lanma y›l› oldu; 2010 y›l› da yat›r›m ataklar›-
n›n bafllad›¤› bir y›ld›. 2011 de seçim y›l› ama
seçime kadar bir fley olaca¤›n› düflünmüyo-
rum. Çünkü seçim öncesi iyimser tablolar çi-
zilecek. Ancak seçimden sonra belirsiz bir
süreç bafllayabilir. 2011 y›l›nda hedeflerimizi
gerçeklefltirece¤imize inanmakla birlikte, ye-
ni y›ldan daha çok fley ümit ediyoruz. 

Ekonomi nas›l bir durumda? 
Öz sermayesi güçlü olan insanlar sermayelerini
kullan›yor ama küçük iflletmelerde ayn› fley söz
konusu de¤il. Art›k KOSGEB kredileri çok yay-
g›nlaflt›. Herkesin kredi talep etti¤i bir dönem-
deyiz. Üstelik bu talebi de yeni yat›r›mlar için
de¤il, borçlar›n› ödemek için yap›yorlar.

Kale Kilit ile nas›l tan›flt›n›z? 
1963 y›l›nda kurulduk. Ben de 1980'den beri
çal›fl›yorum. Tezgâhtarlarla beraber yetifltik.
1998 y›l›nda iflletmemizi babam›n ad›n› kulla-
narak limited flirkete çevirdik. Bizler de hisse-
dar› olduk. Kale Kilit’le 1980 y›l›nda tan›flt›k
ama dört y›ld›r birebir olarak çal›fl›yoruz. Bura-
dan da teflekkür etmek istiyorum, çünkü Kale
Kilit bizi her zaman ailenin bir üyesi olarak
gördü. Kale Kilit ürünlerini satmaktan her za-
man mutluluk duyduk. Zaten toptanc›y›z yani
toptanc›l›¤›n d›fl›nda iflletmecilik, perakende-
cicilik yap›yoruz. 
Perakende sat›fl›m›z çok az. Güvenlik denince
akla gelen tek isim y›llard›r Kale. Kale Kilit’in
sektörün lideri olmas› bizi her zaman onlara
itiyor. Kale Kilit bizi destekliyor. 

Kale Kilit’i di¤er markalardan ay›ran özel-
likler nedir? Neden tercih ediyorsunuz?
Öncelikle güven çok önemli. Kale markas›
Türkiye'de bir güven oluflturdu. Kale Kilit’in ya-
p›sal özelli¤i çok de¤erli; çal›flanlar›na önem
veriyor, ürünlerinin arkas›nda duruyor. Bir fir-
may› ürünleri de¤erli k›lar ama o ürünlere can
veren bir ekip seçmek ve çal›flabilmek de
önemlidir. ‹flte Kale Kilit bunu lay›k›yla baflara-
biliyor. Biz de bu nedenle tercih ediyoruz. Ka-
le Kilit’te çal›flt›klar›m›z, güleryüzlü, bilgili ve
bizimle çok ilgili. Fiyat konusuna gelince, in-

sanlar kaliteli, güvenlikte son teknolojiyi içe-
ren ürünler almak istiyorsa, bunun bedelini
ödemelidir.

Son dönemde ç›kan Kale Kilit’in yeni
ürünleriyle ilgili ne düflünüyorsunuz?
Biz de her zaman yenilikçilikten yanay›z. Bir fir-
man›n ürünlerini sürekli gelifltiriyor olmas› çok
önemli. Birçok firmada bu yenilikler yok ma-
alesef. Kale Kilit, bu anlamda hep örnek al›n›-
yor. Müflterilerimizin be¤endi¤i, güvendi¤i
ürünleri satmak çok güzel. Biz Kale Kilit ürün-
leriyle ilgili ne mutlu ki, hiç tepki almad›k.
fiunu da söylemeliyim ki, ürün sat›fllar›nda
kampanyalar›n çok büyük önemi var. Müflte-
rilerimiz de kampanyas› olan ürünleri tercih
ediyor.

2011 YILINDA KOYDUKLARI HEDEFLERE ULAfiMA KONUSUNDA ‹NANÇLI OLDUKLARINI VURGULAYAN 
KALE K‹L‹T KONYA BAY‹LER‹NDEN KAM‹L TÜRK HIRDAVAT’IN GENEL MÜDÜRÜ HAM‹T TÜRK, BU ANLAMDA KA-
LE K‹L‹T’‹N KEND‹LER‹NE ÇOK DESTEK OLDU⁄UNU, BÖYLES‹NE DE⁄ERL‹ B‹R MARKAYLA ÇALIfiMAKTAN DOLAYI
MUTLU OLDUKLARINI BEL‹RT‹YOR.

“Kale Kilit ile birlikte
daha baflar›l› y›llara”

Aral›k 2010’da ha-
yat›n› kaybeden
flirketin kurucusu
Mazlum Vural’a Al-
lah’tan rahmet,
yak›nlar›na bafl-
sa¤l›¤› diliyoruz. 



B‹R F‹LM‹N H‹KAYES‹
K A L E M

Güvenin ad›: Kale Kilit
‹nsanlar› d›fl dünyadan gelebilecek olas› tehditlere karfl› koruyan kilitlerin görevi, 
sadece para veya alt›n gibi maddi de¤erlerin güvence alt›nda tutulmas›yla s›n›rl› de¤il.
Kimi zaman anneden kalan bir tabak ya da eski bir foto¤raf, her fleyden önemlidir. 
Kale Kilit’in tan›t›m filmi için gerçeklefltirilen sokak röportajlar›nda insanlara en de¤erli
fleyleri soruldu. Yap›lan çekimler ‘Kale Kilit’ markas›n›n insanlar›n gözünde güvenle eflan-
laml› hale geldi¤ini gözler önüne seriyor.

Kilitler sadece maddi de¤erlerimizi korumaz
Üretim, istihdam ve dünya pazarlar›ndaki rekabet gücü ile Türkiye eko-
nomisinin en önemli oyuncular›ndan biri olan Kale Kilit, “güvenlik” den-
di¤inde insanlar›n akl›na gelen ilk marka. Kale Kilit’in reklam filmleri için
yap›lan sokak röportajlar›nda insanlara evlerinde en de¤er verdikleri fle-
yin ne oldu¤u soruldu. Reklam filminde sokaktaki insanlara sorulan soru-
lardan biri de güvenlik denildi¤inde ak›llar›na ne geldi¤iydi. ‹nsanlardan
al›nan cevaplar, hedeflerine ulaflmak için de¤erlerinden ve ifl anlay›fl›n-
dan taviz vermeden yaflama güvenlik katan unsurlar› en üst kalitede
üretmeye devam eden Kale Endüstri Holding’in ‘Kale Kilit’ markas›yla
Türk halk›n›n güvenini kazanm›fl durumda oldu¤unu gösteriyor. 

Sizin için en de¤erli fley nedir?
Çekimlerde insanlar›n ‘evlerinde en de¤er verdikleri fleyin aileleri oldu-
¤unu, söyledikleri görülüyor. Maddi de¤erlerin de ötesinde anneden
kalma bir tabak, evdeki çiçek ya da kufllar, kravat koleksiyonu, elektronik

eflyalar gibi hayat›n en küçük ayr›nt›lar› bile insanlar için çok fazla önem
tafl›yabiliyor. Emekli bir baba, gülümseyerek “o¤lumun bir resmi” derken;
bir kad›n›n eflinin hat›ras›ndan söz etmesi filmi seyredenleri derinden et-
kiliyor. 20 y›l önce yapt›¤› askerlik döneminden kalma resimlerini önem-
seyen de var; oturdu¤u pencere kenar›ndan soka¤› seyreden teyze de…
O teyzeye ayn› soru yöneltildi¤inde, bütün samimiyetiyle “en de¤erli fle-
yim can›m elbette” cevab›n› veriyor. 

