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S U N U fi \ S E D A T Ö Z G Ü R

Küresel ›s›nma, kaynaklar›n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano¤lu-

nu büyük bir de¤iflimin efli¤ine getirmifl durumda. Sanayileflme sürecinde

do¤an›n, ‘ekonominin bir parças› olarak, hatta hammadde deposu’ olarak

görülmesinin ne kadar yanl›fl oldu¤unu bugün çok daha iyi görüyoruz.

Geçti¤imiz bin y›l boyunca, dünyadaki karbondioksit dengesi, ormanlar

sayesinde bitkilerin salg›lad›¤› gazlarla korundu. Çarp›k sanayileflme, bu

dengeyi sadece bir as›rda bozdu. Dünya genelindeki iklim de¤ifliklikleri ve

s›rad›fl› do¤a olaylar›na bakarak durumun ne kadar önemli bir noktaya gel-

di¤ini bütün uzmanlar kabul ediyor. 

O nedenle, sanayiden tüketime, yaflam biçimimizden tatil anlay›fl›m›za,

ekolojik kriterleri gündemimize alman›n tam zaman›. Küresel ›s›nmay› ya-

ratan insano¤lu, onunla bafl edecek bilgi ve teknolojiye de sahip. Teknolo-

jik de¤iflim kendini aç›kça belli ediyor. Bizim gibi sanayi kurulufllar›, bu ko-

nudaki hassasiyetlerini üretime tafl›d›¤› gibi, hizmet veya ürün sundu¤u in-

sanlara da aktar›yor. 

Çocuklar›m›za daha iyi bir gelecek b›rakmak ad›na; bu konuda herkes üze-

rine düfleni yerine getirmeli. Teknolojiyi ortak kararl›l›kla kullanarak, felake-

tin efli¤ine gelmifl bir dünya yerine; onlara çok daha yeflil ve mutlu bir dün-

ya miras› b›rakabiliriz. Bunun için devletlerin yan› s›ra sanayi ve sivil toplum

kurulufllar›n›n da birlikte hareket etmesi gerekiyor. Toplumun bilinçlenme-

si, insano¤lunun mevcut durumdan rahats›z hale gelmesi ilk ad›md›. fiim-

di dünyam›za sahip ç›kmak için harekete geçmeliyiz. 

Çok daha yaflanabilir bir dünya yaratmak dile¤iyle... 

Çocuklar›m›za yaflanabilir bir dünya
b›rakmal›y›z

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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Temas›n› ‘çevre ve do¤a’ olarak belirledi¤imiz dergimizin 15’inci say›-
s›yla yeniden karfl›n›zday›z. Bu say›m›zda yer alan de¤erli konuklar›m›-
z›n konuyla ilgili bak›fl aç›lar›na yer verdik.  Özellikle günümüzde ‘çev-
re’ ve ‘do¤a’ özenle yaklaflmam›z, k›ymetini bilmemiz gereken iki
önemli kavram. Teknolojinin, ekonominin, sanayi koflullar›n›n de¤ifl-
mesi çevreyi kimi zaman olumsuz yönde etkileyebiliyor. Birçok kifli ve
kurum bu de¤erin fark›nda olmadan çevresine hoyratça davranabili-
yor. Oysa ki, çevresini korumayan kifli ya da markalar›n bu bilinçle ba-
flar›l› olmalar› mümkün de¤ildir.  

Ayr›ca sizinle keyifli bir haber de paylaflmak isteriz. Kale Endüstri Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat Özgür’ün bir o¤lu oldu. Kale Aile-
si’ne kat›lan Sad›k Demir bebe¤e hoflgeldin diyor, sa¤l›kl› uzun bir
ömür diliyoruz.  

Bu ve bundan sonraki say›lar›m›zda, Kale Kilit kurucusu ve Kale En-
düstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür’ün yaflam öyküsünün an-
lat›ld›¤› ‘Sad›k Özgür Biyografi’ kitab›ndan bölümlere yer verece¤iz.
Kitap, Türkiye’nin sanayileflme sürecinde genç bir giriflimcinin azmi,
özgüveni, ticari zekâs› ve çal›flkanl›¤›yla bir dünya markas› yaratmas›-
n›n öyküsünü içeriyor ve genç kuflaklara ilham verici bir örnek olma
özelli¤i tafl›yor.

‘Dosya’ ve ‘Vizyon’ bölümlerimizde ise, Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup
Baflkan Vekili Umut Ahmet Söylemez ile Kale Kilit’in ihracattaki baflar›-
s›n›; Kale Kilit Kalite Müdürü Zerrin Y›lmaz Nalbat ile de firman›n kalite-
ye bak›fl aç›s›n› konufltuk.

“Çevre sorunlar›n›n çözülebilmesi için pozitif yaklafl›m›m›z› korumaya
devam etmeliyiz” diyen, Türk sinemas›n›n önemli de¤erlerinden Hül-
ya Koçyi¤it, ‘Hofl Sohbet’ bölümümüzün konu¤u oldu. 

‘Anadolu’nun En’leri’nde, geçmiflten günümüze ‹stanbul’un kültür ve
tarihini en iyi anlatan iki önemli çarfl›m›zla sizleri bulufltururken, ‘Reh-
ber’ bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fiehir ve Böl-
ge Planlama Bölüm Baflkan› Aykut Karaman ile kentsel tasar›m üzerine
bir söylefli gerçeklefltirdik.

Keyifli okumalar dileriz..

HOfi SOHBET
Hülya Koçyi¤it: “Dünyan›n 

kurtulmas› bize ba¤l›.”
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ONURSAL HABER
K A L E M

Sad›k Özgür’ün hayat›

d
‘Sad›k Özgür Biyografi Kitab›’, iki y›l süren
çal›flmalar sonucu tamamland›. Önümüz-
deki aylarda yay›mlanacak olan kitap, ga-
zeteci-yazar ve CNN Türk Haber Müdürü
R›dvan Akar taraf›ndan kaleme al›nd›. Sa-
d›k Özgür’ün çocukluk y›llar›ndan günü-
müze yaflam öyküsünü ele alan kitap için
altm›fla yak›n kifliyle röportaj yap›ld›. Kitap
için yap›lan röportajlarda, Sad›k Özgür’ün
yaflam›nda kilometre tafl› niteli¤indeki
tüm olay ve insanlara yer verilerek, kendi-
siyle ilgili an› ve görüfller al›nd›.
Bir k›sm› Sad›k Özgür taraf›ndan kaleme
al›nan notlar ile bu röportajlar de¤erlen-
dirilerek ortaya ç›kan kitap, okuyucusuyla
ilk etapta da¤›t›m yoluyla buluflacak.
Sivas’›n Divri¤i ilçesine ba¤l› Bay›rüstü Kö-
yü’nde do¤an Sad›k Özgür’ün çocukluk
ve tornac›l›k dönemlerini canland›rmak
için, Divri¤i ve Bay›rüstü Köyü’nde canlan-
d›rma foto¤raf çekimleri de yap›ld›.

De¤iflim y›llar›
Kitap, Sad›k Özgür’ün yaflam öyküsü ile
birlikte bir ülkenin de¤iflimini, Kale Kilit ve

Kale Endüstri Holding’in kuruluflundan
bugüne kadar geçirdi¤i yolculukla birlikte
anlat›yor.
Sad›k Özgür, Türkiye’nin sanayileflme sü-
recinde önemli yer tutan bir rol modeli.
H›rs›, azmi, çal›flkanl›¤›, ticari zekâs›, en iyi-
ye ulaflma ve daha da iyisini üretme iste-
¤iyle, yola ç›kt›¤› andan itibaren att›¤›
ad›mlar çok önemli dersler içeriyor. Bu
nedenle Sad›k Özgür’ün yaflam›, özellikle
genç giriflimciler için ilham verici bir ör-
nek olma özelli¤i tafl›yor.

Atölyeden sanayi devine...
Sad›k Özgür’ün hayat› 1930’lu y›llar›n
Türkiye’sinde yokluklar ve yoksunluklar-
la bafll›yor; köyünde çobanl›k yaparken
bafllayan hayat hikâyesi, tornac›l›kla ta-
n›flmas›, iflinde uzmanlaflmas› ve o gün-
lere göre çok önemli bir karar ve ad›m
atarak ‹stanbul’a gitmeyi baflarmas›yla
devam ediyor. Kitap, ‹stanbul’da çeflitli
ifllerde çal›flt›ktan sonra ilk atölyesini kur-
mas› ve Kale Kilit’in temellerinin at›lma-
s›yla ilerliyor. Sad›k Özgür’ün biyografi
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kitab›nda kuflaklar boyu hayat›m›zda
yer alan Kale Kilit markas›n›n küçük bir
atölyeden nas›l dev bir sanayi kuruluflu-
na dönüfltü¤ünün ayr›nt›lar› yer al›yor.
Özetle, ‘Sad›k Özgür Biyografi Kitab›’ Ana-
dolu’nun ba¤r›ndan ç›kan bir insan›n ya-
flam›n› nas›l de¤ifltirdi¤inin, giriflimci ru-
hu, azmi, zekâs› ve çal›flkanl›¤›yla neleri
baflarabilece¤inin öyküsünü içeriyor.

KALE K‹L‹T’‹N KURUCUSU VE KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG
ONURSAL BAfiKANI SADIK ÖZGÜR’ÜN YAfiAM ÖYKÜSÜ 
K‹TAP OLUYOR. DENEY‹ML‹ GAZETEC‹ RIDVAN AKAR’IN
KALEME ALDI⁄I K‹TAP, SADIK ÖZGÜR’ÜN HAYATI
EfiL‹⁄‹NDE B‹R ÜLKEN‹N DE⁄‹fi‹M‹N‹ DE YANSITIYOR.

R›dvan Akar ve ekibi, Kenan K›z›ltan ile
birlikte Sad›k Özgür’ün çocuklu¤unun
geçti¤i Bay›rüstü Köyü’nü ziyaret etti
(üstte ve solda).

Kitab›n yazar› R›dvan Akar, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ile röportaj yapt› (üstte).

Hayat› kitaplaflt›r›lan Sad›k Özgür, bir kez daha torun sahibi olman›n keyfini yafl›yor. Sedat
Özgür'ün o¤lu Sad›k Demir, May›s ay›nda dünyaya geldi. Kale Kilit Ailesi’ne kat›lan 
Sad›k Demir bebe¤e "Hoflgeldin" diyoruz.

kitap oluyor
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KALE K‹L‹T’‹N, KÜRESEL B‹R
MARKA OLMA HEDEF‹
ÇERÇEVES‹NDE DÖRT

KITADA 72 ÜLKEYE ‹HRACAT
YAPTI⁄INI BEL‹RTEN KALE

K‹L‹T YURTDIfiI SATIfi GRUP
BAfiKAN VEK‹L‹ UMUT

AHMET SÖYLEMEZ,
“MÜfiTER‹ ODAKLI HAREKET

ETMEM‹Z VE HER ÜLKEYE
ÖZGÜN ÜRÜN

STRATEJ‹LER‹M‹Z SAYES‹NDE
KATEGOR‹M‹ZDE EN FAZLA
‹HRACATI GERÇEKLEfiT‹REN

fi‹RKET UNVANINI BEfi‹NC‹
KEZ KAZANDIK” DED‹.

“Befl y›ld›r

V‹ZYON
K A L E M

‹stanbul Maden ve Metal ‹hracatç› Birlik-
leri’nin (‹MM‹B) sektöründe lider kurulufllar›n
baflar›l› ihracat çal›flmalar›na verdi¤i ‘‹hracat›n
Y›ld›zlar› Ödülü’nde ‘Metal Eflya’ kategorisinde
Kale Kilit beflinci kez üst üste birincili¤i elde et-
ti. 2010 y›l›nda Türkiye kilit ihracat›n›n yüzde
64’ünü gerçeklefltirerek dünyan›n dört k›tas›n-
da 72 ülkeye ulaflan Kale Kilit’in ihracat faaliyet-
lerini, Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan Vekili
Umut Ahmet Söylemez ile konufltuk. 

Küresel kilit sektörünün durumuyla ilgili genel bir 
de¤erlendirme yapabilir misiniz?
Kilit, güvenlik çözümleri kavram›n›n önemli bir
ö¤esi oldu¤u için konuya biraz daha genifl bir
yaklafl›mla, küresel güvenlik sektörü olarak bak-
mak daha uygun olur. ‹fl hacmi 80 milyar dola-
r› buldu¤u tahmin edilen kilit sektöründeki bü-
tün geliflme ve dalgalanmalar, kilit arz›yla tale-
bini do¤rudan etkilemektedir. Do¤u Avrupa,

Ortado¤u, Afrika ve Asya'daki geliflmekte olan
ülkelerin pazarlar›nda kilide olan talep önü-
müzdeki dönemde artacakt›r. Büyüyen flehir-
leflme, gelir düzeyi art›fl› ve orta s›n›f›n geniflle-
mesi gibi ortak özelliklere sahip olan bu ülke-
lerde suç oranlar› da kaç›n›lmaz olarak art›fl
göstermektedir. Bu verilerin hepsi, kilide olan
talebin artaca¤›n› ortaya koymaktad›r. 
Kuzey Amerika'da inflaat sektörünün krizden
ç›k›yor olmas› kilit talebini do¤rudan etkileye-
cek önemli etkenler aras›nda yer almaktad›r.
Avrupa'da da benzeri bir durum söz konusu ol-
makla birlikte; Rusya, Polonya, ‹sviçre ve Al-
manya d›fl›ndaki ülkelerdeki talep art›fl›n›n or-
talama rakamlarda seyretmeye devam edece-
¤ini tahmin ediyorum. Kriz yaflayan Yunanis-
tan, ‹spanya ve Portekiz'de ise talebin mini-
mum düzeylerde kalmas› kaç›n›lmaz bir durum
gibi duruyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da gü-
venlik sektörünün dünyan›n di¤er bölgelerine

ihracat›n y›ld›z›y›z”



k›yasla çok daha olgunlaflm›fl ve köklü du-
rumda olmas›; oralarda yaln›zca yeni proje-
lerin de¤il, yenileme ve üst düzeye ç›karma
projelerinin de yak›ndan izlenmesini gerek-
tirmektedir. Elektronik kilit arz›ndaki y›ll›k ar-
t›fl oran›, mekanik kilitleri yakalam›fl ve hatta
geçmifl olsa bile, mekanik kilide olan ihtiya-
c›n uzun y›llar daha devam edece¤ini ve
geliflmekte olan ülkelerde tercih nedeni ol-
may› sürdürece¤ini söyleyebiliriz.

Güvenlik al›flkanl›klar› ülkeler ve kültürlere 
göre büyük de¤ifliklik gösteriyor. Ülkelerin kilit 
kullan›m al›flkanl›klar› hakk›nda neler 
söyleyebilirsiniz? 
Ülkelerin kullan›m al›flkanl›klar›n›n kilit tale-
bini etkiledi¤i ve çeflitlendirdi¤i do¤rudur.
Ekonomik kalk›nma ve sanayileflme, bir ta-
raftan güvenlik ihtiyac›n› ileri çözümlerle
karfl›layacak bir s›n›f yarat›rken, di¤er taraf-
tan zenginle fakir aras›ndaki fark›n aç›lma-
s›yla h›rs›zl›k oran›n› art›rmaktad›r. Bu ne-
denle sosyal ve kültürel al›flkanl›¤› ne olursa
olsun, kalk›nmakta olan ülkelerde artan gü-
venlik ihtiyac› kaç›n›lmazd›r. Do¤al olarak,
bunun istisnalar› da mevcuttur. Mesela fleri-
at kanunlar›n›n uyguland›¤› ülkelerde h›rs›z-
l›k yok denecek kadar az oldu¤u için, gelifl-
mifl kilit sistemleri yerine basit çözümler ter-
cih edilmektedir. Kültürel farkl›l›k konusun-
da bir di¤er etken, devlet müdahalesidir.
Baflta Fransa ve ‹ngiltere olmak üzere; baz›
Avrupa ülkelerinde, yafll›lar›n ihtiyaç ve ka-
biliyetleri göz önüne al›narak kilit ölçülerine
müdahale edilmektedir. E¤itim kurumlar›na
sald›r›lar›n yafland›¤› ABD ve Almanya gibi
ülkelerde ise s›n›flarda kullan›lan mekanik
kilit silindirlerinin belli özelliklerde olmas›
kural haline getirilmifltir.