Güvenlik endiflesi…
Reklam filmi için insanlara güvenlik endiflesi söz konusu oldu¤unda ne
yapt›klar› da soruldu. Neredeyse herkes ilk ifl olarak kilitlerini de¤ifltirecek-
lerini söylüyor. ‹nsanlar kap›da Kale Kilit olmas›na büyük önem verirken;
kilit denildi¤inde ilk akla gelen markan›n da ‘Kale’ oldu¤unda hemfikir-
ler… Film çekimlerinde gülümseyen insanlar, bunu göstermek istercesi-
ne, ceplerindeki anahtar› sallayarak gösteriyor. Film, güvenin ad›n›n Ka-
le Kilit oldu¤unu gözler önüne seriyor. 

“Benim için en de¤erli fley, eflim ve k›z›m.” “Sadece o¤lumun bir foto¤raf›...” “Eflimin hat›ras›.” “Tak›lar›m çok önemli.” “Saatlerime çok de¤er veririm.” “Askerlik dönemimden kalma foto¤raflar›m...” “Evde bakt›¤›m çiçeklerim benim için çok k›ymetli.” “En de¤erli fley can›m.”

“Çiçeklerim ve kufllar›m...”“Annemden kalma tabak 
çok k›ymetli.”

“Akrabalar›m›n hediyeleri benim için çok de¤erli.” “Dedemden kalma saat...” “Kale Kilit’e 
güveniyoruz.”

“Kilitte marka Kale’dir.”

“Türk mal› oldu¤u için Kale Kilit kullan›yorum.” “Yeni bir eve ç›kt›¤›mda anahtarlar› Kale ile de¤ifltiririm.”“Tercihim Kale Kilit...”“Çocuklu¤umdan beri Kale Kilit kullan›yorum.”

“Kale Kilit’e güveniyorum.” “Kale Kilit kullan›yoruz.” “Güvenlikte ilk tercihim 
hakikaten Kale Kilit.”

“En de¤erli fley k›z›m ve eflim.”
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“Evinizde en de¤er verdi¤iniz fley nedir?” diye sorduk...



Kale Endüstri Holding flirketleri yöneticilerinin kat›ld›¤›, 26
Ocak 2011’de düzenlenen toplant›n›n ilk bölümünde Kale Endüstri
Holding CEO’su Hakan Önce, dünyadaki yeni trendleri, güvenlik
sektörünün gelece¤ini, Türkiye’de konut ve kilit sektörünün gelifli-
mini ve yeni e¤ilimleri anlatt›. Güvenlik sektöründe gelecek befl y›l
içinde mekanik kilitlerin varl›¤›n› sürdürece¤ine dikkat çeken Hakan
Önce, Elektronik Geçifl Kontrol Sistemleri’nin ise giderek daha yay-
g›nlaflaca¤›na vurgu yaparak 2011 y›l›ndan itibaren yat›r›mlar›n bu-
na göre flekillenece¤ini ifade etti. Hakan Önce, Kale Endüstri Hol-
ding flirketlerinin hedefinin, kaynaklar› en verimli flekilde kullanarak,

mevcut ürünlerin yan› s›ra hizmetleri de gelifltirerek,
gelece¤in bütünsel güvenlik ihtiyaçlar›na uygun
ürün ve hizmetler sunan flirketler toplulu¤una dö-
nüflmek oldu¤unu aç›klad›. 

“Kurumsal baflar›lar, bireysel baflar›lar›n 
bütünüdür”
Kale Endüstri Holding’in kurumsallaflan yap›s›na dik-
kat çeken, hedeflere göre yönetimin ilkelerini aç›kla-
yan Önce, “Büyük hedeflere ulaflmak ayn› hedefe
odaklanm›fl güçlü bir tak›mla ve iyi bir tak›m çal›flma-
s›yla mümkündür. Tak›m çal›flmas› ise, bireylerin el ele
vererek, ortak vizyona do¤ru birlikte hareket etmesi-
dir. Vizyonumuzu gerçeklefltirmemiz, bu vizyonu
destekleyen kurumsal hedeflerin, bireysel bazda da
sahiplenilmesi ve baflar›lmas›yla mümkün olacakt›r.
Di¤er bir deyiflle, kurumsal baflar›lar, bireysel baflar›la-
r›n bütünüdür” dedi. 
Toplant›n›n ikinci bölümünde Kocabafl E¤itim ve Da-

n›flmanl›k Hizmetleri’nden Mehmet Kocabafl’›n tak›m çal›flmas›n›n
önemi konusundaki sunumu kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük ilgi gör-
dü. “‹yi yönetilen bir flirket, bölümleraras› iflleyifli ve iletiflimi sa¤laya-
bilen flirkettir. Tüm birimler uyum içinde çal›flmazsa herkes kendi bi-
riminde baflar›l› olsa bile toplam baflar›dan söz edilemez” diyen
Mehmet Kocabafl, ifl hayat›ndaki rollerin öneminin alt›n› çizerek, ta-
k›m baflar›s›nda kiflilerin birbirine destek olmas› yan›nda tüm rollerin
herkes taraf›ndan bilinmesi gerekti¤inin de alt›n› çizdi. Toplant›da
gerçeklefltirilen tak›m çal›flmas› oyunu konunun ne denli önemli ol-
du¤unu vurgulamak aç›s›ndan iyi bir deneyim oldu.
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KALE’DEN HABERLER
Haz›rlayanlar: Hasan Y›lmaz-Esen ÖzbecerikliK A L E M

Kale Endüstri Holding CEO’su Hakan Önce
grubun befl y›ll›k hedeflerini aç›klad› Kale Endüstri Holding Yö-

netim Kurulu üyeleri için organi-
ze edilen Medya E¤itimi, 28 Aral›k
tarihinde Grup 7 iletiflim taraf›n-
dan gerçeklefltirildi. Toplant›ya
Grup 7 Baflkan Yard›mc›s› Zühre
Kurt ve Grup 7 Müflteri ‹liflkileri
Grup Direktörü Özden Karak›flla
kat›ld›. Zühre Kurt taraf›ndan veri-
len e¤itim, Türkiye’deki medya
gruplar›n›n tan›t›m›yla bafllad›.
E¤itimde, bas›n iletiflimi konu-
sundaki yaklafl›mlar, baflar›l› ileti-
flimin püf noktalar›, Kale Kilit’in
gelecek dönemlerde yaz›l› ve
görsel bas›nla ilgili planlar› hak-
k›nda konufluldu, bilgi paylafl›-
m›nda bulunuldu. 

Grup 7 ‹letiflim’den medya e¤itimi

Kale Kilit
Samsun’da

bayileriyle bu-
lufltu

Kale Kilit, 18 Ocak tarihinde bayileriyle Samsun’da bir araya geldi. Sam-
sun fiehir Kulübü’nde gerçeklefltirilen bayi toplant›s›nda 2010 y›l› de¤erlen-
dirmeleri ve 2011 öngörüleri konufluldu. 25 kiflinin kat›ld›¤› yemekli toplant›,
Kale Kilit Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl Ener ile Kale Kilit Sam-
sun Bölge Sorumlusu Ümmet Karacao¤lu taraf›ndan organize edildi. Yeme-
¤e kat›lan Samsun Bayileri Yamanlar Teknik H›rdavat ve Kartek H›rdavat yetki-
lileri baflta olmak üzere, davetliler yeni ürünler ve dünya pazarlar› hakk›nda
detayl› bilgi sahibi oldu.  
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Kale Kap› Pencere Sistemleri’nden yeni bir ürün:

Kale Kap› Pencere Sistemleri ürün yelpazesine yeni bir
ürün ekledi. Kale Atlas A¤›r Yük Makas›; çok katl› rezidans, ifl
merkezi ve modern caml› binalar›n cam giydirme cephe yüzey-
lerinde pratik kullan›m›n›n yan› s›ra modern ve gözal›c› bir gö-
rüntü sa¤l›yor. Kale Kap› Pencere Sistemleri, alüminyum pence-
re açma kapama aksesuar sistemleri ürün grubunda kullan›m›-
n›n yayg›nlaflt›¤› d›fl cephe makas›n›n pratik montaj› ve kulla-
n›m kolayl›¤›yla sektöründe söz sahibi olmaya devam ediyor. 
50 bin defaya kadar aç›l›p kapanabilme özelli¤inin yan› s›ra çe-
flitli boy alternatifleriyle 130 kiloya kadar a¤›rl›k tafl›yabilme ka-
pasitesine sahip Kale Atlas A¤›r Yük Makas› ile ayr›nt›lara ulafl›-
lan mükemmellik bir arada. Çok katl› modern caml› binalar›n d›fl
cephe cam giydirmelerinde d›fl cephe a¤›r yük makaslar›, Kale
güvencesi ve kalitesiyle hizmete sunuldu.