Dünyada de¤iflik co¤rafyalar›n farkl› kilit 
kullan›m al›flkanl›klar› Kale Kilit’in üretim ve 
ihracat faaliyetlerini nas›l etkiliyor?
Olumlu ve olumsuz etkileyebiliyor. Farkl›
bölgelere uygun yeni ürünleri tespit ettik-
ten sonra, Ar-Ge departman›m›zla eflgü-
düm içinde çal›fl›p bu kilit modellerini üre-

tim program›m›za çok rahat bir flekilde ala-
biliyoruz. Türkiye’nin konumu da eklenince
müflterilerimize daha h›zl› cevap vermifl
oluyoruz. Bu sayede, sadece belirli bir ülke-
de sat›fl›n› yapt›¤›m›z ürünler de bulunuyor. 

Kale Kilit’in ihracattaki baflar›s›n›n s›rr› nedir?
Kale Kilit’in ihracattaki baflar›s›n›n temelin-
de, di¤er faaliyet alanlar›nda oldu¤u gibi,
çok çal›flmak yatmaktad›r. Bugüne kadar ih-
racat yapt›¤›m›z ve orta vadede ihracat
yapmay› planlad›¤›m›z ülkelerin kendine
has ölçü ve özel isteklerinin hepsini yapa-
bilme altyap›m›z var. Üretti¤imiz ürün seg-
mentinde en temel amac›m›z; kalitemiz,
garantimiz ve servisimizle en kuvvetli pazar
lideri olmakt›r.
Müflteri odakl› hizmet anlay›fl›na sahip ol-
mam›z, ifl baflar›s›n› da beraberinde getiri-
yor. Ülkelere özel ve onlar›n farkl› ihtiyaçlar›-
na cevap verecek müflteri odakl› bir ifl mo-

deli oluflturmam›z; firmam›z›n ulusal ve
uluslararas› kalite belgelerine sahip olmas›n›
gerektirmektedir. Farkl› ülkelerin kendi al›fl-
kanl›klar›na göre sat›n alma davran›fllar› var-
d›r. Çok yak›n zamanda Çin’deki müflterileri-
mize daha h›zl› hizmet verebilmek için yeni
da¤›t›m kanal›m›zla yerel firmalara hizmet
vermeye bafllayaca¤›z.

Kale Kilit, beflinci kez ‘‹hracat›n Y›ld›z›’ ödülünü 
kazand›. Bu ödülle ilgili olarak neler söylemek 
istersiniz?
Global marka olma hedefimiz çerçevesinde
‘dört k›tada 72 ülkeye’ ihracat yap›yoruz.
Müflteri odakl› hareket etmemiz ve her ülke-
ye özgün ürün stratejileri gelifltirmemiz, o
ülkenin kullan›m al›flkanl›klar›na ba¤l› olarak
de¤iflik ebatlarda ürün yapabilme beceri-
miz sayesinde kendi kategorimizde en fazla
ihracat› gerçeklefltiren flirket olma unvan›n›
beflinci kez kazand›k. 

Kale Kilit ‹hracat Departman› nas›l bir ekip, 
yap› ve organizasyon çerçevesinde çal›fl›yor? 
Kale Endüstri Holding bünyesinde yer alan
flirketlerin ürünlerinin ihracat›n› yap›yoruz.
‹hracat bölümümüzdeki ilgili yetkililerin, so-
rumluluklar›ndaki ülkelere göre farkl› diller-
de hizmet verebilmesiyle müflteri memnu-
niyetini bir kat daha art›r›yoruz. Yurtd›fl›
müflterilerimizin holdingimizin bünyesinde
bulunan ürünlerden oluflan taleplerine h›z-
l›ca cevap verebiliyoruz.
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“‹HRACATTAK‹ BAfiARIMIZIN
TEMEL‹NDE ÇOK ÇALIfiMAK
YATIYOR. BUGÜNE KADAR ‹HRACAT
YAPTI⁄IMIZ VE ORTA VADEDE
‹HRACATA DEVAM ETMEY‹
PLANLADI⁄IMIZ ÜLKELER‹N TÜM
‹STEKLER‹N‹ KARfiILAYAB‹LECEK 
B‹R ALTYAPIMIZ VAR.”
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KAL‹TE KAVRAMININ, MÜKEMMELL‹⁄‹ HEDEFLEYEN KALE
K‹L‹T’‹N EN BEL‹RG‹N ÖZELL‹⁄‹ OLDU⁄UNU VURGULAYAN

KALE K‹L‹T KAL‹TE MÜDÜRÜ ZERR‹N YILMAZ NALBAT, BU
NEDENLE MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹N‹ KORUMAK VE EN

ÜST SEV‹YEDE TUTAB‹LMEK ‹Ç‹N HER KOfiULDA KAL‹TEYE
YATIRIM YAPTIKLARINI SÖYLÜYOR.

DOSYA
K A L E M

Müflterilerin güvenini ve marka bili-
nirli¤ini, ürünlerinin yüksek kalitesiyle sa¤la-
d›¤›n›n bilincinde olan Kale Kilit, müflterile-
rin duydu¤u güvene lay›k olabilmek için, ka-
lite iyilefltirme projelerine yo¤un enerji har-
c›yor. Bu çerçevede y›l içinde takip ettikleri,
100’ün üzerinde kalite iyilefltirme projesinin
halen devam etti¤ini söyleyen Kale Kilit Kali-
te Müdürü Zerrin Y›lmaz Nalbat, “Hedefleri-
mizi; Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›larak,
EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamak
ve 2015 y›l›nda Ulusal Kalite Ödülü’nü almak
olarak belirledik” diyor. 

Kale Kilit Kalite Departman›’n›n yap›s› ve 
iflleyifli hakk›nda bilgi verir misiniz?
Kale Kilit Kalite Departman›; dokuz beyaz ya-
kal›, 29 mavi yakal› personel olmak üzere
toplam  38 kiflilik kadrosuyla görev yap›yor.
Kalite süreci; girifl kalite kontrol, proses kalite

kontrol, kalite testleri ve kalibrasyon faaliyet-
leri, ürün kalite güvence faaliyetleri, kalite yö-
netim sistem faaliyetleri, kalite iyilefltirme fa-
aliyetleri ve teknik servisten sorumlu ekiple-
rimiz taraf›ndan yönetiliyor. Tedarikçilerimiz-
den temin edilen malzemeler, girifl kalite
kontrol ekibi taraf›ndan teknik spesifikasyon-
lara göre kontrolleri ve testleri yap›ld›ktan
sonra üretim hatt›na veriliyor. Kalite anlay›fl›-
m›z üretimin her aflamas›nda istatistiksel ve-
rilere dayal› proses kontrol çal›flmalar›yla de-
vam ediyor, üretilen her ürünün flarj baz›nda
fiziksel ve görsel kontrolleriyle en kaliteli ve
hatas›z ürünün müflterilerimizle buluflmas›
için azami özen gösteriliyor. Kalite laboratu-
var›m›zda; tüm kilit ve silindir tiplerinin TS EN
12209 ve TS EN 1303 standartlar›na göre
testlerini yapabilecek teknik donan›m ve ye-
terlili¤e sahip test ölçüm cihazlar›yla kalite
testleri yap›l›yor. Kalite yönetim sistem faali-

yetleri, ürün kalite güvence faaliyetleri ve sü-
reç iyilefltirmeleri ise; denetim ve ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi konusunda uzman
kadromuz taraf›ndan yürütülüyor.

Marka alg›s›n›n oluflmas›nda Kale Kilit’in kalite 
anlay›fl› nas›l bir rol üstlenmifltir?
Süreçlerini sürekli gelifltiren ve mükemmel-
li¤i hedefleyen bir flirket olarak, kalite kavra-
m› Kale Kilit için birincil öncelikli konudur ve
Kale Kilit’in en belirgin özelli¤idir. Özellikle
‘Yerinde Kalite’; yani potansiyel hatalar›n,
oluflma olas›l›¤› olan yerde etkin bir flekilde
yönetilmesi, böylelikle bir sonraki prosese
hatal› ürün verilmemesinin baflar›lmas›, Kale
Üretim Sistemi dahilinde yürütülen faaliyet-
lerle gerçeklefltiriliyor. Kale Kilit müflteri
memnuniyetini korumak ve en üst seviyede
tutabilmek için her koflulda kaliteye yat›r›m
yap›yor. Kale Kilit’in tüm çal›flanlar›yla birlikte

Kalitemizle
güven

veren bir
markay›z

Kale Kilit Kalite Müdürü Zerrin Y›lmaz Nalbat:



ele ald›¤› sürekli iyilefltirme olgusu, Kale Kilit’i
sürekli daha iyiye, daha kaliteliye götürüyor.
Kale Kilit olarak, kaliteli üretimin ayn› zaman-
da kaliteli yan sanayi üretimiyle sa¤lanabile-
ce¤ine olan inanc›m›z nedeniyle, tedarikçi-
lerimizi de sürece dahil ediyor, e¤itimlerle ve
çeflitli uygulamalarla tedarikçilerimizi de ge-
lifltiriyoruz. 

Güvenlik ve kalite kavramlar›n›n gelece¤e 
tafl›nabilmesi için Kale Kilit bünyesinde 
neler yap›l›yor?
Müflterilerimizin bize duydu¤u güvene la-
y›k olabilmek için, kalite iyilefltirme projeleri-
ne yo¤un enerji harc›yoruz. Kalite, Üretim,
Ar-Ge, Sat›nalma, Lojistik, Bak›m ve Planla-
ma bölümlerimizden çal›flanlar›n kat›ld›¤›
kalite iyilefltirme ekiplerimiz, müflterilerimiz-
den gelen geri bildirimleri ve önerileri titiz-
likle ele al›yor ve çözüm önerileri gelifltire-
rek bunlar› kalite iyilefltirme projeleri kapsa-
m›nda devreye al›yorlar. 2011 y›l›nda takip
etti¤imiz, 100’ün üzerinde kalite iyilefltirme
projesi halen devam ediyor. Müflterilerimiz-

den gelen flikâyetler ve müflteri memnuni-
yeti anketi sonucunda ald›¤›m›z veriler, sü-
reçlerimizde iyilefltirme f›rsat› olarak görülü-
yor ve kalite iyilefltirme ekiplerimize girdi
oluflturuyor. Ayr›ca süreçlerimizi sürekli ge-
lifltirmek ve farkl› metod ve bak›fl aç›lar› gö-
rebilmek için k›yaslama çal›flmalar› yap›-
yoruz. Elde etti¤imiz verileri kalite iyilefltir-
me aktivitelerine girdi oluflturacak bir yön-
tem olarak ele al›yoruz.

2010 KalDer Kalite Kongresi kalite yolculu¤u 
içinde nas›l bir durak? 
2010 y›l›nda KalDer 13’üncü Kalite Çember-
leri Paylafl›m Konferans›’nda finalistler aras›n-
da yer almak ve sunum yapmak bizim için
gurur vericiydi. Yak›nda EFQM Mükemmellik
Modeli ile ilgili e¤itimlere bafllamay› ve ilk
özde¤erlendirme çal›flmam›z› yapmay›
planl›yoruz. Ayr›ca bu y›l Kalder 14’üncü Kali-
te Çemberleri Paylafl›m Konferans›’na, Kale
Kilit olarak iki kalite çemberi çal›flmas› ve bir
kaizen çal›flmas›yla kat›laca¤›z.

Üretim proseslerinde ve sat›fl sonras›nda 
nas›l bir rol üstleniyorsunuz? 
Üretim prosesleri; istatistiksel proses kontrol,
proses yeterlilik analizleri, proses/makine/ka-
l›p onaylar›, proseslerde örnekleme kontrol-
leri ve ürün denetimleriyle kontrol alt›na al›-
n›yor. Sat›fl sonras›nda ise; müflteri flikâyetle-
ri, talepleri ve önerileri sat›fl departmanlar›-
m›z ve ça¤r› merkezimiz arac›l›¤›yla kalite
departman›na iletiliyor. Müflteri flikâyeti eki-
bimiz ve kalite iyilefltirme ekiplerimizle bu
veriler analiz edilip, de¤erlendiriliyor, gerekli
önlemler ve iyilefltirmeler en k›sa zamanda
devreye al›n›yor.

Kalite süreçleri ve sonunda ürünün kalitesi 
marka bilinirli¤ini nas›l etkiliyor?
Kale Kilit denilince akla gelen ilk olgu kalite-
dir. Kale Kilit’in kaliteden taviz vermeyen yak-
lafl›m›, s›f›r hata hedefi ve sürekli kendini ge-
lifltiren bir firma olmas›, Türkiye’de kilit sektö-
ründe lider olmas›nda ve marka bilinirli¤in-
de en önemli faktör oldu. 
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GÖREV‹N‹Z KAPSAMINDA HANG‹
SORUMLULUKLAR BULUNUYOR?
Görevim kapsam›ndaki sorumluluklar› flöyle
s›ralayabilirim: 
� Kalite Yönetim Temsilcili¤i, 
� ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin
olarak uygulanmas›, 
� Girifl Kalite Güvence faaliyetlerinin yerine
getirilmesi, tedarikçi gelifltirme faaliyetlerinin
yürütülmesi, 
� Kaliteyle ilgili standart ve normlar›n yönetimi,
iç denetimler, proses denetimleri ve tedarikçi
denetimlerinin yönetimi, 
� Müflteri flikâyetlerinin yönetimi, 
� Proseslerde karfl›lafl›lan kalite
uygunsuzluklar›n›n analizi ve gerekli düzeltici-
önleyici faaliyetlerin devreye al›nmas›n›n
sa¤lanmas›, 
� Yeni ürünlerin seri üretime geçifline kadar
olan aflamalar›nda test standartlar›n›n ve
metotlar›n›n belirlenmesi, kalite testlerinin
yap›lmas›,
� Test teçhizatlar›n›n, aparatlar›n›n,
makinelerinin devreye al›nmas›n›n sa¤lanmas›, 
� Seri üretimdeki ürünlerin performans
testlerinin yap›lmas›, 
� Kalibrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, 
� Üretim proseslerinin, ürün, teçhizat, makine
ve donan›mlar›n uygunluk ve kullan›m
onaylar›n›n verilmesi; makine ve proses
yeterlilik analizlerinin yap›lmas›, 
� FMEA çal›flmalar›n›n yönetimi, 
� Rakip firma ürünlerinin incelenmesi ve kalite
testlerinin yap›lmas›.
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ÇEVRE TRENDLER‹
K A L E M

Küresel 
›s›nmaya karfl›:
Yeflil binalar

TEKFEN HOLD‹NG’‹N
KURUCULARINDAN AL‹ N‹HAT
GÖKY‹⁄‹T, AYNI ZAMANDA
TÜRK‹YE’N‹N EN ÖNEML‹ ÇEVRE
KURULUfiLARININ DA AKT‹F
GÖNÜLLÜSÜ, KURUCUSU. TEMA VE
ÇEVRE DOSTU YEfi‹L B‹NALAR
DERNE⁄‹’N‹N (ÇEDB‹K)
KURUCULARI ARASINDA YER ALAN
GÖKY‹⁄‹T ‹LE, DO⁄ANIN U⁄RADI⁄I
TAHR‹BAT VE YEfi‹L B‹NALARIN
ÖNEM‹ ÜZER‹NE KONUfiTUK.
YILLARINI ‹NfiAAT SEKTÖRÜNÜN
‹Ç‹NDE GEÇ‹REN GÖKY‹⁄‹T,
KÜRESEL ISINMADA B‹NALARA
BÜYÜK B‹R SORUMLULUK
DÜfiTÜ⁄ÜNE D‹KKAT ÇEK‹YOR. 
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Do¤aya olan düflkünlü¤ünüz ile bafllamak 
istiyorum.
Çocuklu¤umun geçti¤i Artvin, do¤al ve bi-
yolojik varl›klar bak›m›ndan en zengin yer-
lerden biridir. San›r›m, do¤aya karfl› duydu-
¤um sevginin kökeninde o güzelli¤in içinde
yaflaman›n büyük bir etkisi yer al›yor. Ayr›ca
y›llar boyunca inflaatlarda çal›fl›rken do¤an›n
nas›l tahrip edildi¤ine ve yerine konulmad›-
¤›na flahit oldum. Aç›kças›, do¤an›n bu ka-
dar hoyratça katledilmesi içime dert oldu.
‹fl hayat›na at›ld›¤›m y›llarda, ifl adamlar›m›z
bu yönde bir sorumluluk alacak durumda
de¤ildi. Özel sektörün olmad›¤›, daha do¤-
rusu çok zay›f oldu¤u zamanlard›. ‹nsanlar ifl-
lerini kurarken sosyal sorumluluk anlam›nda
çok fazla bir fley yapmaya f›rsat bulam›yor-
du. Gerçekten bu anlamda imkân da yoktu.
‹fladamlar› ifllerini kurarken birçok zorluk çek-
ti. O yokluklar içinden geldik.
fiimdi ise faaliyet raporunda yer alan istih-
dam veya kârl›l›k gibi unsurlar kimseye yet-
miyor. Sosyal sorumluluk anlam›nda herkes
“Ben ne yapt›m?” diye kendine sorabilmeli. ‹fl
adamlar› o noktaya geldi. 

Rahmetli Vehbi Koç ve Nejat Ec-
zac›bafl›’ndan önemli

dersler ald›k. Bu-
gün ifl ale-

m i n d e n
d o ¤ a y a

karfl› sorum-
lu davran›lmas›-
n› istemek en

temel hakk›m›z. Bu
istikamette güzel ifller de oluyor. Benim do-
¤ayla ilgili olarak böyle bir duygusal taraf›m
her zaman vard›; bu konulara e¤ilmeden ön-
ce yine sosyal sorumluluk alan›nda görevler
alm›flt›m.
Do¤ayla ilgili çal›flmalara bafllamadan önce
birçok sivil toplum kuruluflunda yer ald›m.
Öte yandan do¤ayla ilgili çal›flmalardan ald›-
¤›m keyfi hiçbirinden alamad›m. Tekfen fiir-
ketler Grubu’nu bu noktaya getirirken tatt›-
¤›m mutlulu¤un ayn›s›n› do¤ayla ilgili çal›fl-
malar›mda yaflad›m.

‹lk çal›flman›z TEMA’n›n kurulufluydu san›r›m.
TEMA’y› bu odada, az ötedeki masada Hay-
rettin Karaca ile birlikte kurduk. Bugün 400
binden fazla gönüllüsü olan TEMA’n›n bafla-
r›lar›n› herkes biliyor. TEMA’da yönetim kuru-
lu baflkanl›¤› ve mütevelli heyet baflkanl›¤›
görevlerini yürüttüm. ÇEDB‹K yine bu odada
kuruldu. Üç y›l boyunca baflkanl›¤›n› yürüt-
tüm. 10 gün evvel Yönetim Kurulu’nu yeni
bir kadroya devrettik.

Do¤ayla ekonomi, ekolojiyle sanayi birbiriyle 
çeliflen kavramlar m›?
Do¤al varl›klar son 50 y›lda inan›lmaz bir h›z-
la tahrip edildi. Kendini yenilemeye f›rsat bu-
lamadan tüketti¤imiz do¤al kaynaklar ba¤la-
m›nda, sermayeden yemeye bafllam›fl›z. Bu-
nun ad› iflasa gitmek... Dünyan›n büyük tela-
fl› bundan dolay›. Do¤ayla bar›flmak zorun-
day›z. Üretimin flart oldu¤unu söyledik ama
bunun do¤ayla dost olmas› da zorunlu. Ne-
rede olursa olsun, tüketiciler ellerine ald›kla-
r› ürünün, kullan›ld›¤›nda do¤ayla ne kadar
dost oldu¤unu araflt›rmaya bafllad›. “Bu ürü-
nü kullanmak do¤aya ne kadar zarar veri-
yor?” Birer tüketici olarak bu soruyu sürekli
sormal›y›z. ABD’de flahit oldum, insanlar sa-
t›n ald›klar› sehpan›n alt›nda ‘Bu ürün sürdü-
rülebilir bir iflletmeyle ormandan elde edilen
ahflapla üretilmifltir’ etiketini ar›yor. Tüketici-
nin bilinçlenmesi çok önemli. Korkunç isra-
f›n önüne geçerek afl›r› tüketimden vazgeç-
meliyiz. 
Öte yandan firmalar üretimlerinin do¤aya
uyumlu olup olmad›¤›n› sorgulamaya baflla-
mal›. Bunun için ekonomi yeniden yap›lan-
mal›. Fiyatlar, teflvikler ve vergiler yeniden
oluflturulmal›. ‹fl dünyas› bundan sonra mali-

yet hesaplarken fosil yak›tlar›n dünyaya ver-
di¤i zarar› da dikkate almal›.
Öte yandan yoksulluk da do¤a üzerinde bü-
yük bir bask› yarat›yor. Yoksul insan çaresiz
kal›nca do¤aya zarar veriyor. O nedenle, do-
¤ayla dost üretim yapmak gerekiyor. Ekono-
mi ekolojiye dikkat etmezse bindi¤i dal› kes-
mifl olur. Do¤an›n tahribi ekonominin gelifl-
mesini engelleyecek en önemli unsunlar-
dan biridir.

Yoksullu¤un do¤aya verilen zarar› art›rd›¤›n› 
söylediniz. Biraz açar m›s›n›z?
‹nsanlar› yoksulluktan kurtaramazsan›z dün-
ya rahat edemez. Çünkü ekonomi, do¤ayla
dost, yoksulu gözard› etmeyen bir sistem
haline gelmeli. Daha ucuz ürün tüketece¤iz
diye do¤al varl›klar›n inan›lmaz bir süratte
tüketilmesine neden oluyoruz. Verimli tar›m
arazilerinin üçte biri art›k yok, meralar›n yar›-
s› verimsizleflti, her y›l Yunanistan büyüklü-
¤ünde bir orman alan› dünyam›z› terk edi-
yor, su sanc›s› herkesi tehdit ediyor. 1.2 mil-
yar insan sa¤l›kl› içme suyundan mahrum.
Ekonominin, ekolojiyi ihmal etmeden insan-
lar› kalk›nd›rmas› gerekiyor.
16’nc› yüzy›la kadar insanlar güneflin dünya-
n›n etraf›nda döndü¤ünü zannediyordu. Ya-
k›n tarihe kadar ekolojinin de ekonominin
etraf›nda döndü¤ü yan›lg›s›ndayd›k. Hay›r,
merkeze ekolojiyi koyup her fleyi onun etra-
f›na yerlefltirmelisiniz. Bu, yeni bir çevre ve
yeflil bir devrime ihtiyac›m›z oldu¤u anlam›-
na geliyor. ‹nsano¤lu, tar›m veya sanayide
oldu¤u gibi, ekolojide de büyük bir devrim
yapmal›. Üstelik iki-üç as›r süren bu devrim-
lerin aksine, hemen harekete geçmeliyiz,
çünkü dünyan›n vakti yok.

“DO⁄AL VARLIKLARIN TÜKET‹LMESI VE K‹RLET‹LMES‹NDE B‹NALARIN
SORUMLULU⁄U YÜZDE 20 ‹LA 45 DÜZEY‹NE ULAfiAB‹L‹YOR. O HALDE
B‹NALARIN DO⁄AYA DOST OLMASINI SA⁄LAMALIYIZ. M‹MAR‹S‹NDEN
ENERJ‹ TÜKET‹M‹NE; GEREKEN fiARTLARI SA⁄LAYACAK B‹NALARA ‘YEfi‹L
B‹NA’ SERT‹F‹KASI VER‹LEREK YEN‹ B‹R DÖNEM BAfiLATILAB‹L‹R.”



ÇEDB‹K Derne¤i’nin de kurucular› aras›nda yer 
ald›n›z. Bize ÇEDB‹K’i tan›tabilir misiniz?
2007 y›l›nda Türkiye’deki yap› sektörünün
sürdürülebilir ilkeler ›fl›¤›nda geliflmesine
katk› sa¤lamak amac›yla kurdu¤umuz ÇED-
B‹K, ekolojik sorunlar›n artt›¤› günümüzde,
bütüncül bir yaklafl›m ve ekolojik duyarl›l›k-
la infla edilmifl bina ve yerleflimler arac›l›¤›y-
la, daha sa¤l›kl› yaflam ortamlar›na kavufla-
ca¤›m›z inanc›yla hareket ediyor.
Toplumsal fark›ndal›¤› art›rmaya ve inflaat
sektörünü bu ilkeler ›fl›¤›nda üretim yapma-
ya teflvik etmeye çal›fl›yoruz. Bunun için e¤i-
timler düzenliyor, konunun tüm ilgilileriyle

örnek projeler ve çal›flma modelleri gelifltiri-
yoruz. Bina ve yerleflimleri çevresel etkileri-
ne göre de¤erlendiren sistemler, hedefle-
nen yeflil dönüflüm sürecinde etkili bir araç-
t›r. Bu alanda ulusal ve uluslararas› geliflme-
leri takip eden ÇEDB‹K, ülkemizde önemli
bir bofllu¤u doldurmak amac›yla, ulusal ko-
flullara uygun bir de¤erlendirme sistemi
oluflturma çal›flmalar›na bafllad›.

Yeflil binalar›n do¤an›n korunmas› noktas›nda 
önemi nedir?
Do¤al varl›klar›n tüketilmesi ve kirletilme-
sinde binalar›n sorumlulu¤u yüzde 20 ila 45

düzeyine ulafl›yor. O hal-
de binalar›n do¤aya
dost olmas›n› sa¤lamal›-
y›z. Mimarisinden suyun
kullan›m›na kadar gere-
ken flartlar› sa¤layacak
binalara ‘Yeflil Bina’ serti-
fikas› verilerek yeni bir
dönem bafllat›labilir.
Binalar do¤al varl›klar›n
tüketiminde yüzde 70’e
varan oranlarda sorum-
luysa; onlar›n çevre dos-
tu olmas›n› sa¤lamak bu
tahribat› azaltman›n en

kolay yoludur. ‹nflaatlarda kullan›lan malze-
menin do¤ayla özdefl olmas›, kesilen a¤aç-
lar›n sürdürülebilir ormanlardan ruhsatla
kesilmifl olmas›, binalar›n hem konum hem
de mimari aç›dan enerjiye en az seviyede
ihtiyaç duymas› sa¤lanmal›.

Yeflil bina nedir?
Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeflil, çevre
dostu gibi isimler alt›nda karfl›m›za ç›kan do-
¤ayla uyumlu yap›lar, arazi seçiminden bafl-
layarak yaflam döngüsü çerçevesinde de¤er-
lendirilen, sosyal ve çevresel sorumluluk an-
lay›fl›yla tasarlanan, iklim verilerine ve o yere
özgü koflullara uygun, ihtiyac› kadar tüketen,
yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelmifl,
do¤al ve at›k üretmeyen malzemelerin kulla-
n›ld›¤›, kat›l›m› teflvik eden, ekosistemlere
duyarl› yap›lar olarak tarif edilebilir.

Yeflil etiket...
Dünya’daki Ulusal Yeflil Bina konseylerinin
deneyimi, yeflil binalar›n yayg›nlaflmas›n›
sa¤laman›n en etkili yollar›ndan birinin, bu
binalara bir ‘yeflil etiket’ vermek oldu¤unu
ortaya koydu. Bu nedenle g›da ürünlerinde-
ki eko-etiketlere benzer bir flekilde verilen
yeflil etiket sayesinde, bir binan›n birtak›m
standartlar çerçevesinde ‘yeflilli¤i’ tescil edi-
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ÇEVRE TRENDLER‹
K A L E M

“Ekonomi do¤ayla dost, yoksulu
gözard› etmeyen bir sistem haline

gelmeli. ‹nsanlar› yoksulluktan
kurtaramazsan›z dünya rahat

edemez.  Merkeze ekolojiyi koyup
her fleyi etraf›na yerlefltirmeliyiz.

Bu, yeni bir  çevre ve yeflil bir
devrime ihtiyac›m›z oldu¤u

anlam›na geliyor. ‹nsano¤lu, tar›m
veya sanayide oldu¤u gibi

ekolojide de büyük bir devrim
yapmal›. Hemen hareket etmeliyiz,

çünkü dünyan›n
çok fazla vakti kalmad›.”
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liyor. Bu standartlar ayn› zamanda yeflil bina
tasarlamak isteyen mimar ve mühendisler
için k›lavuz niteli¤i tafl›yor. Sosyal sorumluluk-
lar›n› yerine getirdiklerini kamuoyu ile paylafl-
mak isteyen flirketlere de geçerli bir etiket
sa¤l›yor. Yeflil binalara yönelmek, flirketler için
sosyal sorumluluk projesi olarak da görülüyor. 

Yeflil binalar ve ekolojik yap› uygulamalar› 
yat›r›mc›ya neler kazand›r›yor?
Yat›r›m ve maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da

yeflile yap›lan yat›r›mlar›n uzun vadede yat›-
r›mc›ya geri döndü¤ü görülüyor. 2008 y›l›nda
ABD’de yay›nlanan sektör raporlar›na göre;
yeflil bina, tasar›m maliyetlerinde sadece yüz-
de 1  ile 10 aras›nda bir art›fla neden oluyor.
“Enerjiye en az seviyede ihtiyaç duyan, çevre
dostu binalar yap›yoruz, a¤açlar›n, sürdürüle-
bilir ormanlardan kesilmifl olmas›na özen gös-
teriyoruz” diyebilen kurumlar, do¤an›n korun-
mas› noktas›nda katk› sa¤lad›klar› bu süreçte
kazançl› da ç›kacaklard›r.

Do¤al varl›klar›n tüketilmesi ve çevrenin kirletilmesinde binalar›n yüzde 20 ila 45 düzeyinde sorumlulu¤u bulundu¤unu
belirten Ali Nihat Gökyi¤it, “Bu nedenle binalar›n do¤ayla dost olmas›n› sa¤lamal›y›z” dedi. Gereken flartlar› sa¤layan yap›lara
‘Yeflil Bina’ sertifikas› verilerek yeni bir dönem bafllat›laca¤›n› anlatan Gökyi¤it, ekolojinin merkeze al›narak üretim ve
sanayiden vazgeçilmeyen yeni bir ekonomik sistem kurulabilece¤ini söyledi.

AL‹ N‹HAT GÖKY‹⁄‹T 
K‹MD‹R?

Ali Nihat Gökyi¤it, 23 fiubat 1925’te Artvin’de
dünyaya geldi. Ailesi, Artvin’in Gögito¤ullar›
ad›yla an›lan köklü sülalelerinden birine
mensuptu. Babas› Ahmet Hamdi Bey,
kardefliyle birlikte babas›ndan devrald›¤›
manifatura dükkan›n› iflleten küçük bir
tüccard›. 
‹lkö¤retimin ard›ndan, ‹stanbul’a giderek
e¤itimini Robert Kolej’de sürdürdü. ‹ki
amcas›n›n da etkisiyle, okula girdi¤i ilk
günden itibaren mühendis olmay› akl›na
koyan Gökyi¤it, Robert Kolej’den mezun
olduktan sonra, yüksekö¤renimini Amerika’da
Michigan Üniversitesi’nde yapmaya karar
verdi. ABD’de inflaat mühendisli¤i üzerine
e¤itim alan Nihat Gökyi¤it, okudu¤u y›llarda
çal›flma hayat›na at›ld›. 1956’da yak›n
arkadafllar› Feyyaz Berker ve Necati Akça¤l›lar
ile Tekfen Holding’in temellerini att›. 
Çok say›da sivil toplum kuruluflunda aktif
olarak çal›flan Gökyi¤it, TÜS‹AD Yönetim
Kurulu üyeli¤i, Gürcistan ve K›rg›zistan Fahri
Konsoloslu¤u, Türkiye-BDT ‹fl Konseyleri
Baflkanl›¤›, Karadeniz ‹fl Konseyi Türkiye
Temsilcili¤i gibi görevler üstlendi. 