Kale Kilit’in yeni nesil ürünü Kale Elektrikli Tirajl› Kilit, binalar›n ve
apartmanlar›n d›fl kap›s›n›n yan› s›ra bahçe kap›lar›nda, ya¤mur, günefl
gibi d›fl etkenler nedeniyle kolayca paslanan ve kullan›lmaz hale gelen
kilitlere önemli bir alternatif olufltururken; sessiz çal›flabilme özelli¤i,
estetik görünümü ve düflük enerji tüketimiyle güvenlik ve fonksiyo-
nelli¤i bir arada sunuyor. Kale Kilit’in geliflmifl teknolojik altyap›s›yla
üretilen ‘157 EL Kale Elektrikli Tirajl› Kilit’, sessiz çal›flma özelli¤iyle apart-
man gibi çok say›da insan›n tek kap›dan girifl yapt›¤› mekânlarda gü-
rültülü kap› otomati¤i sesini de en aza indirerek apartman sakinlerinin
rahats›z edilmelerinin önüne geçiyor.
Her türlü kap›ya rahatl›kla monte edilebilen çift renkli kaplamas›yla fl›k
bir görünüm sunan Kale Elektrikli Tirajl› Kilit, silindir ölçüsüne uygunlu-
¤u nedeniyle farkl› kap› kal›nl›klar›na göre ayarlanabiliyor. Tirajl› Kilit,
Master Sisteme uygun iki kanall› anahtar yap›s›na da uygun bir ürün.
Ayr›ca daire içindeki apartman kap›s› açma dü¤mesi bas›l› kald›¤›nda,
elektri¤i otomatik olarak keserek ekstra güvenlik sa¤l›yor. Kap›n›n aç›-
l›m yönüne göre, sa¤ ve sola rahatl›kla adapte edilebilen 157 EL Kale

Elektrikli Tirajl› Kilit’in montaj› ön kapa¤›n›n aç›lmas›na gerek duyulma-
dan, kap› üzerinde kolayl›kla tamamlanabiliyor.

Kale Elektrikli Tirajl› Kilit 
yeni nesil ürünler aras›nda yerini ald›

Günümüzde konforlu bir yaflam alan› için, evlerimi-
ze, ofislerimize maksimum güvenlik sistemi yat›r›m› yap›l›-
yor. Güvenlik sisteminde teknolojik donan›m artt›kça, kul-
lan›mda zorluklar yaflanabiliyor. Kale Kilit öncülü¤ünü yap-
t›¤› her yenilikçi üründe, teknolojik üstünlü¤ünün yan› s›-
ra kullan›c›n›n hayat›n› kolaylaflt›ran özellikleri de hayata
geçiriyor. Kale Kilit’in gelece¤in güvenlik sistemleri alan›n-
da gelifltirdi¤i Master Anahtar, maksimum güvenlik siste-
mi sunarken, kullan›c›lara önemli kolayl›klar sunuyor. Kale
Master Anahtar tüm yap› marketlerde ikili ve üçlü set se-
çenekleriyle sat›fla sunuluyor.
Master Anahtar ile, bireysel kullan›mlarda tek anahtarla
apartman, garaj, yazl›k, ofis gibi pek çok kap›y› sadece tek
anahtarla açma kolayl›¤›n› sunuyor.

Garanti, kalite ve güvenlik
kavramlar›n› kuruldu¤u günden bu

yana üretti¤i her üründe kullan›c›s›na yans›tan Ka-
le Kilit, yeni ürünü ‘Kale Yüksek Güvenlikli Silindir’ ile her koflulda gü-
ven sa¤l›yor. Kötü niyetli müdahale durumunda silindiri k›rarak aç-
ma ve pim yap›s›n›n maymuncuk veya özel anahtarlarla flifrelerinin
düflürülmesiyle aç›lmas›na karfl›l›k gelifltirilen sistem, tüketicilerin
güvenlik konusundaki yüksek beklentilerini baflar›yla karfl›l›yor. 
Geçmifl deneyimlerde yaflanan h›rs›zl›k olaylar› düflünüldü¤ünde,

kötü niyetli giriflimlerde en fazla kullan›lan yöntem halk dilinde ‘gö-
bek’ olarak ifade edilen silindirin en zay›f noktas› olan orta noktas›n-
dan k›r›larak kilidin aç›lmas› ve içeri girilmesiyle gerçeklefltiriliyordu.
Silindirin alt zeminine yerlefltirilen çelik takviyeli ‘U’ profil sayesinde
kuvvetli darbelere karfl› dirençli üst düzey koruma sa¤lan›yor.
Özel plastik kafal› anahtarlar› sayesinde di¤er silindirlerden ayr›lan
‘Kale Yüksek Güvenlikli Silindir’ sistem; anahtar modeliyle birlikte
üretiliyor. Befl anahtar› bulunan ‘Yüksek Güvenlikli Silindir Euro’ pro-
fili kullan›lan her türlü kilitte kullan›ma uygun.

Kale Master Sistem’in geliflmifl altyap›s›yla gelifltirilen ‘Kale Master Anahtar’ kullan›c›lar›-
na güvenli ve konforlu bir çözüm sunuyor. ‘Kifliye Özel’ gelifltirilen sistem sayesinde sa-
dece bir anahtarla ev, iflyeri, yazl›k kap›s› gibi tüm kap›lar› açabilirsiniz.

Her koflulda güven sa¤l›yor
Kale Yüksek Güvenlikli Silindir 

Kale Kilit tek anahtar devrini aç›yor

Kale Atlas 
A¤›r Yük Makaslar›



27 Ocak 2011 tarihinde Türkmenistan President Otel’de Kale
Endüstri Holding grup flirketleri ürünlerinin tan›t›ld›¤› bir toplant› ger-
çeklefltirildi. Türkmenistan ‹nflaat Bakanl›¤›, ‹nflaat Malzemeleri Sanayi
Bakanl›¤› yetkilileri, Türk inflaat firmalar›, yerel ve uluslararas› boyutta
büyük inflaat firmalar›n›n yan› s›ra Kale Kilit yetkili sat›c›lar› ve alt toptan-

c›lar›n›n kat›ld›¤› ürün
sunumunda 100’e ya-
k›n davetli vard›. Gün-
lük 100 bin adetin
üzerindeki üretim ka-
pasitesi, geliflmifl tek-
nolojik altyap› ve böl-
gesel pazar liderli¤inin yan› s›ra, uluslararas› boyutta da önemli bir ak-
tör olan Kale Kilit’in, oluflturulan ürün teflhir stantlar›nda ürünlerinin
davetlilerce incelenmesine olanak sunmas› büyük ilgi gördü. Yeni
ürünler, Kale Yüksek Güvenlikli Silindir, Kale ‹nflaat Silindiri, Kale Tuzak-
l› Barel, Kale Döner Sürgülü Çelik Kap› Kilitleri ve Kale Otomatik Çelik
Kap› Kilidi baflta olmak üzere Kale Kilit ürün gam›ndaki birçok ürün
sektör profeyonellerine detayl› olarak anlat›ld›. Kale Kilit ürünlerinin ya-
n› s›ra Kale Çelik Eflya ve Kale Kap› Pencere ürünleri konusunda bilgi
verildi. Kale Çelik Eflya’da kap› ve kasa, Kale Kap› Pencere Sistemle-
ri’nde tek aç›l›m ve çift aç›l›m ürünlerine ilave olarak Kale Vida özel tefl-
hir ünitesinde 50’ye yak›n vida ürün çeflidi tan›t›ld›. Toplant›, ürün ta-
n›t›m›n›n ard›ndan verilen akflam yeme¤iyle sona erdi. 