Do¤aya büyük bir tutkuyla ba¤l› olan
Gökyi¤it, bu alanda flu çal›flmalar› yürüttü:
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele
A¤açland›rma ve Do¤al Varl›klar› Koruma
Vakf›) Kurucu ve Mütevelli Heyet Baflkan›.
‹stanbul’da efli ad›na yapt›rd›¤› 50 hektarl›k
Nezahat Gökyi¤it Botanik Bahçesi, bir e¤itim
ve araflt›rma merkezi olarak geliflmektedir.
Uluslararas› düzeyde faaliyet gösteren; su,
enerji, çevre ve do¤al varl›klar ile ilgili pek 
çok kuruluflun faal üyesi olan Gökyi¤it, her y›l
‹stanbul’da düzenlenen ‘3 Denizin Öyküsü
Enerji Konferans›’n›n Kurucusu ve Efl Baflkan›.
Dünyan›n en problemli co¤rafyalar›ndan
olan Karadeniz, Hazar Denizi ve Do¤u
Akdeniz’in 23 ülkesinin müzisyenlerini
biraraya toplayarak kurdu¤u Tekfen Filarmoni
Orkestras› dünya bar›fl›na hizmet eden en
önemli kültür faaliyetlerinden biri oldu. 
Gürcistan’da fahri vatandafll›k, Akdeniz
Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü, Çukurova,
Bo¤aziçi ve Gaziosmanpafla Üniversiteleri
taraf›ndan ‘Fahri Doktora’ unvanlar› verilen
Gökyi¤it, 1997 y›l›nda Devlet Üstün Hizmet
Madalyas› ile onurland›r›ld›.
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TÜRK‹YE’N‹N KÜRESEL ‹KL‹M
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NDEN FAZLASIYLA

ETK‹LENECEK B‹R CO⁄RAF‹ KONUMDA
OLDU⁄UNU BEL‹RTEN WWF-TÜRK‹YE

GENEL MÜDÜRÜ TOLGA BAfiTAK,
“GEREKS‹N‹MLER‹M‹Z‹ ‹HMAL ETMEDEN,

TEM‹Z TEKNOLOJ‹LER‹ KULLANARAK
‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N‹ YAVAfiLATMAK,

FELAKETE DÖNÜfiEB‹LECEK SONUÇLARI
ENGELLEMEK MÜMKÜN” DED‹. 

“Felaketin önüne geçebiliriz”
WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Bafltak:

SEKTÖREL GÜNDEM
K A L E M

Çevreyle ilgili önemli çal›flmalar yürüten
WWF-Türkiye’nin Genel Müdürü Tolga Bafltak, önü-
müzdeki befl y›l›n küresel ›s›nmayla ilgili savaflta çok
önemli oldu¤unu söyledi. Befl y›l içinde küresel se-
ra gaz› emisyonlar›n›n düflmesi için teknolojik altya-
p› ve kaynak kullan›m›n›n belirlenmesi gerekti¤ine
dikkat çeken Bafltak, “Küresel iklimin tehlike olufltu-
racak boyutta de¤iflimini engelleyebilecek teknolo-
ji ve kaynaklara sahip oldu¤umuz için flansl›y›z. Or-
tak kararl›l›kla, teknik potansiyeli gerçe¤e dönüfltü-
rebiliriz. Bunun için sanayi kurulufllar› ve sivil top-
lum kurulufllar›n›n birlikte hareket etmesi gerek-
mektedir” diye konufltu. Tolga Bafltak ile çevre so-
runlar›n› ve küresel ›s›nmayla mücadelede gelinen
son noktay› konufltuk. 

WWF-Türkiye hangi çal›flmalar› yürütüyor?
WWF-Türkiye olarak, üç bafll›k alt›nda çal›flmalar›m›-
z› yürütüyoruz. Bunlar›; ülkemizin do¤as›n›n korun-
mas›, iklim de¤iflikli¤iyle mücadele ve yaflam tarz›-
m›z›n de¤iflmesi fleklinde özetleyebiliriz. Ülkemizin



do¤as›n›n korunmas› bafll›¤› alt›nda do¤al
alanlar ve nesli tükenmekte olan türler üze-
rine çal›flmalar yap›yoruz. Örne¤in saz kedi-
si ve deniz kaplumba¤alar› üzerine projele-
rimiz var. Küre Da¤lar›, Kekova, Bafa ve E¤ir-
dir gölleri, Konya Kapal› Havzas›, Akyatan
Kumsal›, Do¤u Karadeniz ve Ç›ral› Kumsal›
yürüttü¤ümüz çalıflmalardan baz›lar›.
Bununla beraber, iklim de¤iflikli¤iyle müca-
dele ve yaflam tarz›m›z›n de¤ifltirilmesi yö-
nünde de çal›flmalar›m›z var. ‹klim de¤iflikli-
¤iyle mücadele, biyolojik çeflitlili¤in kayb›
ve ekolojik ayak izinin azalt›lmas› yönündeki
hedeflerimize ulaflmam›z aç›s›ndan çok bü-
yük öneme sahip. Bu anlamda WWF’nin
‘Green Office’ program›yla ofislerde de ayak
izinin düflürülmesine yönelik çal›flmalar ya-
p›yoruz. Yaflam tarz›m›z›n de¤ifltirilmesi ko-
nusunda ekolojik ve sudaki ayak izi ölçüm-
leriyle fark›ndal›k yaratmaya çal›fl›yoruz. 

Küresel ısınmayla ilgili genel bir de¤erlendirme 
alabilir miyiz?
Sera etkisi sonucu dünya yüzeyinin s›cakl›-
¤›n›n artmas›na ‘küresel iklim de¤iflikli¤i’ de-
niyor. Geçti¤imiz bin y›l boyunca, ormanlar
sayesinde dünyadaki bitkilerin sald›¤› gaz-
larla karbondioksit aras›ndaki denge korun-
du. Ormanlar havaya sal›nan karbondioksidi
tuttu, selüloza dönüfltürdü ve fotosentez
yoluyla havaya oksijen sald›. Fakat günü-
müzde, bin y›l önceki ormanlar›n yar›dan
fazlas› yok olmufl durumda ve bu nedenle
karbondioksit düzeyi h›zla yükseliyor.
Günümüzde atmosferdeki karbondioksit

seviyesi, do¤an›n kabul edebilece¤inden
çok daha yüksek düzeyde. Öyle ki, atmos-
ferdeki karbondioksit konstantrasyonu
1800'lü y›llardan bugüne yüzde 30'dan faz-
la artt›. Küresel iklim de¤iflikli¤i tehdidinin
önüne geçerken, yoksullu¤a çözüm getiren
ve artan dünya nüfusunun kalk›nma gerek-
sinimlerini karfl›layan, düzenli ve güvenli
enerji hizmetleri sunmak, bu yüzy›l›n karfl›
karfl›ya kald›¤› en önemli sorun. 

Küresel iklim de¤ifliklikleri Türkiye’yi nas›l 
etkileyecek?
Küresel iklim de¤iflikli¤inden fazlas›yla etki-
lenecek bir co¤rafi konumda olan Türkiye,
atmosfere en fazla karbondioksit salan ülke-

ler aras›nda yer al›yor. Su kaynaklar›n›n azal-
mas›, kurakl›k, beklenmedik yer ve zaman-
larda seller, daha s›k orman yang›nlar› gibi
sorunlarla yüzleflmeye bafllayan Türkiye, s›-
n›rl› tatl› su kaynaklar›n›n ak›lc› yönetimini
acilen devreye sokmak zorunda. 
21’inci yüzy›lda insanl›¤›n gereksinimlerini
karfl›larken ormans›zlaflmay› azaltarak ve te-
miz teknolojileri kullanarak iklim de¤iflikli¤i-
ni yavafllatmak, felakete dönüflebilecek so-
nuçlar› engellemek mümkün. Gelecek befl
y›l içerisinde bu konuda alaca¤›m›z kararlar
son derece önemli. Önümüzdeki befl y›lda,
küresel sera gaz› emisyonlar›n›n düflmesi
için gerekli olan teknoloji, altyap› ve kaynak
kullan›m›n›n belirlenmesi gerekiyor. 
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“Küresel çapta 2 derecelik s›cakl›k art›fl› olursa, bunun Türkiye’yi de içine alan Akdeniz Havzas›
üzerinde çok büyük etkisi olacak. Akdeniz iklimi daha da ›s›nacak, kurakl›k genifl bölgelerde
hissedilecek ve iklimde inan›lmaz de¤ifliklikler görülecek. Bölgedeki genel s›cakl›k art›fl› 1-2 dereceye
var›rken; Kuzey ‹talya ve Türkiye’nin iç bölgeleri gibi denizin hafifletici etkisinden uzak iç kesimlerde,
art›fl 5 dereceye ulaflabilecek. Özellikle iç kesimlerde s›cakl›k dalgalar›n›n ve afl›r› s›cak günlerin
say›s›n›n artmas› bekleniyor.”



Bugün insanl›k, küresel iklimin tehlike olufl-
turacak boyutta de¤iflimini engelleyebile-
cek teknoloji ve kaynaklara sahip oldu¤u
için flansl›d›r. Ortak kararl›l›kla, teknik potan-
siyeli gerçe¤e dönüfltürmek mümkün. 
WWF’nin haz›rlad›¤› ‹klim Çözümleri Vizyo-
nu, daha temiz, daha güvenli ve gerçek an-
lamda sürdürülebilir bir enerji gelece¤i için
teknolojik potansiyelin var oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Gerekli kararl›l›¤› gösterebilir-
sek bu hedefe ulaflman›n gerçekten de
mümkün oldu¤unu görece¤iz. Hem küre-
sel ortak ak›l hem de ulusal düzeyde göste-
rece¤imiz kararl›l›k bize ba¤l›; gezegenimi-
zin durumuyla ilgili olarak gelecek nesiller
bizi verdi¤imiz mücadeleyle yarg›layacak. 

Sizce Türkiye’nin çevresel anlamda en önemli 
sorunu nedir? 
Türkiye, 70 milyon nüfusuyla dünyan›n
17’nci, Avrupa’n›n ise üçüncü en kalabal›k
ülkesidir. Üstelik, nüfusunun yüzde 90’›ndan
fazlas› 65 yafl›n alt›nda... OECD verilerine gö-
re, ülke nüfusunun yar›s› istihdam edilemi-
yor. Türkiye, bu genç nüfusa istihdam yarat-
mak gibi çok büyük bir zorlukla karfl› karfl›ya.
Türkiye kalk›n›rken ifl alanlar› açmaya çal›fl›r-
ken ne yaz›k ki do¤a üzerinde büyük bir
bask› olufluyor. 
Ülkemizde, do¤al alanlar›n ve biyolojik çe-
flitlili¤in kayb› en önemli çevre sorunu. Bu-
nun kökeninde, geçmiflten bugüne do¤al
kaynaklar›n hatal› yönetimi yat›yor. WWF-
Türkiye, ülkemizin sürdürülebilir kalk›nma il-
keleri do¤rultusunda, refah seviyesini yük-
seltmesi ve gelecek nesillerin refah›n›n ko-
runmas› gerekti¤ini savunuyor. Bu do¤rul-
tuda, do¤al kaynaklar›n tafl›ma kapasitesini
aflmadan ve gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›n› tehlikeye atmadan insan ya-
flam›n›n kalitesini gelifltirmek anlam›na ge-
len ‘sürdürülebilir kalk›nma’, ülkemizin küre-
sel sorumluluklar›n›n ve Avrupa Birli¤i ile
uyum yolundaki gereksinimlerinin kesiflti¤i
bir öncelik alan›. 
Ülkemizin öncelikli bir di¤er konusu da kü-
resel iklim de¤iflikli¤i. Türkiye’nin 1990-2004
y›llar› aras›nda atmosfere sald›¤› sera gazlar›

yüzde 74.4 artarak rekor düzeye ulaflt›. Ülke-
miz, kendi insanlar›m›z›n bugünü, gelece¤i
ve yaflam kalitesi için sanayi, enerji ve ulafl›m
sektörlerinde temiz teknolojilere yönelerek
kirlili¤i önlemelidir. Korunan alan oran› da
önemli sorunlardan biri olarak göze çarp›-
yor. Bir ülkenin geliflmifllik düzeyi korunan
alanlar›n›n oran›yla ölçülmekte. Bu oran ge-
liflmifl ülkelerde yüzde 10 iken, ülkemizde
korunan alanlar ancak ülke topraklar›n›n
yüzde 4’ü seviyesinde. 

Bireysel olarak çevremizi korumak için neler 
yapabiliriz? 
Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›na bireyler
olarak destek vermek son dönemlerde ön
plana ç›kan bir kavram. Türk toplumu, her
zaman birbirine destek olan, sahip ç›kan,
bafl› dertte olana yard›m eden bir toplum
olmakla birlikte, misyonuna inand›¤› bir ku-
ruma üye olup ba¤›fl yapma al›flkanl›¤›n› ye-
ni yeni gelifltiriyor. Türkiye’de sivil toplum
gelifltikçe bireysel destek kavram› da paralel
olarak geliflip, sivil toplum kurulufllar›na yö-
nelik katk› art›yor. Bir do¤a koruma kurulu-
flunun destekçilerinin sadece o kuruma
maddi destek sa¤layan kiflilerle s›n›rl› olma-
d›¤›na inanan WWF-Türkiye, bireysel des-
tekçilerini; do¤a koruma bilincini çevresin-
dekilerle paylaflan do¤a elçileri ve do¤a sev-
gisini içsellefltirerek yaflam tarzlar›na yans›-
tan do¤a dostlar› olarak görür ve onlara bu
rollerini gerçeklefltirmede yard›mc› olmay›
amaçlar. WWF-Türkiye bireysel destek prog-
ram›n›n temel amac›, ülkemizdeki do¤al
kaynaklar›n karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlarla il-
gili, kamuoyunda fark›ndal›k yaratmak ve
do¤a koruma bilincini toplumun tüm ke-
simlerinde yayg›nlaflt›rmakt›r. WWF-Türkiye,
projeleri arac›l›¤›yla do¤a ve insan aras›nda
köprü olma görevini üstlenerek, bireylerin
do¤aya yönelik sorumluluklar›n› yerine ge-
tirmesine arac› olur. 

Bu çerçevede sanayiye hangi görev ve 
sorumluluklar düflüyor? 
Küresel yat›r›mlar›n ve mali ak›fllar›n yüzde
86’s›n› özel sektör oluflturuyor. En büyük
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“ÜLKEM‹Z‹N
SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA
‹LKELER‹ DO⁄RULTUSUNDA REFAH
SEV‹YES‹N‹ YÜKSELTEREK, GELECEK
NES‹LLER‹N REFAHINI KORUMALIYIZ. 
BU ANLAMDA DO⁄AL
KAYNAKLARIN TAfiIMA
KAPAS‹TES‹N‹ AfiMADAN VE
GELECEK NES‹LLER‹N ‹HT‹YAÇLARINI
TEHL‹KEYE ATMADAN ‹NSAN
YAfiAMININ KAL‹TES‹N‹
ARTIRAB‹L‹R‹Z. ‹fi DÜNYASINA BU
AÇIDAN ÇOK ÖNEML‹
SORUMLULUKLAR DÜfiÜYOR.
DO⁄A DOSTU fi‹RKETLER
ÖNÜMÜZDEK‹ SÜREÇTE
TÜKET‹C‹LER‹N GÖZÜNDE B‹R ADIM
ÖNE GEÇECEKT‹R.”



200 flirketin sat›fllar›n›n toplam›, en zengin
on ülke d›fl›ndaki ülkelerin ekonomilerinin
toplam›ndan daha büyük durumda. 
Bu bilgilerin ›fl›¤›nda; insanl›¤›n, gelecek ne-
silleri de göz önünde bulunduran, sürdürü-
lebilir, do¤ayla uyumlu bir yaflam kurmas›n-
da ifl dünyas›n›n rolünün çok önemli oldu-
¤unu söyleyebiliriz. Önümüzdeki y›llarda
özel sektör kaynakl› trilyonlarca dolar, yeni
enerji ve ulafl›m altyap›lar›na aktar›lacak.
Yeryüzündeki yaflam›n sürdürülebilirli¤i aç›-
s›ndan kritik öneme sahip olan ‘düflük-kar-
bon ekonomisine geçifl’, emisyon yaratan
de¤il, azaltan altyap›lar›n kârl› hale gelme-
siyle mümkün olacak. 