H›rs›zl›k olaylar›n›n önüne geçmek amac›yla
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan oluflturu-
lan Toplum Destekli fiube Müdürlü¤ü’nde görev
yapmakta olan polis ekiplerine Kale Kilit taraf›ndan
ürün sunumu yap›ld›. 24 Kas›m 2010 tarihinde Kale
Kilit Ar-Ge, Kalite ve Pazarlama Bölümleri taraf›ndan
gerçeklefltirilen sunuma 14 polis memuru kat›ld›.
Sunumda, kilit ve silindirlerin önemli ve ay›rt edici
teknik özellikleri anlat›ld›, h›rs›zl›k olaylar›na karfl›
al›nmas› gereken basit ama önemli önlemler konu-
sunda detayl› bilgilendirme yap›ld›. Ev ve iflyeri ka-
p›lar›nda kötü niyetli müdahalelere karfl› al›nabile-
cek tedbirleri içeren önemli bilgilerin karfl›l›kl› ola-
rak paylafl›ld›¤› toplant›da, Toplum Destekli Proje
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polislerin sorular› uzmanlar ta-
raf›ndan yan›tland›. Silindirlerde KTB ve OBS baflta
olmak üzere kilitlerde Kancal› Kilit, Döner Sürgülü
Çelik Kap› Kilitleri ve Kale Otomatik gibi yeni Kale
ürünlerinin özelliklerinin aktar›ld›¤› sunum polisler taraf›ndan ilgiyle iz-
lendi. Bunlara ek olarak, piyasada sat›lan Uzakdo¤u menfleli, TSE norm-
lar›n› karfl›lamayan, garantisi olmayan pirinç ve alüminyum silindirler
için halk› bilinçlendirme konusunda neler yap›labilece¤i aktar›ld›. Kar-

fl›l›kl› görüfllerin ifade edildi¤i, önemli notlar›n al›nd›¤› ve en sonunda
memnuniyetlerin belirtildi¤i sunumda dolayl› da olsa bir sosyal so-
rumluluk projesi içersinde yer almak Kale Kilit ailesi olarak bizleri mut-
lu etti. 
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Kale Kilit, polis ekiplerine 

yüksek güvenlikli ürünlerini tan›tt›
Kale Endüstri Holding fiirketleri 
Türkmenistan’da

Kale Kilit Almanya BAU 2011 Fuar›’nda 
Dünyan›n geliflim potansiyeli yük-

sek önemli pazarlar›nda yap› ve inflaat sek-
törüyle ilgili çok say›da sektörel fuara kat›-
larak distribütör, bayi ve toptanc›lar›yla
buluflan Kale Kilit, 2011 y›l›nda da yeni
ürünleriyle sektöründe dünya çap›nda
öncü firma oldu¤unu bir kez daha kan›tla-
d›. Almanya’n›n Münih kentinde düzenle-
nen BAU 2011 Fuar›’nda yer alan stand›yla
ziyaretçilerle buluflan Kale Kilit ile ayn›
stantta ürünlerini sergileyen Kale Kap›
Pencere Sistemleri flirketi kap› ve pencere
aksesuar› sektöründe de söz sahibi oldu-
¤unu gösterdi. Ortado¤u ve Afrika a¤›rl›k-
l› ülkeleri kapsayan ziyaretçi portföyüyle
çok say›da yeni ürünün tan›t›ld›¤› fuar›
180 bin dolay›nda kifli ziyaret etti.

Kale Kilit ile kahve aras›
Türkiye’de alan›nda aç›lan ilk ö¤renci kulübü olarak çal›flmalar›na 1 Mart

2010 tarihinde bafllayan Üretim Araflt›rmalar› Kulübü, aç›ld›¤› günden bugüne
yapt›¤› çok say›da etkinlikle ad›ndan s›kça söz ettirmeye bafllad›. 
Konuflmac›larla kat›l›mc›lar aras›ndaki köprüleri en aza indirmeyi ve bir seminer-
den çok konuflmac›lar›n pratik anlamdaki tecrübelerinden soru cevaplarla yarar-
lanmay› amaçlayan 5 Kas›m 2010 tarihinde gerçeklefltirilen ‘Kahve Aras›’ progra-
m›na Kale Kilit Üretim Grup Baflkan› Nadir Erze konuk edildi. 
Kale Kilit tan›t›m filmiyle bafllayan söylefli, Nadir Erze’nin 2006 y›l› içinde Kale Kilit’e
dahil olduktan sonra yapt›¤› çal›flmalar›yla devam etti. ‘Yal›n Dönüflüm Süreci’
esas al›nan söyleflide Kale Kilit fabrikalar›nda yal›n araçlar›n nas›l kullan›ld›¤›, de¤i-
flime gösterilen direncin nas›l k›r›ld›¤› ve bu dönüflümlerle firman›n ne tarz iyilefl-
tirmeler sa¤lad›¤› konufluldu.



Toplu kullan›m mekânlar›n›n vazgeçil-
mezi olan sac dolaplar için özel olarak haz›r-
lanan Mandall› Kale Elektronik Kabin Kilidi,
her kullan›c›n›n kendisinin belirledi¤i flifreyle
süreli ya da süresiz kulland›¤› dolap, kabin,
çekmece gibi yerlerin güvenli¤ini sa¤lam›fl
oluyor. Pratik ve h›zl› montaj›yla uygulay›c›ya
ayr›ca kolayl›k sa¤l›yor. Mandall› Kale Elektro-
nik Kabin Kilidi; kamu binalar›, askeri binalar,
bankalar, hastaneler, oteller, okullar, fabrika-
lar, ö¤renci yurtlar›, spor tesisleri gibi bireysel
veya birçok toplu kullan›m alan›nda baflta
sac ve ahflap dolaplar olmak üzere birçok
dolap yap›s›na kolayca tak›labiliyor. Tek ka-
nat, hareketli çift kanat, biri sabit biri hareket-
li çift kanat kap› ya da kapaklara mandall› ve-
ya opsiyonel merkezi kilitleme aparatlar›yla
uygulama yapmak mümkün. Birçok kurum
ve iflletmede kullan›lan Mandall› Kale Elek-
tronik Kabin Kilidi, insan trafi¤inin yo¤un ol-
du¤u ve belirli kiflilerin belirli dolaplar› kul-
lanma yetkisine sahip oldu¤u mekânlarda
kullan›c›y› zor durumda b›rakacak her türlü
artniyetli kullan›ma karfl› önemli belgelerini
ve kiflisel eflyalar›n› güvenle sakl›yor.

fiifre ve ID anahtarla 
rahatl›kla kullan›labiliyor
Montaj› yap›lm›fl mandall› kabin kilidi, dolap
kapa¤›n›n kapat›lmas› ve mandal›n saat yönü-
nün tersine çevrilmesinin ard›ndan, tufl tak›-
m›nda kullan›c›n›n girdi¤i 1-9 basamak aras›n-
da kendi oluflturdu¤u flifre ve kare tufluna
basmas›yla kilitleniyor. Açmak içinse flifre ve
ard›ndan kare tufluna basmak ve mandal› sa-
at yönünde çevirmek yeterli oluyor. Ayr›ca ka-
ranl›k ortamlarda tufllar› rahatça görebilmek
ve uyku modunda olan kilidi uyand›rmak için

‘*’ tufluna basmak yeterli. K›rm›z› ve yeflil uya-
r›c› ›fl›k sistemiyle dolab›n bofl veya dolu oldu-
¤u kolayl›kla anlafl›larak bofl dolap rahatl›kla
bulunabiliyor. Ayr›ca tufl tak›m› sessiz olarak
da kullan›labiliyor. fiifre ve ID anahtarla rahat-
l›kla kullan›labilen Mandall› Kale Elektronik Ka-
bin Kilidi, kullan›m ihtiyac›na göre yeni bir ya-
z›l›m, program ve ek bir teknik altyap›-
ya ihtiyaç duymadan kiflinin güvenlik
seviyesini kendisinin belirledi¤i flekilde
oluflturmas›na yönelik olarak program-
land›.