WWF-Türkiye bu yönde neler yap›yor?
Öncelikle, flirketlere ifl yapma biçimlerini de-
¤ifltirmede yard›mc› oluyoruz. Ekonomik
büyümenin do¤ay› korumayla ayn› do¤rul-
tuda ilerlemesini sa¤layarak, toplumun ve
gezegenin ç›karlar›n›n korunmas› WWF’nin
ifl dünyas›yla iliflkilerinin ç›k›fl noktas›d›r.
WWF’nin özel sektörle kurdu¤u iflbirlikleri;
harekete geçirdi¤i çevresel liderlikle, ifl dün-
yas›ndaki geleneksel düflünce yap›s›n›n de-
¤ifltirilmesi ve yeni ticari f›rsatlar›n gelifltiril-
mesine katk› sa¤lanmas›n› amaçl›yor. 
fiirketlerin do¤al kaynaklar› verimli kullan-
mas›na, karbon yönetiminde en iyi uygula-
malar› hayata geçirmesine ve do¤aya daha
az zarar veren mal ve hizmetlere yönelik ta-
lebe yan›t vermesine yönelik süreç,
WWF’nin yönlendirmesiyle yürütülüyor.
Özel sektörle çözüm odakl› ve yap›c› iliflkiler
kuran WWF-Türkiye, dünyadaki en büyük
uluslararas› flirketlerle ve belli bafll› ulusal fir-
malarla ekolojik ayak izlerini azaltmaya ve
do¤ay› korumaya yönelik stratejik iflbirlikleri
oluflturuyor. WWF’nin özel sektörle kurdu¤u
iflbirlikleri sayesinde, hem do¤ay› koruma
amaçlar›na ulafl›lmas›, hem de flirketlerin
sürdürülebilir kalk›nmaya yönelik sözlerini
tutmas› mümkün oluyor.                      

Do¤a dostu yaklafl›mlar› hayata geçirmek 
firmalara neler kazand›r›r?
Günümüzde tüketiciler, bir mal› ya da hizme-

ti sat›n al›rken, yaln›zca markay› de¤il, onun
nas›l konumland›¤›n› da de¤erlendiriyor. Bu
yüzden üretim aflamas›nda tüketti¤i do¤al
kaynaklara karfl› sorumluluk üstlenen marka
ve flirketler, piyasalarda fark yaratarak öne
ç›kmaya bafllad›. Tüm üretim ve tüketim sü-
reçlerinde do¤aya ba¤›ml› oldu¤umuz için;
do¤al kaynaklar›m›z olmadan, onlara ba¤l›
üretimin ve sanayinin de olamayaca¤› bir
gerçektir. Yeryüzünde yaflam›n sürmesi, ta-
mamen do¤al kaynaklar›n ak›lc› kullan›m›na
ba¤l›d›r. Bu da ancak do¤a dostu olmakla
mümkündür. Buna dikkat eden flirketler, tü-
keticilerin gözünde bir ad›m öne ç›kacakt›r. 

Kale Kilit’e neler önerirsiniz? 
Kale Endüstri Holding yönetiminin ekolojik
geliflmeler ve küresel ›s›nmayla ilgili önemli
çal›flmalar yürüttü¤ünü düflünüyorum. Üre-
timden tüketime uzanan zincirin tamam›na
dikkat etmeliyiz. fiirket faaliyetlerinin hangi-
leri do¤a üzerinde daha fazla etki b›rak›yor,
hangi do¤al kaynaklar› kullan›l›yor, bu kay-
naklar nereden geliyor, ekolojik ayak izinin
büyük bölümünü ne oluflturuyor? Öncelikle
bu sorulara cevap vererek, do¤al kaynaklar
üzerindeki etkinizi nas›l en aza indirebilece-

¤inizi görmek için çevresel çal›flmalar›n›z›
önceliklendirin. fiirketinizin sorumluluklar›
nerede bafll›yor ve nerede bitiyor, buna ka-
rar verin.
Yaflad›¤›m›z yüzy›lda, tehlikeli küresel iklim
de¤iflikli¤ini önlemek amac›yla, yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›na yönelmek, temiz tek-
nolojileri devreye sokmak ve do¤al kaynak-
lar›n sürdürülebilir kullan›m›n› sa¤lamak için
ifl dünyas›n›n gerçek bir de¤iflimi bafllatma-
s› gerekiyor. Do¤ayla uyumlu bir gelece¤in
flekillendirilmesinde kilit rol oynayacak olan
ifl dünyas›yla WWF-Türkiye’nin yürüttü¤ü ifl-
birliklerine kat›larak do¤a koruma hedefleri-
ne ulafl›lmas›n› ve çevreyle uyumlu üretim
süreçlerinin gelifltirilmesini sa¤layabilirsiniz. 
Buna ‘Yeflil Ofis’ program› ile bafllayabilirsi-
niz. Yeflil Ofis, çal›flanlar›n katk›s›yla ofisteki
mevcut kaynak kullan›m›n› tespit eder. Ofis-
lerin bir çevre yönetim sistemi oluflturmas›
ve Yeflil Ofis yol haritas› ç›kar›lmas› sa¤lan›r.
Program, kurum ve kurulufllar›n basit ve uy-
gulanabilir kaynak yönetimiyle, at›k ve mali-
yetlerini düflürerek çevreye verdikleri zarar›
azaltmas›n› hedefler. Geçti¤imiz y›llarda Ka-
le Kilit ile farkl› çal›flmalar› da birlikte yürüt-
müfltük, umar›m bu iflbirli¤i devam eder... 

K A L E M  2 0 1 1� 1 9

WWF-Türkiye, çevreyle ilgili çok say›da önemli çal›flma yürütüyor.
‘Türkiye’nin Can›’ kampanyas›nda, Anadolu’da tehlike alt›nda olan

ya da kaybolmaya yüz tutmufl canl› türlerini koruyabilmek için yola
ç›kt›klar›n› aktaran Tolga Bafltak, kampanyay› flu flekilde

anlat›yor: “WWF-Türkiye, bu kampanyada
fark›ndal›k yaratmak ve önlem almak için

harekete geçmek gibi bir vizyonla yola ç›kt›.
‘Türkiye’nin Can›’ kampanyas›, eflsiz ancak tehlike alt›nda

olan do¤al miras›m›z konusunda fark›ndal›k yaratmay› ve
önlem almak için harekete geçmeyi amaçl›yor. 

Kampanyada 1001 kifli veya kurumdan en az 1001 TL 
ba¤›fl alarak bir fon oluflturulmas› amaçlan›yor.”

‘TÜRK‹YE’N‹N CANI’ NEY‹ HEDEFL‹YOR? 
Biyolojik çeflitlili¤in insan yaflam› için anlam›n›n ve de¤erinin anlafl›lmas›,

Anadolu’da geleneksel yaflam biçimleriyle iç içe geçen, 
ancak kaybolmaya yüz tutan do¤al de¤erlerin korunmas›,

Özellikle k›rsal bölgelerde yaflayanlar›n, do¤adan sürdürülebilir yararlanma
biçimlerini benimseyerek yaflam standartlar›n› iyilefltirmesi.

‘TÜRK‹YE’N‹N CANI PROJES‹’ HAKKINDA



2 0 � K A L E M  2 0 1 1

TAR‹H‹, KÜLTÜRÜ, SANATI,
SOSYAL YAfiAMI VE

SAYAMAYACA⁄IMIZ B‹RÇOK
ZENG‹NL‹⁄‹YLE GEÇM‹fiTEN BU

YANA D‹MD‹K AYAKTA
DURMAYI BAfiARMIfi OLAN

ÇARfiILARIMIZ, ZAMAN
ZAMAN UNUTULMUfi

OLSALAR DA 
B‹RER CAZ‹BE MERKEZ‹

OLMAYA DEVAM ED‹YOR.
HELE Z‹YARETÇ‹LER‹N‹ BAfiKA
BAfiKA D‹YARLARA GÖTÜREN

KAPALIÇARfiI VE MISIR ÇARfiISI...

Kapal›çarfl› ve M›s›r Çarfl›s›
‹stanbul’un en özel hazineleri: 

ANADOLU’NUN EN’LER‹
K A L E M

Dünyan›n en eski bankas›, en büyük
ve en eski al›flverifl merkezi, en gizemli ve
görkemli yerlerinden biri olan Kapal›çarfl›;
bugün ça¤a ayak uydurmaya kararl› esnaf›
ve yönetimi, sa¤l›k ünitesi, postanesi, banka
flubeleri, özel itfaiye teflkilat›, polis karakolu,
kafe ve restoranlar›yla, içinde saklad›¤› tarih
ve kültür hazineleriyle dimdik ayakta. Geç-
miflin izlerini bar›nd›ran her flehrin, tarihini
yans›tan çarfl›lar› da muhakkak vard›r. ‹flte
Kapal›çarfl› da 550 y›ld›r tarihe tan›kl›k eden,
‹stanbul’un en keyifli ve en özel mekânlar›n-
dan biri. As›rlar boyunca ana ticaret yollar›-
n›n kavflak noktas› say›lan Kapal›çarfl›, asl›n-
da sadece bir al›flverifl merkezi de¤il. Bunun
çok ötesinde, tasar›m, ürün gelifltirme ve bir
finans merkezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölü-
mü Anabilim Dal› Baflkan› yazar Prof. Dr. Ön-
der Küçükerman ve ekonomist Prof. Dr. Ke-
nan Mortan da yazd›klar› ‘Çarfl›, Pazar, Tica-
ret ve Kapal›çarfl›’ kitab›nda, Osmanl› eko-
nomisinin pazar serüvenini Kapal›çarfl› ara-
c›l›¤›yla inceliyor ve bu ekonominin befl



as›rl›k farkl›laflma serüvenini aktar›yor. Dün-
yadaki sekiz büyük çarfl›dan biri olan Kapal›-
çarfl›’n›n ayn› zamanda bu çarfl›lar aras›nda
üretim yapan tek yer oldu¤una dikkat çeken
Prof. Dr. Küçükerman Kapal›çarfl›’y› flöyle an-
lat›yor: “Kapal›çarfl›’n›n gizemini çözmeye
çal›fl›rsan›z matruflka gibi katman katman
aç›ld›¤›n› görebilirsiniz. Kapal›çarfl›, halen
üretim özelli¤ini sürdüren bir finans merke-
zi olmas›n›n yan›nda, pazarlama faaliyetini
de ayn› yerde gerçeklefltiren bir ekonomi.
Sadece turistik bir yer olarak alg›lamamal›-
y›z. Buray› Türkiye’nin yaflayan ekonomisi

olarak adland›rabiliriz. Günlük 10 milyon do-
lar nakit para orada elden ele dolafl›yor.”

Yaflayan efsane
Prof. Dr. Mortan ise Kapal›çarfl›’n›n kendilerine
yüre¤ini açt›¤›n› söylüyor: “Bugün, üretici bu
çarfl›da art›k kavuk, gelinlik, yatak, battaniye
yapm›yor. Türkiye’de alt›n üretiminin yüzde
25’i Kapal›çarfl›’da. Gümüflte de ayn› özellik
karfl›m›za ç›k›yor. Ayr›ca araflt›rmam›z boyun-
ca Kapal›çarfl›’daki esnaf yap›lanmas›n› incele-
dik. Müslümanlarla gayrimüslimlerin birlikte
çal›flt›¤›na, bu beraberlikte hiç olumsuz bir
olay yaflanmad›¤›na flahit olduk. Belki de bü-
yük uyumun s›rr›, ana kimlik olarak Kapal›çar-
fl›’da buluflulmas›.” Küçükerman ise, “Kapal›-
çarfl› müze olmal›d›r. Bu, esnaf›n da müzeye

dahil olmas› anlam›na geliyor. Yani bir alt›n
ustas› iflini yaparken turist onu izlemeli. Ayr›ca
bu kadar önemli bir yer çok güzel bir butik
otel de olabilir. Pek çok bofl alan var, buralar
tadilattan geçirilip hizmete aç›labilir. Eminim
turistler Kapal›çarfl›’y› o zaman çok daha iyi an-
layacaklard›r” diyor.
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ORHAN VEL‹ KANIK, “KAPALIÇARfiI DEY‹P GEÇME; KAPALIÇARfiI, KAPALI KUTU” D‹YOR; ASLINDA KAPALIÇARfiI’YI NE DE
GÜZEL TANIMLIYOR. TAR‹H‹ YAPISI, KÜLTÜREL VE SOSYAL ZENG‹NL‹⁄‹YLE GÖRÜLMEYE DE⁄ER B‹R YER OLAN

KAPALIÇARfiI, SAKLADI⁄I G‹ZEMLERLE, AÇILMASI GEREKEN B‹R KUTUDUR DA...



M›s›r Çarfl›s›, her derde deva
‹stanbul’un ikinci büyük kapal› çarfl›s› olan
M›s›r Çarfl›s›, 17’inci yüzy›ldan beri varl›¤›n›
sürdürüyor. fiehrin en bilinen ve en genifl
baharat çarfl›s›, 1660 y›l›nda Mimar Musta-
fa A¤a taraf›ndan yap›lm›fl. 1943'de yap›-
lan restorasyonla son fleklini alan çarfl›n›n,
‘L’ planl› ve iki uzun galeriden oluflan çar-
fl›yla kesiflti¤i bölümde, esnafa hitap eden
Lonca Vaizi'nin kürsüsü hâlâ yerinde duru-
yor. ‹lk dönemlerinde çarfl›ya 'Valide Çarfl›-
s›' ya da 'Yeni Çarfl›' ad› verilmiflse de, daha
çok M›s›r'dan getirilen mallar›n sat›ld›¤› bir
yer olmas› nedeniyle 18’inci yüzy›l ortala-
r›ndan itibaren, 'M›s›r Çarfl›s›' olarak an›l-
maya bafllanm›fl. Geçmifle oranla aktarlar
azalm›fl olsa da içeriye girer girmez hofl ve
farkl› kokular sizi çepeçevre sar›yor. M›s›r
Çarfl›s›'nda bulunan baharatç› ve aktarlar›n
yan› s›ra meze, kuruyemifl, bitki, flifal› ot,
zeytin ve peynir çeflitleri, kurutulmufl mey-
ve, pestil, el sanatlar› ve giyim eflyas› satan
çarfl› esnaf› da bulunuyor. Dünya do¤al
ürünlere yönelmeyi daha yeni yeni keflfe-
derken, Lokman Hekimler yetifltiren Ana-
dolu, bitkilerin flifal› gücünü M›s›r Çarfl›s›
üzerinden yüzlerce y›ld›r pazarl›yor.
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ANADOLU’NUN EN’LER‹
K A L E M

MISIR ÇARfiISI, TAR‹H‹ BOYUNCA HER DERDE DEVA OLMUfi KURUTULMUfi B‹TK‹LER‹N, ÇEfi‹T ÇEfi‹T OTLARIN
VE YÜZLERCE TÜR BAHARATIN BULUfiTU⁄U DEV B‹R PAZARDIR.



M›s›r Çarfl›s›’n›n de¤iflim öyküsü
M›s›r çarfl›s›n›n yerinde, Bizansl›lar devrinde
'Makron Emvolos' ismiyle bilinen bir kapal›
çarfl› vard› ve semtte Yahudiler oturuyordu.
Çarfl›n›n yap›lmas›yla, Yahudiler buradan Ba-
lat semtine nakledildi. Yeni Camii külliyesine
dahil olan M›s›r Çarfl›s›, sonradan ilave olma-
y›p, camiyle birlikte yap›ld›. Tek bir eflyan›n
bile kurtar›lamad›¤›, 24 saat süren 1691 yan-
g›n›ndan sonra, 1940 y›llar›nda geçirdi¤i iki
büyük yang›nda da önemli ölçüde hasar gö-
ren çarfl› eski görünümünü tamamen kay-
betti. Son fleklini 1943 restorasyonunda ala-
rak yeniden esnafa aç›ld›. Kubbesi Kapal›çar-
fl›'ya oranla daha yüksek olan M›s›r Çarfl›s›'n›n
plan› L biçiminde olup, kap›lar› da, zamanla
de¤iflen isimleriyle Eminönü Kap›s›, Bal›kpa-
zar› Kap›s›, Ketenciler Kap›s›, Çiçekpazar› Ka-
p›s›, Yenicami Kap›s›, Bahçe Kap›s› olarak bu-
güne dek tafl›nd›. T›pk› Kapal›çarfl›’da oldu¤u
gibi, M›s›r Çarfl›s›’n›n da iki ana kap›s› Eminö-
nü ile Sultanhamam aras›nda ba¤lant› kuru-
yor. Yan kap›lar› ise Yeni Cami, Tahtakale,

Mercan, Yemifl ‹skelesi ve Süpürgeciler’e ç›k›-
yor. M›s›r Çarfl›s›, yüzölçümü olarak Kapal›çar-
fl›’dan daha küçük olmakla birlikte, özellikle
yabanc› turistlerin u¤ramadan geçemedi¤i
çok özel mekânlardan biri. 
‹stanbul'u ziyaret eden yabanc› araflt›rmac›
ve yazarlar›n ço¤u M›s›r Çarfl›s›’ndan bahse-
der seyahatnamelerinde. Dünyaca tan›nm›fl
‹talyan seyyah ve yazar Edmond D’Amicis’in
seyahatnamesinde, “... yola devam edince,
kemerli ve asma dallar›yla tezyin edilmifl eski
bir kap›n›n alt›ndan geçilir. Buras› Hindistan,
Suriye, M›s›r ve Arabistan'dan gelen her türlü

baharat›n toplanarak, odal›klar›n ellerini yüz-
lerini boyayan, evlere, hamamlara, a¤›zlara,
sakallara ve yemeklere güzel kokular veren
bir çarfl›d›r” fleklinde anlat›l›r.
Bugün M›s›r Çarfl›s›; dükkan kap›lar›nda as›l›
patl›can, k›rm›z› biber, dolma, bamya kurula-
r›, çarfl›ya kokusunu veren, içleri rengârenk
baharatlarla dolu çuvallar›, Kayseri past›rma-
lar›, çemeni, zerdalisi, peyniri, kuruyemiflleri,
kuvvet macunlar›, sabunlar›, ballar›, pekmez-
leri, flifal› bitkileri, cezeryesi, çaylar›, safran›, ar›
sütü, k›nas›, kekik suyu, ›s›rgan yapra¤›yla gö-
rülmeye de¤er.
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Türk sinemas›n›n unutulmaz y›ld›zlar›ndan biri olan Hülya Koçyi¤it,
güleryüzü, pozitif yaklafl›m› ve oyunculu¤uyla yeni kuflaklara örnek
olmaya devam ediyor. Ça¤dafl ve kendine güvenen Türk kad›n›n›n
en önemli temsilcilerinden biri olan Koçyi¤it, tüm kad›nlar›n ayaklar›-
n›n yere sa¤lam basmas› gerekti¤ini düflünüyor. Kad›nlar›n e¤itim
hakk› ve ekonomik özgürlü¤e kavuflmas›n›n çok önemli oldu¤unu
belirten Koçyi¤it ile Türk sinemas› ve hayat› konufltuk. 

Söyleflimize ad›n›zla bafllamak istiyorum. Hülya ismi anneniz için büyük 
önem tafl›yormufl. Öyle de¤il mi?
Annem hayalini kurdu¤u, içinde hülya olarak yaflatt›¤› sanat sevgisi-
nin devam› için ad›m› Hülya koymufl. Annemin hülyas›n› gerçeklefltir-
dim. Çünkü küçükken bana söylemiflti bunu: “Sen benim Hül-
ya’ms›n.” Ne mutlu ki hem onun hülyas›n› gerçeklefltirdim hem de
Türk sinemas›nda sevilen bir oyuncu olmay› baflarabildim.

‹lk rol ald›¤›n›z film ‘Susuz Yaz’ ile ödül ald›n›z. O çekimden en çok akl›n›zda 
kalan nedir?
‘Susuz Yaz’ benim için kelimelerle ifade edilemeyecek bir deneyim ve
flanst›. Türk sinemas›n›n unutulmaz yönetmeni Metin Erksan ve Erol
Tafl gibi aktörlerle çal›flma flans›n› yakalad›¤›m bu dönem, benim için
‘unutulmaz zamanlar’ olarak akl›ma kaz›nm›flt›r. Bir kad›n›n direniflini,
kad›nl›¤› anlatan bu rolü canland›r›yor olmak bile benim için büyük
bir flanst›r. 

Dönemin Yeflilçam flartlar› içinde çekimler esnas›nda çok zorland›¤›n›z 
filmler oldu mu? 
Yeflilçam filmleri çekilirken sadece ben de¤il, bütün oyuncu arkadafl-
lar›m ve set ekibi zorlan›yordu. Çünkü dönemin Türk sinemas›, bu-
günkü imkânlara sahip de¤ildi. Saatlerce so¤ukta bekler, kendi mak-

kurtulmas›
bize ba¤l›”

‘‘Dünyan›n
TÜRK S‹NEMASININ GÜLERYÜZLÜ YILDIZI
HÜLYA KOÇY‹⁄‹T, “ÇEVRE SORUNLARININ

ÇÖZÜLEB‹LMES‹ ‹Ç‹N POZ‹T‹F YAKLAfiIMIMIZI
KORUMAYA DEVAM ETMEL‹Y‹Z” DED‹.

DÜNYANIN KURTULMASI ‹Ç‹N ‹NSANLARIN
ÇABA HARCAMASI GEREKT‹⁄‹N‹ BEL‹RTEN

KOÇY‹⁄‹T, “ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYA 
M‹RASINA SAH‹P ÇIKACA⁄INA 
‹NANIYORUM” D‹YE KONUfiTU.

“GELECE⁄‹M‹Z HAKKINDA END‹fiELEND‹⁄‹M

ZAMANLAR OLMUYOR DE⁄‹L. ÖTE YANDAN GÜÇLÜ

VE B‹L‹NÇL‹ B‹R NESL‹N YET‹fiT‹⁄‹N‹ GÖRÜYORUZ.

ESK‹LERE GÖRE ÇEVRE SORUNLARIYLA ÇOK DAHA

FAZLA ‹LG‹LEN‹YORLAR.”
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yaj›m›z› kendimiz yapard›k. Bütün bunlara
ra¤men, hâlâ izlenen filmler yapmay› baflar-
d›k. Demek ki önemli ifllere imza atm›fl›z.

Canland›rd›¤›n›z karakterler içinde sizi en çok 
etkileyen hangisiydi?
Asl›nda her dönem oynad›¤›m karakterler
beni etkilemifltir. Çünkü hep bir hikâyesi,
meselesi, k›sacas› amac› olan rolleri canlan-
d›rd›m. Bu nedenle her bir karakterin ben-
deki yeri ayr›d›r. Çocuklar›n›z› nas›l birbirin-
den ay›ramazsan›z; ben de art›k rollerimi
birbirinden ay›ram›yorum.

Ailenizdeki kad›nlar›n hepsi güçlü. Kad›nlar 
aç›s›ndan nas›l bir modelsiniz? 
Teflekkür ederim... Ben, tüm kad›nlar›n ayak-
lar›n›n yere sa¤lam basmas› gerekti¤ini dü-
flünüyorum. Kad›nlar›m›z e¤itimli, ekono-
mik özgürlü¤üne kavuflmufl ve kendine gü-
venen bireyler olarak, toplumda hak ettikle-
ri yere kavuflmal›d›r. K›z›m, oyuncu olmay›
hiç istemedi. Onun için oyuncu olan ben-
dim, çocuklu¤undan beri oyuncu olmakla
ilgili bir hayali yoktu. Bu nedenle sonradan
kendi yolunu çizdi, üstelik seçti¤i yolda ol-
dukça baflar›l› oldu. 

Bütün Türkiye, sizi gülümsemenizle tan›d›. 
Özel hayat›n›zda da bu gülümsemenizi 
sürdürebiliyor musunuz?
Gerçekten de hayat›m›n tamam›nda pozitif
olmaya gayret ettim, çünkü mutlulu¤un
paylaflt›kça ço¤ald›¤›na inan›r›m. Bu neden-
le hayata, mümkün oldu¤unca, olumlu bak-
maya çal›fl›yorum. Hem sevdiklerimi hem
de kendimi mutlu etmek için hep olumlu
düflünüp gülümserim. 
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Türk sinemas›n› takip ediyor musunuz? 
Türk sinema filmlerini yak›ndan takip ediyo-
rum. Hem de büyük bir heyecan ve keyifle...
Ben be¤enilen ya da elefltirilen tüm filmlerin
sinema tarihine ayn› ölçüde katk›da bulun-
du¤unu düflünüyorum. Çünkü bir sinema
sektörü olufltu¤unu görmek, ayn› anda bir-
kaç Türk filminin birden vizyona girdi¤ini
görmek büyük bir mutluluk.

Türk televizyonlar›ndaki diziler hakk›nda 
ne düflünüyorsunuz?
Elbette bir oyuncu olarak gündemdeki dizi-
leri izliyorum. Öte yandan, 90 dakika uzunlu-
¤undaki dizilerin birkaç gün gibi k›sa bir sü-
rede, insanüstü çal›flma koflullar›yla çekiliyor

olmas› beni mutlu etmiyor. Bir oyuncu ola-
rak; hem meslektafllar›m›n hem de kamera
arkas›ndaki çal›flanlar›n flartlar›n›n daha uy-
gun hale getirilmesini isterdim.

Dünya ve ülkemizde yaflanan çevre sorunlar› 
hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Bu anlamda 
gelecek kuflaklar için kayg›land›¤›n›z oluyor mu? 
Elbette, çevremiz ve gelece¤imiz hakk›nda
kayg›land›¤›m zamanlar oluyor. K›zlar›m ve
torunlar›m ad›na; ileride dünyan›n varaca¤›
nokta konusunda gerçekten ciddi endifleler
tafl›yorum. Öte yandan güçlü ve bilinçli bir
neslin yetiflti¤ini görüyoruz. Eskilere göre
çevre sorunlar›yla çok daha yak›ndan ilgi-
liler. Bu nedenle çevre sorunlar›n›n çözül-

“YEN‹ ÇEK‹LEN F‹LMLER‹N S‹NEMAMIZA BÜYÜK KATKI

SA⁄LADI⁄INI DÜfiÜNÜYORUM. ÜLKEM‹ZDE GÜÇLÜ B‹R

S‹NEMA SEKTÖRÜ ORTAYA ÇIKTI. B‹RKAÇ F‹LM‹N B‹RDEN

V‹ZYONA G‹RD‹⁄‹N‹ GÖRMEK BÜYÜK B‹R MUTLULUK.”

2 Aral›k 1947 y›l›nda Kuzguncuk'ta dünyaya geldi. ‹lkokul e¤itimini

‹stanbul ve daha sonra tafl›nd›klar› Ankara'da tamamlayan Koçyi-

¤it, Atatürk K›z Lisesi'ne devam etti. Ankara Devlet Konserva-

tuar› Bale Bölümü'nde de e¤itim gören Koçyi¤it, Bulgaristan

göçmeni Sedat Koçyi¤it ile Melek Koçyi¤it'in üç k›z›n›n en

büyü¤üydü. Muhsin Ertu¤rul’un tavsiyesi üzerine Ankara

Devlet Konservatuar›'nda tiyatro e¤itimi almaya bafllad›. ‹ki k›z

kardefli de ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda oyuncu olan Koçyi¤it, k›z

kardefli Nilüfer'in rol ald›¤› ‘Bir Yetim’in Hasreti’ filminin setinde

Muhterem Nur'un da aralar›nda oldu¤u, dönemin ünlü oyuncular›y-

la tan›flma f›rsat› buldu. Hülya Koçyi¤it, Metin Erksan ve David E. Durs-

ton'›n yönetmenli¤ini yapt›¤›, 1963 tarihli ‘Susuz Yaz’ filmiyle ilk kez izleyi-

ci karfl›s›na ç›kmas›na ra¤men büyük bir baflar› kazand›. Erksan'a Berlin Alt›n

Ay› ödülünü kazand›ran film, baflar›s›yla uzun süre konufluldu. Bu ödül, Türk si-

nemas›na o güne kadar verilen ilk büyük ödüldü. Henüz ö¤renciyken bu denli

baflar›l› bir filmde oynama f›rsat› bulan Koçyi¤it, e¤itim hayat› ve oyunculuk aras›nda

kalm›flt›. Bir setten di¤erine koflturan Koçyi¤it, Yeflilçam'› seçmeye karar verdi. Fikret

Hakan'›n ve Sadri Al›fl›k'›n oyunculu¤unun geliflimine büyük katk›da bulunduklar›

Koçyi¤it, Vurun Kahpeye, Y›ld›zlar›n Alt›nda, Yalanc›, H›çk›r›k ve Dudaktan Kalbe gibi

filmlerle sinema izleyicisinin gönlüne taht kurdu. 1968 y›l›nda Selim Soydan'la dün-

ya evine giren Koçyi¤it'in Gülflah Koçyi¤it ad›nda bir k›z çocu¤u dünyaya geldi. 1991

y›l›nda devlet sanatç›s› seçilen Koçyi¤it, 1991'de kurucusu oldu¤u SO-DER'in baflka-

n› oldu. Dört y›l boyunca sürdürdü¤ü baflkanl›k görevinden sonra yönetim kurulun-

da çal›flmaya bafllayan Koçyi¤it, bir dönem siyasi çal›flmalar içinde de bulundu.

Hülya Koçyi¤it kimdir?
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mesine dair inanc›m da oldukça
sa¤lam. Eminim ki torunlar›m›z
onlara b›rakt›¤›m›z miras› bizden
çok daha iyi koruyacak. 

Sizce sanat camias›na bu konuda 
neler düflüyor? 
Sanatç›lar, bir ülkenin en ayd›n ve
ça¤dafl toplulu¤udur. Bugün en
popüler üretim kanal› olan televiz-
yonda bile, çevre hassasiyetinin
h›zla artt›¤›n› görüyorum. Diziler-
de çevreyle ilgili önemli mesajlar
veriliyor, sorunlar›n önemi vurgu-
lan›yor. Sinema filmlerinin hiç akla
gelmedik bir bölümünde çevre
tehlikesine dikkat çekildi¤ine flahit
oluyoruz. Dev bütçeli Hollywood
sinemas› do¤al afetleri konu alan
filmleriyle küresel iklim de¤iflikli¤i-
ne dikkat çekmeye devam ediyor.
Sanat›n di¤er dallar›nda ise çevre
sorunlar›na dikkat çekecek üretim-
ler daha da fazla. Bu nedenle, sa-
natç›lar›n çevreyle ilgili olarak
üzerlerine düflen görevi yerine ge-
tirdi¤ini söyleyebilirim. 

Siz bu anlamda nas›l bir Türkiye hayal 
ediyorsunuz? 
Türkiye’nin kaynaklar›n› son 50 y›l
boyunca dikkatsizce kulland›k. Öy-
le ki Anadolu’nun zenginli¤ini
sonsuz zannediyorduk. fiimdi,
deyim yerindeyse deniz bitti. Ana-
dolu genelinde çekilen su sorunu,
kurakl›k gibi s›k›nt›lar Türkiye’nin
do¤as›na acilen sahip ç›kmam›z
gerekti¤ini gösteriyor. Sanayiciler-
den sivil toplum kurulufllar›na, sa-
natç›lardan politikac›lara pek çok
kiflinin bu anlamda do¤am›za sa-
hip ç›kmak için çal›flt›¤›n› biliyo-
rum. El birli¤iyle onlara destek ol-
mal›y›z. 