Artniyetli kullan›mlara karfl› alarm
özelli¤i ekstra bir güvenlik sa¤l›yor
De¤iflken (geçici) flifre tek bir dolab› birden
fazla kiflinin kullan›m›na sunarken, sabit flifre
özelli¤iyle dolap açma kapama durumu kifli-
sellefltiriliyor. Ürünün kullan›ld›¤› kabin ya
da dolab›n kullan›c›lar›na ve kullan›m amac›-
na göre zaman faktörü de göz önüne al›nd›-
¤›nda;
� De¤iflken flifreyle sadece tek bir kullan›c›,

dolab›n kendisine ait oldu¤u zaman dahi-
linde dolab› kullanabilir. Efl zamanl› olarak
baflka bir kullan›c› kullanamaz. Örne¤in
al›flverifl merkezleri veya büyük marketle-
rin emanet dolaplar›.

� Sabit flifreyle süresiz bir veya birden fazla
kullan›c› taraf›ndan tek bir kabin ya da do-
lap için kullan›labilir. Örne¤in kamu kurulu-
flundaki gizli evrak dolab›n› efl zamanl› ve
ayn› flifreyi kullanarak yetkili üç kiflinin kul-
lanmas›.

Yanl›fl flifre ve artniyetli kullan›mlara karfl›
alarm özelli¤i ekstra bir güvenlik sa¤l›yor.
Mevcut dolaplarda yo¤un olarak kullan›lan

baflta asma kilitler olmak üzere birçok dolap
kilidinin dezavantajlar›n› ortadan kald›r›yor.
Asma kilitlere yönelik kesilme, k›r›lma gibi art-
niyetli giriflimlerin yan› s›ra dolap sahibinin
de¤iflimine paralel olarak kilit ya da anahtar
de¤ifltirme zorunlulu¤unu da ortadan kald›r›-
yor. Mekanik kilitlerdeki anahtar de¤iflimi ve
master sistemin olmamas› gibi olumsuz kulla-
n›m uygulamalar› da Mandall› Kale Elektronik
Kabin Kilidi’nin tercih edilmesiyle son buluyor.
‹ki adet kalem pille 5500 açma kapama yap›la-
bilen Mandall› Kale Elektronik Kabin Kilidi, son
50 açma kapamada vermeye bafllad›¤› uyar›
sinyaliyle önceden kullan›c›y› pil de¤iflimi ko-
nusunda ikaz ediyor. Sanayi Bakanl›¤›’ndan
onayl› (14 Haziran 2010 - 84802) garanti bel-
gesi kapsam›nda tüm Kale Elektronik Kabin
Kilitleri’nde oldu¤u gibi iki y›l garantili sat›lan
mandall› versiyonu sar› ve gümüfl renk seçe-
nekleriyle pazara sunuluyor.
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Kale Mandall› Elektronik Kabin Kilidi ile 

sevdikleriniz güvende!
Elektronik Kilit Sistemleri alan›nda lider olan Kale Kilit D›fl Ticaret,
Elektronik Kabin Kilitleri ürün yelpazesine yepyeni bir ürün daha ekle-
di: Mandall› Kale Elektronik Kabin Kilidi.

Günden güne geliflen güvenlik
teknolojilerini yak›ndan takip eden Ka-
le Kilit D›fl Ticaret, otellerin ihtiyaç duy-
du¤u yenilikçi, ça¤dafl ve ergonomik
güvenlik çözümlerini ANFAfi Uluslara-
ras› Otel Ekipmanlar› 2011 Fuar›’nda ta-
n›tt›. Sektörün uluslararas› buluflma
noktas› olan ‘ANFAfi HOTEL EQUIP-
MENT Uluslararas› Akdeniz Turistik ‹fl-
letmeler Donan›m›, Tekstil, Dekoras-
yon ve Servis Ekipmanlar› ‹htisas Fuar›’
19-22 Ocak 2011 tarihleri aras›nda An-
talya’da gerçekleflti.
Ürünleri ve gelifltirdi¤i yeniliklerle sek-
töründe öncü olan Kale Kilit D›fl Ticaret
A.fi, ANFAfi Otel Ekipmanlar› Fuar› süre-
since; IC, RF, M‹FARE0, M‹FARE1 Kartl›
Kilit Sistemleri ve Kale Elektronik Kabin
Kilitleri’nin yan› s›ra en yeni ürünlerin-
den olan Kale Kartl› Kilit (Mandall›) ürü-
nünün de tan›t›m›n› gerçeklefltirdi.
Toplu kullan›m mekânlar› için gelifltiri-
len Kale Kartl› Kilit (Mandall›) montaj
kolayl›¤›, yüksek güvenlikli, geliflmifl ya-
z›l›m› ve ekonomik bir çözüm olmas›y-
la dikkat çekiyor.

Anfafl Fuar›’na kat›ld›
Kale Kilit D›fl Ticaret
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Kale Kilit TÜB‹TAK’tan 
ilk deste¤ini ald›

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kuru-
mu, Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkan-
l›¤› çat›s› alt›nda sanayi kurulufllar›n›n katma de¤er
yaratan ‘Araflt›rma-Gelifltirme’ çal›flmalar›n› teflvik
ederek Türk sanayisinin Ar-Ge yetene¤inin yükseltil-
mesine katk›da bulunuyor. Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Program› ile yeni bir ürün üretilmesi,
ürün kalitesi veya standard›n›n yükseltilmesi veya

maliyet düflürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim tek-
nolojilerinin gelifltirmesi konular›nda yürütülen Ar-Ge’nin
nitelikli projeleri destekleniyor. Kale Kilit Ar-Ge Bölümü ve
Elektronik Projeler Bölümü taraf›ndan yürütülen toplam iki
proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek ‘Araflt›rma ve Teknolo-
ji Gelifltirme’ faaliyetleri, yüzde 60’a varan oranlarda geri
ödemesiz olarak toplamda yaklafl›k 1 milyon TL de¤erinde
desteklendi.

Kale Kilit Yap› Ligi’nde 
üçüncülük kupas›n› müzesine götürdü

Sektörün lider firmalar› aras›nda gerçekleflen Yap› Ligi Futbol Turnuvas›’n›n üçüncüsü Ekim ay›nda gerçekleflti. fiampiyonluk maç›
öncesinde aralar›nda Ümit Davala ve Saffet Akbafl’›n da bulundu¤u dostluk maç›nda firma yöneticileri sahaya ç›kt›. Yap› Ligi Futbol Tur-
nuvas›’nda baflar›l› skorlara imza atan Kale Kilit Tak›m›, 25 Aral›k’taki final maç›nda Hafele Türkiye tak›m›n› 5-1 yenerek 56 flirket içerisinden
üçüncü olmaya hak kazand›.

Kale Kilit, eylül ve ekim aylar›nda onaylanan iki projesiyle TÜB‹TAK TEYDEP Sanayi Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Program› kapsam›nda ilk kez devlet teflviklerinden yararlanmaya bafllad›. 

Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere fabrikalar›nda Kale Üretim Sistemi (KÜS) kapsam›n-
da oluflturulan ‘Öneri Sistemi’ yo¤un ilgi görüyor.  
Tüm personelin kat›l›m›na aç›k olan öneri sistemi, personelin her türlü konuda (mali-
yet, proses, kalite, çevre, ifl güvenli¤i...) fikirlerini söyleme ve flirkete sa¤lad›¤› katma de-
¤er oran›nda ödüllendirilmesi imkân› sa¤l›yor. Özellikle mavi yakal› personel taraf›ndan
yo¤un ilgi gören sistem, karfl›l›kl› ‘kazan-kazan’ ilkesiyle hem flirket süreçlerine hem de
personelin moral ve motivasyonuna olumlu flekilde hizmet ediyor. 
Personel hayata geçen her önerisi karfl›l›¤›nda ödüllendirildi¤i gibi; ayl›k fabrika toplan-
t›lar›nda flirkete katma de¤eri en fazla olan öneri sahipleri ayr›ca ödüllendiriliyor. 2010
y›l›n›n son toplant›s›nda y›ll›k bazda en iyi öneri sahipleri ödüllerini Üretim Grup Baflka-
n› Nadir Erze’den ald›.

Kale Kilit’te 
öneriler ödüllendiriliyor

2015 stratejileri
Kale Kilit çal›flanlar›yla paylafl›ld›
2010 y›l›n›n genel de¤erlendirmesi ve 2011 beklen-
ti ve hedefleri, Kale Kilit Fabrikas›’n›n beyaz yakal›
personeliyle paylafl›ld›. 29 Ocak 2011 tarihinde The
Green Park Otel’de gerçeklefltirilen, Kale Endüstri
Holding CEO’su Hakan Önce ve Üretim Grup Bafl-
kan› Nadir Erze’nin kat›l›m›yla yap›lan sunumlara 70
fabrika çal›flan› kat›ld›.
Sabah kahvalt›s›n›n ard›ndan Üretim Grup Baflkan›
Nadir Erze 2010 y›l› de¤erlendirmesi ve 2015 strate-
jileriyle ilgili iki önemli sunum gerçeklefltirdi. Er-
ze’nin ard›ndan Kale Endüstri Holding ‹K Müdürü
Hakan Selahi ve ‹K Uzman› Hande Bildik de 2011
personel projeleriyle ilgili k›sa bir sunum gerçeklefl-
tirdi. Soru-cevap köflesinin ard›ndan Ak›levi Dan›fl-
manl›k’tan Salih Turhanlar’›n ‘Yarat›c› Problem Çöz-
me Uygulamal› E¤itimi’ sunumu personel taraf›n-
dan ilgiyle izlendi.
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Kale Kilit 
A¤r› Da¤› zirvesinde

Kale Kilit, Türkiye’nin en yüksek da¤›
olan ‘A¤r› Da¤› K›fl T›rman›fl›’na sponsor oldu.
Kale Kilit ‹stanbul Bölge Sat›fl Sorumlusu Sü-
leyman Ergül, Kale Kilit sponsorlu¤unda Kale
Kilit bayra¤›n› zirveye tafl›d›. 25-31 Aral›k 2010
tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen A¤r› Da¤›
K›fl T›rman›fl›, Anadolu Da¤c›l›k ve Do¤a
Sporlar› Kulübü üyesi lisansl› sekiz da¤c›n›n
kat›l›m›yla gerçekleflti. ‹ki gün haz›rl›k dört
gün t›rman›flla geçen ve toplamda alt› gün-
de tamamlanan A¤r› Da¤› K›fl T›rman›fl›’nda,
3,200 metre birinci kamp, 3,750 metre ise
ikinci kamp yap›larak 5,137 metrelik zirve ta-
mamland›. Gündüz -5, gece ise -20 derecele-
ri bulan hava s›cakl›¤›na ra¤men zorlu ‘A¤r›
Da¤› K›fl T›rman›fl›’ baflar›yla tamamland›.



‹fi’TE YAfiAM 
K A L E M

GÜN, HERKES ‹Ç‹N 24 SAATT‹R. AMA HER
‹NSAN BU 24 SAAT‹ FARKLI KULLANIR.
BAfiARILI ‹NSANLARIN B‹R ÖZELL‹⁄‹ DE
ZAMANI YÖNETEB‹LMELER‹…nakittirVakit

Günümüzün h›zl› ifl dünyas› içinde
‘Zaman Yönetimi’ önemli bir kavram olarak
ortaya ç›k›yor. Zaman yönetimi, zaman› ak›lc›
kullanarak daha verimli sonuçlar elde etmek
anlam›na geliyor. Zaman yönetimi iflin ve
gündelik yaflam›n gerektirdi¤i h›zl› kofluda
stresi azaltacak bir yöntem olarak da kullan›-
labilir. Zaman› iyi de¤erlendirmeyi ö¤ren-
mek, stresi azaltacak bir yöntemdir.

S›n›rlar verimi art›rabilir
Ray Joseph, zaman yönetimiyle ilgili yazd›¤›
kitab›nda bir püf noktas›na dikkat çekiyor:
“Asl›nda, hepimizin sahip oldu¤u zaman ay-
n›d›r. Ama bu, pek az insan için yeterlidir. Öy-
leyse zaman sorunun kendisi de¤ildir. Sorun
bizde. Yani sorun ne kadar vaktimiz oldu¤un-
da de¤il, sahip oldu¤umuz süre içinde neler
yapt›¤›m›zda.”
Zaman› eflsiz bir kaynak olarak niteleyen ya-
zar, t›pk› di¤er k›s›tl› kaynaklar gibi zama-
n› da nas›l kullanaca¤›m›za karar vere-
bilece¤imizi belirtiyor ve flöyle devam
ediyor: “Asl›nda insan zaman› yönet-
mez, yönetemez. Çünkü akreple yel-
kovan›n hareketi bizim yönetimimizin

d›fl›ndad›r. Bunlar durmaks›z›n hareket eder-
ler ve biz ne yaparsak yapal›m, zaman önce-
den kararlaflt›r›lm›fl bir h›zla ak›p gider. Mese-
le saati yönetmek de¤il, kendimizi zaman
içinde yönetebilmektir.”
Zaman yönetimi bofla giden vakti azalt›r ve
böylelikle kiflinin verimini art›r›r. Hiçbir kaynak
s›n›rs›z olmad›¤›na göre zaman s›n›rlamas›
konmufl bir ifl de belli bir disiplin içine çekil-
mifl olacakt›r. Zaman yönetiminde baflar›n›n
anahtar›, hayat›n anahtar›yla ayn›: Do¤ru
planlama ve planlar› uygulayabilme kararl›l›¤›
gösterebilme.

Plan, plan, plan...
Baflar›l› bir zaman yönetiminin birinci koflulu
zaman› iyi kullanmak için yap›lacak fleyleri s›-
raya koymakt›r. Uyku, yemek, kiflisel temizlik
ve bak›m, ulafl›m gibi zorunlu ifller için harca-

nan zaman ç›kar›ld›ktan sonra
kalan süre için planlama

yap›lmas› gerekir. 
Plan yaparken öncelikle-
ri belirlemek, görevlerin
yan› s›ra sosyal aktivitele-

re zaman ay›rmak önem-

lidir. ‹lk ad›m, ifllerin listesini haz›rlamak olabi-
lir. ‹yi bir plan, birinci kofluldur.

Güne erken bafllay›n
Güne iyi bafllamak önemlidir, her fleyden ön-
ce erken kalkmaya kendinizi al›flt›r›n. ‹fle gi-
derken giyece¤iniz k›yafetlerinizi ve çantan›z›
akflamdan haz›rlay›n. O gün yapaca¤›n›z iflle-
ri, zaman›n›z› nerelere harcayaca¤›n›z› belirle-
yin. Kararl› olun, seri hareket edin. Hedefe
ulaflmada kestirme ve alternatif yollar› dene-
yin. Not alma al›flkanl›¤› edinin. 
Yönetici iseniz ayr›nt›larla u¤raflmay›n. ‹deal
çal›flma ortam› yarat›n. Yaz›l› kay›t tutun, mut-
laka ajanda kullan›n. Yolda düflünün, zihinsel
planlama yap›n. H›zl› ve etkili okumay› ö¤re-
nin. Kendinizi gelifltirin, bilgilerinizi güncelle-
yin. Davetsiz misafirlerin sizi meflgul etmeleri-
ne izin vermeyin.

Planlar›n›za sad›k kal›n
Televizyona dalmak, al›flveriflte vakit kaybet-
mek, telefonda sohbet etmek, internette ge-
reksiz sörf yapmak, elektronik postalar içinde
kaybolmak, sizi planlar›n›zdan uzaklaflt›racak
tuzaklard›r. Habersiz gelen ziyaretçiler ve tek-
nik aksilikler de özellikle belli bir tarihte bitmifl

olmas› gereken ifller aç›s›ndan felakete se-
bep olabilir. Burada önemli olan, bir ifl için
ay›rd›¤›n›z zamanda gerçekten o ifli yap-

makta oldu¤unuzdan emin ol-
man›zd›r.