Türkiye'nin çok farkl› yerlerine 
gittiniz. Sizi en çok etkileyen yer 
neresi oldu? 
Gerçekten de film çekimleri için
Anadolu’nun tamam›n› gezdim
desem yeridir. Etkilendi¤im, hatta

Susuz Yaz (1963)

Döner Ayna (1964)

Keflanl› (1964)

Taflral› K›z (1964)

Aflk ve ‹ntikam (1965)

Dudaktan Kalbe (1965)

H›çk›r›k (1965)

Hülya (1965)

Kad›n ‹sterse (1965)

Posta Güvercini (1965)

Serseri Afl›k (1965)

Yalanc› (1965)

Aflk Mücadelesi (1966)

Difli Düflman (1966)

Karanl›klar Mele¤i (1966)

Siyahl› Kad›n (1966)

Gül A¤ac› (1967)

Samanyolu (1967)

Yan›k Kalpler (1967)

Cemile (1968)

K›rm›z› Fener Soka¤› (1968)

K›z›m ve Ben (1969)

Sen Bir Meleksin (1969)

Zeyno (1970)

Bütün Anneler Melektir (1971)

Yar›n A¤layaca¤›m (1971)

Gökçe Çiçek (1972)

Sev Kardeflim (1972)

Dü¤ün (1973)

Gülflah (1975)

fioför (1976)

Sensiz Yaflayamam (1977)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Almanya Ac› Vatan (1979)

Gazap Rüzgâr› (1982)

Derman (1983)

Firar (1984)

Kurba¤alar (1985)

Ponente Feneri (1988)

Kar›lar Ko¤uflu (1989)

fielale (2001)

Hababam S›n›f› Merhaba (2003)

Filmografi

1969-‘En ‹yi Kad›n Oyuncu’, 

Alt›n Portakal 

1972-‘En ‹yi Kad›n Oyuncu’, 

Alt›n Koza 

1975-‘En ‹yi Kad›n Oyuncu’, 

Alt›n Portakal

1984-‘En ‹yi Kad›n Oyuncu’, 

Alt›n Portakal

1990-‘En ‹yi Kad›n Oyuncu’, 

Alt›n Portakal 

Alt›n Portakal Yaflam Boyu Baflar› Ödülü

Çasot Yaflam Boyu Baflar› Ödülü

‹stanbul Film Festivali Onur Ödülü

Ankara Film Festivali Onur Ödülü 

Uçan Süpürge Film Festivali Onur Ödülü

S‹YAD Onur Ödülü

1987-‘En Baflar›l› Kad›n Oyuncu’ 

Nantes Film Festivali 

1988-‘En iyi Kad›n Oyuncu’

Amiens Film Festivali 

Ödüller

büyülendi¤im çok say›da yer oldu.
Ne var ki hiçbirini di¤erlerinden
ay›rmak istemem. 

Zaman›n›z›n büyük bir k›sm›n› 
‹ngiltere'de geçiriyorsunuz. ‹stanbul 
ile k›yaslad›¤›n›zda nas›l bir fark 
görüyorsunuz?
Belki temel fark; Avrupa ülkeleri-
nin kültürel ve do¤al zenginlikle-
rinin bizden çok daha fazla fark›n-
da olmas›d›r. Biz bu aç›dan çok
daha zengin olmam›za ra¤men,
de¤erlerimize tam anlam›yla sa-
hip ç›kam›yoruz. Belki de bu ‘zen-
ginlik’ fikriyle ilgilidir. ‹ngiltere ve
genelinde Avrupa’ya k›yasla ina-
n›lmaz bir zenginli¤e sahibiz.
Anadolu’nun kültürel miras›n› ya
da do¤al hayat›n› düflünün. Buna
ra¤men Avrupa’da bu alanlar, çok
daha iyi korunuyor. Büyük bir
zenginli¤in üstünde oturman›n
rahatl›¤›yla do¤ay› ve kültürel mi-
ras›m›z› korumuyoruz. Bunlara
ra¤men umutsuzlu¤a kap›lma-
mal› ve elimizden gelenin fazlas›-
n› yapmal›y›z. 
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Sürdürülebilir bir çevre, yaflan›r bir flehir yaratmak için 
ilk olarak ne yapmal›y›z?
Elbette yap›lacak çok fazla fley var, fakat bunlardan önce
olaylara hangi kavramlarla yaklaflaca¤›m›z› gözden geçir-
meliyiz. Bu yüzden sorunuza temel olarak “Kentsel tasar›m
ilkelerine uymal›y›z” fleklinde k›sa bir cevap verebilirim. 

O halde bize ‘kentsel tasar›m’ kavram›n› anlatabilir misiniz?
Politik, yönetsel, sosyal, ekonomik ve fiziksel yap›s› bak›-
m›ndan sürekli de¤iflim içinde olan kentlerin, k›rsal bölge-
lerin, farkl› konumlardaki bina gruplar›n›n ve bunlar› bes-
leyen yaya hareketleri ile bunlar›n aras›ndaki mekânlar ve
objelerin tasarlanma süreci olarak tan›mlayabiliriz. Kentsel
tasar›m, de¤iflimlere ba¤l› olarak çevrenin form ve karak-
terinin yerel ölçekte yeniden düzenlenmesini sa¤layan
yarat›c› bir eylemdir. 

Kentsel tasar›m›n kent planc›l›¤›ndan fark› nedir? 
Kentsel tasar›m, yüksek lisans düzeyinde, kentin sürekli ta-
sarlanma eylemini üstlenmifl bir uzmanl›k alan›d›r. Kentsel
tasar›m, planlamac›lar›n kurgulad›¤› sistemin biçime dönüfl-
türülmesidir. Kentsel planlama, kentin büyümesini regüle
eden, hangi sektör ve fonksiyonlar›n nerede yer almas› ge-
rekti¤ine iliflkin organizasyonlar› kurgulayan bir disiplindir.
Kentsel tasar›m ise planlar›n çal›flma ve vizyonunu hayata
geçirme noktas›nda devreye girmektedir. Kentin oluflturul-

mas› sürecinde tasar›m ve üçüncü boyuta tafl›ma misyonu-
nu üstlenmifltir. 
Kentsel tasar›mc›lar planlamadaki ilkelerin biçime dönüfltü-
rülmesini sa¤lar. Kentsel tasar›m, sadece yaflama iliflkin fikir-
lerin biçime dönüfltürülmesiyle u¤raflmaz. Ayn› zamanda
flehre dair planlar›n biçime dönüfltürülmesi sürecinde bilgi
üretimini de gerçeklefltirir. 
Bu anlamda, mimari faaliyetle kentsel planlama aras›ndaki
bofllu¤u dolduran bir disiplindir. Kentsel tasar›m›n ortaya
ç›kmas›n›n temel nedeni, planlaman›n 1950’lere kadar orta-
ya koydu¤u ürünlerin kentin içinde yaratt›¤› boflluklard›r.
1956 y›l›nda Harvard Üniversitesi’nde Jose Luis Sert taraf›n-
dan ortaya at›lan ‘Urban Design’ (Kentsel Tasar›m), iki mes-
lek alan›n›n u¤raflma f›rsat› bulamad›¤› konularla ilgilenen,
yüksek lisans düzeyinde bir uzmanl›k alan›d›r. 
Türkiye’de ise 1982’den bu yana Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’nde konuyla ilgili e¤itim süreci devam et-
mektedir. Bu iflin öncülerinden biri de Prof. Dr. Mehmet Çu-
buk’tur. Kentsel tasar›m›n gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›
noktas›nda çok fazla eme¤i geçmifltir. 

‹stanbul’daki kentsel dönüflümün daha sa¤l›kl› yürütülebilmesi
ve flehrin sürdürülebilir k›l›nmas› noktas›nda nelere dikkat 
edilmeli?
‹nan›lmaz zenginlikte bir dile sahip olan kentsel yap›s›yla ‹s-
tanbul’da tasar›m süreçlerini çok hassas biçimde yönetmek
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“‹stanbul’dan 
ö¤renece¤imiz çok fley var”

REHBER
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M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR ÜN‹VERS‹TES‹ fiEH‹R VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜM BAfiKANI
PROF. DR. AYKUT KARAMAN, TÜRK‹YE’N‹N SAYILI KENTSEL TASARIMCILARINDAN B‹R‹. ÖZELL‹KLE
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ALDI⁄INI BEL‹RTEN KARAMAN, M‹MAR‹ SORUNLARIN TEMEL‹NDE KENTSEL TASARIM ‹LKELER‹N‹N
GÖZARDI ED‹LMES‹N‹N YATTI⁄INI SÖYLÜYOR. PROF. DR. AYKUT KARAMAN ‹LE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
M‹MAR‹ VE EKOLOJ‹K PLANLAMA KAVRAMI ÜZER‹NE KONUfiTUK. 



gerekiyor. fiehrin hangi alanlarda büyeyece¤i, nas›l yap›laflma-
larla geniflleyece¤i çok önemli. Büyüleyici bir flehir olan ‹stan-
bul’u yenileyip de¤ifltirirken çok dikkatli olmal›y›z. 
Örne¤in konut projeleri kentin de¤erlerine referansl› gelifltiril-
meli. Az önce sayd›¤›m›z, kentsel tasar›m›n bilgi alanlar›na sa-
hip olmal› ve bu bilgileri içsellefltirmeliyiz. Ancak bu sayede
flehre karfl› daha duyarl› planlar üretilebiliriz. 
Aksi takdirde bu formasyondan habersiz oluflumlar ‹stanbul
için tehdit oluflturan kentsel tasar›m projeleri ortaya ç›karabilir.
‹flte tam da bu hatal› sistem iflledi¤i için ‹stanbul’daki mimari ve
kentsel faaliyetlerin ço¤unu onaylam›yoruz.
Oysa ‹stanbul’un gelene¤inde sürdürülebilir mimari ve kentsel
tasar›m›n en güzel örnekleri yer al›yor. Tarihi Yar›mada ya da
Galata gibi bölgeleriyle bütünleflik bir kent olarak bakt›¤›m›zda,
‹stanbul’un bilgi birikiminden iyi yararlanmal›y›z. Kendine has
kentsel ve do¤al özelliklerin yan› s›ra, yüzy›llar içinde ortaya ç›k-
m›fl bilgi birikimiyle ‹stanbul’dan ö¤renilecek çok fley oldu¤u-
na inan›yorum. 

Toplu konut uygulamalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 
Ne yaz›k ki ‹stanbul’un kentsel s›n›rlar›n›n d›fl›nda oluflturulan
toplu konut uygulamalar› kentsel tasar›m ilkelerinden tama-
men yoksun oluflumlar... Ortaya ç›kan toplu konut yerleflkeleri-
nin, binlerce nüfusa hitap etmesine ra¤men, yaflam alan› yara-
tamad›¤›n› görüyoruz. 5 bin kifli, flehircilik literatüründe mahal-
le boyutuna ulaflt›¤›n›z› gösterir. Bu nedenle insanl›k tarihi bo-
yunca mahalle kavram› içinde oluflturulmufl birikimleri, flehirci-
li¤in yeni kuramlar›yla birlefltirerek tasar›m yapmal›s›n›z. 

Peki, bu konut projelerinde tam olarak eksik olan nedir?
Öncelikle mahalle biriminin s›n›rlar› çok iyi tan›mlanmal›. Rast-
gele s›n›rlar›n ötesinde, kentsel bir tak›m ö¤elerle bütünlefltiri-
ci unsurlar›n yer ald›¤› toplu konut projelerinden söz edebil-
meliyiz. Bir mahelleden di¤erine geçiflin park, bulvar, yeflil aks
gibi tematik unsurlarla bütünlefltirilmesi laz›m. 
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Bu mahallelerin kentsel donat›lar› da içerme-
si gerekiyor. Spor ve okul alanlar› gibi ö¤eler,
toplu konut projelerinin içinde yer almal›. 

Yeni konut projelerinde sözünü etti¤iniz sosyal 
alanlar yer alm›yor mu?
Yeterli miktarda oldu¤unu söyleyemeyece-
¤im... Öte yandan bu alanlar›n varl›¤› da top-
lu konut projelerinin mahalle olmas›na yet-
miyor. Bir yerleflkenin mahalle olabilmesi için
sosyolojik, ekonomik ve insani bir tak›m refe-
ranslar› da bünyesinde tafl›mas› gerekiyor.
Oysa bu yap›lar›n tamam› çok katl› ve içlerine
zoraki yerlefltirilmifl insanlar toplulu¤undan
olufluyor. Otopark ile konut aras›nda geçiyor
hayatlar›. Bir yere al›flverifl merkezi kurulmas›,
oradaki insanlar›n sosyallefltikleri anlam›na da
gelmiyor, çünkü aralar›nda sosyal etkileflim
gerçekleflemiyor. 
Oysa bu, kentsel tasar›m arac›l›¤›yla sa¤lana-
bilir. Konut alanlar›n›n yatay, yo¤un bir biçim-
de ve lineer geliflmesi çok önemli. 

Sürdürülebilir kentlere örnek verebilir misiniz? 
Dünyada say›s›z örnek var, fakat o kadar
uza¤a gitmeden yak›n çevremize bakal›m...
Safranbolu veya Mardin’i neden be¤eniyo-
ruz? Çünkü az önce sayd›¤›m›z teorik içerik-
leri sa¤l›yor. Meydanlar›, parklar›, sokaklar›
ve binalar› arac›l›¤›yla bir yaflam kurgusuna
sahip olduklar›n› görüyoruz. Bu kentlerde
yürüyen kiflinin yolu belli bir süre sonra
meydan veya kafelere ç›kar. Kentin senaryo-
su içinde yaflam sürekli devam etmektedir.
Elefltirdi¤imiz yap›da, yani çok yüksek katl›
bloklarla bu yaflam senaryosunu kurman›z
imkâns›zd›r. Türkiye’nin dört bir yan›n› saran
toplu konutlar, bu nedenle kent ad›na bir
fley söyleyemez. 

Çok katl› yap›lar ve toplu konutlar... fiehirlerin 
farkl› bir biçimde büyümesi mümkün mü? 
Elbette... Yurtd›fl›nda söylediklerimizi destek-
leyen çok say›da kent bulunuyor. Kent dedi-
¤imiz fley asl›nda mahalleler bütünüdür. ‘Ye-
ni Kentleflme’ kavram› diye bir ak›m var. Te-
mel olarak kent olgusunun mahallelerin bü-
tününü oluflturdu¤unu gösteriyor. 

Bu anlamda, ‹stanbul’daki Ataflehir bölgesi 
‘Mahalle’ de¤il mi?
De¤il, çünkü az önce tarif etti¤imiz kentsel
tasar›m ilkelerini içermiyor. Ataflehir’de bir
noktadan di¤erine yürüyemezsiniz. Bloklar,
kendi alanlar›yla s›n›rl›d›r. En önemlisi, Atafle-
hir’in bütünsel bir kurgusu yoktur. Oysa ora-
daki bloklar yat›k bir flekilde, sokaklar›, mahal-
leleri, birbirini ay›ran unsurlar›yla kurgulanabi-
lirdi. Böylece yap›lar ve insanlar birbirinden
kopmazd›. Londra... Oray› dikkatle izledi¤iniz-
de mahallelerden olufltu¤unu görürsünüz.
Londra, neredeyse ‹stanbul kadar kalabal›k
bir kenttir. Demek ki her fleyi nüfusun h›zl› ar-
t›fl›yla aç›klayam›yorsunuz. 
Mahalle birimleri bizim geleneksel yerleflim
yerlerimizde de bulunmaktad›r. Az önce sö-
zünü etti¤iniz modern gelenekle, daha do¤-
rusu modern hayat›n kuramsal anlamda kötü
etkileriyle birlikte 1900’lerin bafl›nda kent par-
çalanmaya bafllad›. Kentin fonksiyonel bölge-
lere ayr›lmas› gerekti¤i savunuluyordu. Sana-
yi, yerleflim ve yeflil alan gibi... Bu bölünme,
kenti parçalayarak sosyal ayr›flmalara neden
oldu. Konut alanlar› yatakhaneler bölgesine
dönüfltürüldü. Günümüzde bu kopman›n
getirdi¤i çirkinlik nedeniyle kentin karma ifl-
levli olmas› gerekti¤i konufluluyor. Ticaret ve
yerleflim birarada olmal› ki sokaklar canl›l›¤›n›
ve hayat›n içindeki yerini koruyabilsin. Mo-

dern mimarinin erken dönem uygulamalar›
ne yaz›k ki flehirlerin yaflayan sokaklar›n› boz-
du. fiimdi flehrin bir yan›nda koca koca blok-
lar, baflka bir yerde sanayi siteleri... Kentin tica-
ret süreçleri al›flverifl merkezleriyle s›n›rl› hale
gelmifl durumda. Dolay›s›yla insanlar› birara-
ya getiren hiçbir unsur kalm›yor. Ne estetik
ba¤lamda ne de yaflam anlam›nda... 