‹flleri öncelik s›ras›na 
koyun
Melissa Raffoni, 2006 Eylül ay›n-
da ç›kard›¤› ‘Zaman Yönetimi’

adl› kitab›nda okuyuculara, ‘he-
deflere odaklan›n’ tavsiyesinde
bulunuyor. Zaman›n›z› ve çal›flma
yükünüzü kontrol alt›na almakta,
görev ve sorumluluklar› öncelik s›-
ras›na dizmek en önemli unsur.
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KITESURF’ÜN RÜZGÂRIN GÜCÜNE
HÜKMEDEN B‹R SPOR OLDU⁄UNU

SÖYLEYEN KITESURF E⁄‹TMEN‹
TOLGA ARSAN: “KITESURF

ÖZGÜRLÜ⁄Ü, MÜTH‹fi B‹R HAREKET
KAB‹L‹YET‹NE SAH‹P OLMAYI,

L‹M‹TLER‹ ZORLAMAYI, DEN‹ZDE
HIZLA GEZMEY‹ VE HATTA UÇMAYI

‹FADE ED‹YOR” D‹YOR.

KALE K‹L‹T’LE ‹LG‹L‹
NELER SÖYLEMEK ‹STERS‹N‹Z?

KALE K‹L‹T BEN‹M ‹Ç‹N 
ÖNEML‹ B‹R MARKA. 

KAPIMDAN DOLABIMIN K‹L‹D‹NE 
KADAR HEPS‹ KALE K‹L‹T.

haline gelen spor, ülkemizde de ilerlemesini
sürdürüyor. Türkiye, birçok konuda oldu¤u
gibi bu spor için de elveriflli bir konuma sa-
hip. Ancak sporun ilerlemesi için bu tek bafl›-
na yeterli de¤il. Bu noktada ne kadar denizci
oldu¤umuz hususu da önem tafl›yor. Bu yüz-
den sivil denizcili¤in ve deniz turizminin öne
ç›kt›¤› bölgelerde bu spor, daha belirgin bir
büyüme gösteriyor. 
Günümüzde ‹stanbul Kilyos sahillerinden
Gökçeada’ya, Çeflme sahillerinden Gökova
ve hatta Fethiye’ye kadar uzanan özellikle
bat› sahillerimize yap›lan Kitesurfing’in e¤iti-
minin verildi¤i ve yap›ld›¤› birçok plaj ve par-
kur bulunuyor. Kitesurf Türkiye’de önceleri
su kaya¤› ile ortak yanlar›ndan dolay›, Türkiye
Sualt› Sporlar› Federasyonu’na ba¤l›yken,
birkaç y›ld›r Türkiye Yelken Federasyonu’na
ba¤l› bir spor dal› oldu. Yap›ld›¤› alanda özel-
likle yüzücüler için tehlike arz edebilecek

bir spor olmas›ndan dolay› özel izinli
parkurlarda yap›lan kitesurf’un gelifl-
mesiyle birlikte daha çok parkura ihti-

yaç duyuluyor. 

Masrafl› bir spor mudur? 
Ne kadar sürede ö¤renilebilir?
Yelken sporlar› aras›nda en masraf-
s›zlar›ndan biri oldu¤unu söyleye-
biliriz. (Bafllang›ç seti yaklafl›k 2 bin
Euro). Ancak her rüzgâr seviyesine
göre ayr› ekipman›n›z olmas›n› is-
terseniz, o zaman masraf›n›z biraz
artabilir. Sporun temel e¤itimi 8-10
saat olup ard›ndan 10-20 saatlik bir
antrenmanla rahatl›kla ö¤reniliyor.

Peki, sizin için bu spor ne ifade ediyor?
Ne zaman ve nas›l bafllad›n›z? Sizi bu
spora hangi etkenler yönlendirdi? 
Benim için kitesurf özgürlü¤ü ifade ediyor.
Müthifl bir hareket kabiliyetine sahip olmay›,
limitleri zorlamay›, denizde h›zla gezmeyi ve
hatta uçmay› ifade ediyor. Sporla tan›flmam
1997 senesine rastl›yor. O zamanlar yazlar›
daha çok windsurf sporuyla vakit geçiriyor-
dum. ‹ngiltere’de hediye uçurtma almak için
girdi¤im bir ma¤azada tan›flt›m kitesurfing’le.
Zor bir bafllang›ç oldu. Sporu Türkiye’de ilk
ben yapacakt›m ve ö¤retecek kimse yoktu.
Sporla ilgili e¤itici doküman ya da seri üretici
çok zor bulunan fleylerdi. Sörf tahtas› bulabil-
mek için 20’nin üzerinde ülkeye mesaj at›p
üç ay beklemem gerekmiflti. Ö¤renmem
bundan da uzun sürdü. Fakat ö¤rendikten

sonra windsurf’ü b›rakt›m. Yaflad›¤›m öz-
gürlü¤ü ve mutlulu¤u dostlar›mla
paylaflabilmek ad›na etraf›mdakilere
sporu ö¤retmeye çal›fl›rken, 2000 y›-

l›nda önceleri uçurtmamla trafi¤ini al-
tüst etti¤im Alaçat› Sörf Merkezi’nin tek Ki-
tesurf e¤itmeni oldum. O tarihlerde henüz

50 kifliye bile e¤itim vermemifltim ki, Kale
Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Se-

dat Özgür’ün sadece e¤itim al-
mak için ‹zmir’e gelmesiyle ken-

disini tan›ma imkân›m oldu. Ben-
den çok daha iyi ve deneyimli us-
ta bir denizciye e¤itim verecek
olmak beni tedirgin ediyordu. Ay-

r›ca spor o zamanlar malzemeler-
deki güvenlik önlemlerinin tam gelifl-
memifl olmas›ndan dolay› biraz tehli-

keli ve y›prat›c› olabiliyordu. Ancak kendisinin
alçakgönüllülü¤ü, deneyimli ve çok kabiliyet-
li bir denizci oluflu iflimi çok kolaylaflt›rd›. Ar-
d›ndan Sedat Bey de kitesurf’ü sevmifl olacak
ki etraf›ndaki pek çok kifliyi bu spora yönlen-
dirmiflti. 

Kitesurfing’e yeni bafllayanlar 
öncelikle nelere dikkat etmeliler?
Kitesurf bugün tüm dünyada, belirlenmifl
parkurlarda yap›lan bir spor. Bu parkurlarda
kitesurfing yapabilmeniz için elinizde yeterli-
lik sertifikas› bulundurmak mecburiyetindesi-
niz. Aksi takdirde bu parkurlardaki di¤er spor-
cular› ve kendinizi tehlikeye ataca¤›n›zdan
dolay› giriflinize izin verilmeyebilir. Ayr›ca bu
sertifika olmadan malzeme kirala-
mas› da yapman›z mümkün de¤il-
dir. Dolay›s›yla öncelikle kendi gü-
venli¤iniz için e¤itim almal›s›n›z.
Ülkemizde yaz aylar›nda Kilyos, Gök-
çeada, Çeflme Alaçat› ve P›rlanta plaj›, Göko-
va ve Fethiye’de e¤itim al›nabilecek tesisler
bulunuyor. Bu tesislerde al›nacak e¤itimin ar-
d›ndan özgürlü¤ün tad›n› ç›karmaksa
sizlere kalm›fl.

Kitesurfing nedir, nas›l yap›l›r?
Kitesurfing, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi k›-
saca ‘uçurtma sörfü’ olarak adland›rd›¤›m›z
bir spor. Bu sporu, ayaklar›n›za takt›¤›n›z bir
kayakla, size ba¤l› ve sizin yönetiminizdeki
bir uçurtmay› kullanarak rüzgâr sayesinde
ortaya ç›kan çekifl gücüyle sörf yapman›z
fleklinde de özetleyebiliriz. Sporun yap›la-
bilmesi için istikrarl› bir rüzgâra ve bu rüz-
gâr›n esti¤i bir denize veya göle ihtiyaç var.
Kitesurfing’de yelken olarak kullan›lan
uçurtman›n, bildi¤imiz uçurtmadan çok
daha büyük oldu¤unu ve daha çok para-
flütü and›rd›¤›n› söylemek mümkün. Baz›-
lar›n›n flekilleri paraflüte pek benzemese
de tamam›n›n çal›flma mant›¤› paraflütle
ayn›. Kitesurfing’in en dikkat çeken yan› ise

suda sörf yapman›n yan› s›ra düz suda 10
metreyi aflan s›çramalar da yapabilmeye
imkân sa¤lamas›. Bu yüzden sporun sürat
ve rota disiplinlerinden çok, serbest stil ya-
r›fllar› öne ç›km›fl durumda. ‹lk bak›flta in-
sanda flaflk›nl›k uyand›ran, estetik çekicili¤i
yüksek olan bu spor, temelinde yelkencilik
ve paraflüt teknikleri bar›nd›r›yor. Bu teknik-
leri birlefltirerek rüzgâr›n gücüne hükmet-
mek ve istenmeyen kazalara mahal verme-
mek içinse e¤itim flart. 

Kitesurfing, son zamanlarda
Türkiye’de yayg›nlaflan bir spor. Bu
anlamda Türkiye nas›l bir ülke? 
Kitesurfing’e ilgi her geçen gün art›yor.
Dünya çap›nda ç›¤ gibi büyüyen bir ak›m

TOLGA ARSAN:

Kitesurfing benim için özgürlük demek
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Genel anlamda bask›ya karfl› gösteri-
len tepkiler olarak adland›r›lan stres, ifl haya-
t›nda ya da gündelik yaflamda hepimizin kar-
fl›laflt›¤›, kaç›n›lmaz bir durumdur. Bu kavra-
m› hayat›m›zdan ç›karmak ise mümkün de-
¤ildir; sadece stresinizi kontrol alt›na alabilir,
onu yönetebilir, olumlu anlamda yönlendi-
rebilirsiniz. Çal›flma hayat›n›n ise her gün bi-
raz daha stresli hale geldi¤i, stresin ifl baflar›-
s›n› engelleyen en önemli nedenlerden biri
oldu¤u iyi biliniyor. Yönetilemeyen stres, ifl
iliflkilerini bozuyor, dikkati da¤›t›yor, verimi
azalt›yor, baflar›s›zl›¤a sebep oluyor. Bu ne-
denle stres, çal›flanda yaratacak olumsuzluk-
lar› nedeniyle iflletme yöneticilerinin özenle
üstünde durmas› gereken bir kavram. Bu an-
lamda çal›flanlar desteklenmeli ve konuyla il-
gili e¤itimler düzenlenmeli.

Stresinizi f›rsata dönüfltürün
Beklentilerini gerçekçi bir temele oturtma-
n›n ve stres kaynaklar›n› saptayarak bunlara
uygun çözüm stratejileri gelifltirmenin
mümkün oldu¤unu söyleyen Psikolog Prof.
Dr. Acar Baltafl, kiflilerin stresten etkilenerek
sa¤l›klar›n› kaybetmeleri ya da aksine, stresle-

rini geliflme yolunda f›rsatlara çevirmelerinin
üç faktöre ba¤l› oldu¤unu belirtiyor:
Hayat görüflü: ‹fline ba¤l›, ifli üzerinde deneti-
mi oldu¤una inanan, de¤iflikli¤i geliflim için
f›rsat gören ve kendine sayg›s› yüksek olanlar,
ifl stresinden daha az etkilenir. Kendine sayg›,
s›n›rlar›n› kabul etme ve sevmeye imkân ve-
rir. Kendi kafas›ndaki çözümün d›fl›nda çö-
züm kabul etmeyen, çevresindeki insanlar›
ve olaylar› de¤ifltirmeye çal›flan, hep hakl› ol-
du¤una inanan kifli sürekli stres alt›nda kal-
maya mahkûmdur. Kontrol, kendine güven
ve kendini adam›fll›k üzerine kurulmufl bir ha-
yat görüflü kifliyi stres karfl›s›nda güçlü k›lar.

‹fl yerinin yap›s›: Yaflant› öngörülebilir ve de-
netlenebilir nitelikte ise stres verici etkisi aza-
l›r. Bu nedenle ifl hayat›nda deneyim ve be-

ceri streslerle bafla ç›kmay› kolaylaflt›r›r. Bunu
sa¤lamak için de ifle uygun olan kiflinin seçil-
mesi ve ifle haz›rlanmas› büyük önem tafl›r.
Baflar› duygusu yaflam›fl olmak, bask›y› azalt›r
ve yaflant›y› zevkli bir duruma getirir. Bunun
etkisini art›rmak için baflar›n›n tad›n› ç›kar-
mak yararl›d›r. Ancak Türk kültürü baflar›n›n
tad›n› ç›karmaya hoflgörüyle bakmaz. Bu da
daha sonraki mücadeleler için gerekli enerji-
nin ve iyimserli¤in do¤mas›na engel olur. 

Kiflisel bafla ç›kma tekniklerinin uygulanmas›:
Herkesin stres kayna¤› farkl›d›r. Bu nedenle
bafla ç›kma yollar›n›n da farkl› olmas› kaç›n›l-
mazd›r. Örne¤in zaman bask›s›ndan kaynak-
lanan stresler, öncelikleri belirlemeye daya-
nan zaman düzenleme tekniklerinin ö¤renil-
mesiyle azalt›l›r. ‹nsan iliflkilerinden kaynakla-
nan stresler, etkili iletiflim tekniklerinin ö¤re-
nilmesiyle düzeltilir. Düflünce biçiminden
kaynaklanan stresler, gerçekçilik temeline
dayanan olumlu ve yap›c› düflünce sistema-
ti¤inin ö¤renilmesiyle yumuflat›l›r. Böylece
kiflinin beyninin ‘kuruntu üretim fabrikas›’
olarak çal›flmas› önlenir. 

Son söz
Stres yönetimi, yaflam kalitenizi, hayat›n her
alan›nda verimlili¤inizi ve performans›n›z› ar-
t›racakt›r. Stres konusuna farkl› bir bak›fl aç›-
s›yla yaklaflan Çinli düflünür Yung'un flu söz-
leriyle yaz›y› sonland›r›yoruz: “Z›tl›klardan,
problemlerden ve ayk›r›l›klardan korkmay›n,
onlar bizim varoluflumuzun temel tafllar›d›r.
Mücadele için vicdan›m›z ve akl›m›z yeterli-
dir. Önce kendinizin sonra karfl›n›zdaki insa-
n›n stresini çözün. Size s›n›rl› verilmifl olan
ömrünüzün k›ymetini bilin, geçen zaman›n
tekrar geri gelmeyece¤inin bilincinde gü-
lümseyin”.

1. Stres kayna¤›n› belirleyin. 2. Sorun çözmek için yap›c› diyaloglar kurun 3. Beden kimyas›na yard›m
edin: Besin de¤eri yüksek yiyecekler tüketmek hem hormonlar›m›z› hem de sinir sistemimizi destek-
leyerek stresle bafl etmemizi kolaylaflt›r›r. 4. Daha çok meyve ve sebze tüketin
5. Daha çok su için 6. Sakinlefltirici bitkilerden yararlan›n 7. Ba¤›fl›kl›k sisteminizi güçlendirin
8. Egzersiz yap›n 9. Masaj yapt›r›n 10. Yeterince uyuyun

Stresle bafl etmenin 10 yolu
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STRES‹N GÜNÜMÜZDE, DAHA
A⁄IR VE DER‹N SORUNLAR YAfiAT-

TI⁄I GERÇE⁄‹NDEN HAREKETLE,
STRES‹N‹ZLE BAfiA ÇIKAB‹LMEN‹N

YOLLARINI Ö⁄REN‹N VE ONU
KONTROL ALTINDA TUTUN.

Stresinizi
yönetmek elinizde
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