Bu ayr›flman›n insanlar›n flehre yabanc›laflmas›na 
neden oldu¤unu söyleyebilir miyiz? 
Kesinlikle... Ayr›flt›r›lm›fl yerleflim tipleri insanla-
r›n birbirinden kopmas›na neden oluyor. Art›k
‹stanbul gibi büyük yerleflimlerde yaflayan in-
sanlar d›flar›dan içeri çal›flmaya geliyor. Böyle-
ce iki farkl› dünya ortaya ç›k›yor; d›flar›da yafla-
d›¤›m›z, içeride çal›flt›¤›m›z iki farkl› flehir...
Üstelik kapal› siteler insanlar› sosyal anlamda
di¤erlerinden izole ediyor. ‹ki grup olufluyor,
sitenin içindekiler ve d›fl›ndakiler. Aralar›nda
iletiflim de yok. Bu yap›laflma biçimi insanlar›
kente de yabanc›laflt›r›yor.

‹stanbul çok h›zl› büyüyor. Söyledi¤iniz 
kavramlar sanki böylesine büyük bir resme 
uygulanmas› zor gibi geliyor. Ne dersiniz?
Kentler her zaman büyüyen ve de¤iflen olgu-
lard›r. Öte yandan büyümenin ak›ll› yönetil-
mesi gerekir. ‘Ak›ll› Büyüme’ kavram›yla flunu
kastediyoruz: Kent elbette büyüyecek. Öte
yandan, bu süreçte sürdürülebilirlik endeksle-
ri gözard› edilmemeli. fiehir, s›n›rlar› d›fl›na
do¤ru geniflliyorsa ak›ll› büyüme süreçleri uy-
gulanmal›. Kompakt, kamusal alanlar›n tan›m-
land›¤›, özel alanlar›yla sürdürülebilir ve ma-
halle ölçe¤inin korundu¤u bir zincirden söz
ediyorum. ‹stanbul’da bu anlamda yap›lan en
büyük hata, genel resmin ihmal edilerek fle-
hirleflmenin lokal süreçlere b›rak›lmas›d›r.
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Tam da bu nedenle ba¤›ms›z konut üretimle-
rinin kentle hiçbir referans›n›n olmad›¤›n› gö-
rüyoruz. Bu projelerin çevrelerindeki okul ya
da hastaneyle ilgili en ufak bir kayg›s› bile yok.
Böyle olunca ‹stanbul’un güzelim silueti, ran-
t›n belirledi¤i flekilde de¤ifliyor. Oysa ekolojik
aç›dan duyarl›, sürdürülebilir, ak›ll› büyüme il-
kelerini sa¤layan, yeni kentleflme ak›mlar›n›n
peflinden koflan bir ‹stanbul yarat›labilir. 

Sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› için flehirlerdeki
mevcudun iyilefltirilmesi çok önemli. 
Sizce bundan sonra ne yap›lmal›? 
Öncelikle büyük bloklar yerine yatay yap›lafl-
maya geçilmesi gerekti¤ini görmeliyiz. Özel-
likle yerel yönetimler do¤ru insanlarla çal›fl-
mal›. Ürün tasar›m› ve mimaride konseptleri
takip etmeliyiz. Yeni fikirlere aç›k olmal›y›z. Ye-
nilikçi fikirlerin üzerinde durmal› ve buna gö-
re çal›flmal›y›z. 

Al›flt›¤›m›z modernite kavram›yla çelifliyor 
söyledikleriniz. Yan›l›yor muyum?
Anadolu’nun herhangi bir yerine gidin... Ayn›
mimari çirkinlikle karfl›lafl›rs›n›z. Belli metreka-
reler var, oraya iki bin konut olacak deniyor.
Oysa arsalar›n sosyal tafl›ma kapasiteleri he-
sap edilmeli. ABD’deki flehirleflmeyi yak›ndan
inceledim. Orada blok apartman göremezsi-
niz. Özellikle aile yaflant›s›nda asla böyle bina-
lar oluflturulmaz. Örne¤in topografik ve imaj
olarak ‹stanbul’a çok benzeyen San Fransis-
co’da yüksek yap›lar›n nerelere yap›l›p yap›la-
mayaca¤›na çok detayl› çal›flmalar›n ard›n-
dan karar veriliyor. Herkes yeni doku içinde
neyi yap›p neyi yapamayaca¤›n› biliyor. Biz-
deki bir baflka hastal›k da yan›ndakine ben-
zetmek. Eski bir evin yan›na yap›lan bir bina-
n›n o günün mimari çizgisini yans›tmas› ge-

rekmiyor. Yükseklik ve genifllik tutacak  ama
modern çizgileri koruyacaks›n. Dolay›s›yla
bugün yaflad›¤›m›z flehirlerin modernlikle ilifl-
kisi yok gibi geliyor bana.

Bütün dünyada flehir merkezlerine dönüfl 
oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
Bizde de özelikle ‹stanbul’da bu anlay›fl› gö-
rebilirsiniz... Tarihi Yar›mada’n›n veya Galata
bölgesinin tekrar de¤erlenmesi bunun gös-
tergesidir. ‹stanbul’un, kentsel dönüflümü
ba¤lam›nda dikkatini merkeze yo¤unlaflt›r-
mas› laz›m. Dönüflümü pozitif anlamda ele
al›rsak merkezdeki çöküntü alanlar›na ve ter-
kedilmifl konut, ticaret veya endüstri alanlar›-
na yönelik projeler üretilmesi laz›m. Cihangir,
Balat, Fener, Haliç Tersanesi gibi bölgeler
kentin yarar›na, sosyal olarak geri kazan›lma-
l›. Kent geliflen, de¤iflen ve büyüyen bir yap›-
ya sahiptir. Planlaman›n önceli¤i çöküntü
alanlar› olmal› ve dönüflüm de kamusal alan
kazan›m› ya da ihtiyaç sahiplerine yönelik ya-
p›lmal›d›r. Geliflim-dönüflüm sürecinde
amaç, kazan›lan mekânlar› yeni fonksiyonlar-
la donatmak de¤il, kaybolan de¤erleri geri
kazanmak olmal›d›r. 

Kentsel dönüflüm nedir ve bunu zorlaflt›ran 
etmenler neler? 
Kentsel dönüflüm y›k›p yeniden yapmak de-
¤ildir bana göre. De¤erleri keflfedip tekrar
kullan›ma açmakt›r. Zengin bir konut stoku
var bu flehirde; Zeyrek'te, Cihangir'de, Gala-
ta'da, Üsküdar'da... Buralar elden geçmeli. K›y-
metli evlere yeniden yaflam kazand›r›lmal›;
fonksiyonlar verilmeli. Özellikle tarihi kesim-
lerde var böyle yap›lar. Bunlara sahip ç›k›p
modern mimari çizgilerinden ödün verme-
den uyarlamal›y›z.
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Firman›zdan k›saca bahseder misiniz? 
Firmam›z›n kurulma tarihi 2003 Aral›k ay›-
d›r. Fakat bu sektöre giriflimiz daha önce-
lere dayan›r. Firma ortaklar›m›zdan Yaflar
Kaya ile birlikte Ça¤dafl Ba¤lant› Eleman-
lar› San. ve Tic. Ltd. fiti.’nde 1996 y›l›nda
bu sektörde çal›flmaya bafllad›m. Firma
ortaklar›m›zdan ‹smail Kireç ise 1993 y›-
l›nda Aç›l›m Yap› Elemanlar› flirketini kur-
mufltu. Ayn› sektörde çal›flan iki firma ola-
rak maliyetlerimizi düflürmek amac›yla flu
andaki firmam›z›n çat›s› alt›nda birleflme
karar›n› ald›k.

Kap› pencere aksam› sat›fl› yap›yorsunuz de¤il
mi? Bunun d›fl›nda faaliyet alan›n›z var m›?
Bu sektör d›fl›nda bir faaliyetimiz yoktur.
Ancak sadece sat›fl amaçl› bir firma de¤i-
liz. Sat›fl›n› yapt›¤›m›z baz› ürünlerin üre-
timiyle de ilgileniyoruz. Bu kapsamda bir
conta tesisimiz var ve ayr›ca fason olarak,
kendi markam›z olan Eurotech ad› alt›n-
da, kalitesine güvendi¤imiz ürünlerin
üretimini yapt›r›yoruz. 
Do¤rama yap›m›nda kullan›lan pvc profil
ve cam d›fl›ndaki di¤er malzemeler de bi-
zim satt›¤›m›z ürünlerdir. Bu ürünler, bir
do¤rama üretiminde kullan›lan malze-
melerin toplam maliyetinin ortalama yüz-
de 35’ini oluflturur. Bu ürünlerde ise kol,
mentefle, orta kay›t takozlar›, vidalar, çift

aç›l›m ve tek aç›l›m ispanyoletleri, kilitli
kap› ispanyoletleri, izolasyon malzemeleri
en büyük yeri tutar.

Kale Kap› Pencere Sistemleri ile ne zaman 
çal›flmaya bafllad›n›z?
Kale, bu sektöre girdi¤i günden beri...

Sektörünüzdeki problemler nelerdir?
Sektördeki problemlerin bafl›nda kârl›l›k
azalmas› ve tahsilat vadelerinin uzamas›
geliyor. Bu sorunun yaratt›¤› s›k›nt› her
gün biraz daha art›yor. Sektörde kar marj-
lar› her gün biraz daha azal›yor, bunun
karfl›l›¤›nda tahsilatlardaki s›k›nt› ve yük-
lendi¤imiz riskler de giderek art›yor. Bu
tür zorluklar da firmalar›n sektördeki ge-
lece¤ini belirliyor. 

Evine do¤rama yapt›ran kifli, bütün
malzemelerin markas›n› tan›yor mu?
Maalesef tan›m›yor; tan›mas› da
çok zor. Tan›mas› için nihai tüketi-
cinin teknik bilgisinin olmas› gere-
kiyor. Öte yandan büyük projeler-
de birlikte çal›flt›¤›m›z mimar ve
mühendisler, do¤ru malzemenin
kullan›lmas› ve kullan›lan malze-
menin kalitesiyle ilgilenir. Kale de
bu anlamda kalitesini kan›tlam›fl
bir markad›r. 

Kale Kap› Pencere Sistemleri bayisi olman›n 
ayr›cal›klar› ve dezavantajlar› nelerdir?
Sektörde üretim yapan firmalar›n geç-
miflte baz› sorunlar› vard›. Ama bugün
bütün markalar›n kalitesi kabul edilebilir
bir seviyeye geldi. Burada Kale, tüketici
nezdindeki marka bilinilirli¤i aç›s›ndan
di¤er markalardan bir ad›m daha önde.
Bunun yan›nda büyük projelerde ihtiyaç
duydu¤umuz baz› ürünlerin çok yak›n
zamanda Kale Kap› Pencere ürün gam›na
eklenecek olmas›, hem bizi hem de Ka-
le’yi di¤er markalardan biraz daha ön
plana ç›karacakt›r.
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YO⁄UN REKABET‹N VE R‹SKLER‹N OLDU⁄U BÜYÜK B‹R SEKTÖRDE ÇALIfiTIKLARINI
BEL‹RTEN ÇA⁄DAfi AÇILIM YAPI ELEMANLARI ORTAKLARINDAN CENG‹Z KARAKOÇ:

“KAL‹TES‹NE GÜVEND‹⁄‹M‹Z ÜRÜNLER‹ KEND‹ MARKAMIZ ALTINDA 
TOPLAMAYI ‹LKE ED‹ND‹K” D‹YOR. 

Ça¤dafl Aç›l›m Yap› 
Firma Orta¤› Cengiz Karakoç

Kale Kap› Pencere bayisiyiz”

ACI KAYBIMIZ: Kahramanmarafl’›n, 71 y›ld›r
h›rdavat konusundaki duayen ismi, Ba¤r›aç›klar
Kanaat Ticarethanesi’nin kurucusu Zekeriya
Ba¤r›aç›k, 26 Mart 2011 tarihinde vefat
etmifltir. H›rdavatç›l›¤a 1940 y›l›nda bafllayan
Zekeriya Ba¤r›aç›k, 1958’de Kale Kilit kurucusu
Sad›k Özgür ile tan›flt›. O günden bu yana Kale
bayra¤›n› gururla tafl›yan Ba¤r›aç›k, vak›f ve
derneklerde yöneticilik de yapm›flt›. Zekeriya
Ba¤r›aç›k’›n ölümü Kahramanmarafll›lar› ve ifl
dünyas›n› derinden üzmüfltür. Merhuma
Allah’tan rahmet, ailesine ve ifl arkadafllar›na
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

“Kuruldu¤undan beri



Ezgi C›vata’y› daha yak›ndan tan›yabilir 
miyiz?
Firmam›z›n kökenleri 30 y›l öncesine kadar
uzan›yor. 1997 y›l›ndan bugüne Ezgi C›vata
ve H›rdavat Limited fiirketi olarak faaliyetle-
rimize devam ediyoruz. Edirne’den Kars’a,
neredeyse bütün Türkiye çap›nda pazarla-
ma faaliyetleri yürüten firmam›z›n ifl hacmi-
nin yüzde 90’›n› ba¤lant› elemanlar› olufl-
turmaktad›r. Kale ile tan›flmam›z asl›nda
1980’li y›llara kadar uzan›yor. Faaliyet mer-
kezimizi 2001’de ‹kitelli’ye tafl›mam›z ve Ka-
le Vida’n›n c›vata ithalat›n› yeniden h›zlan-
d›rmas›yla birlikte iliflkilerimiz daha da yo-
¤unlaflt›. Kale Grubu’nun ba¤lant› eleman-
lar› sektörüne yeniden girmesi bizim için
çok sevindirici oldu. Daha önce Türkiye’de
bu ifller birkaç firman›n tekelindeydi. Kale
Grubu’nun bu ifle a¤›rl›k vermesi ve piyasa-
daki eksikli¤i gidermesiyle sektörde önemli
bir rahatlama oldu. 

Sizden ba¤lant› elemanlar› sektörü ve 
firman›z›n sektör içindeki yerine dair genel bir 
de¤erlendirme alabilir miyiz?
Türkiye’de ba¤lant› elemanlar› sektörünün
önü çok aç›k. Kale’nin piyasaya sundu¤u
ürünlere olan ilgi de bunun göstergesi. Eko-
nominin geneline bakt›¤›n›zda ba¤lant› ele-
manlar›n›n girmedi¤i sektör bulamazs›n›z.
‹nflaat, tekstil veya otomotiv... 
Sat›fl veya ifllerin yönetiminde s›k›nt› yaflan-
mamakla beraber, haks›z ve sert rekabet ko-
flullar›, firmalar›n kârl›l›¤›n› ve ifl yap›fl flekilleri-

mizi olumsuz etkiliyor.  
Kilit gibi çok bilinen bir alan olma-
yan ba¤lant› elemanlar›n›n önemini
insanlara anlatmam›z gerekiyor. Pa-
zarlama firmas› oldu¤umuz için sa-
t›fl a¤›m›z›n önemli bir k›sm›n› esnaf
ve toptanc›lar oluflturuyor. Öte yan-
dan ba¤lant› elemanlar› bütün sek-
törler için zaruri bir ihtiyaç oldu¤un-
dan sat›fl zorlu¤u yaflamasak da sek-
törün önemini herkese aktarmaya
çal›fl›yoruz. 

Kale ürünleriyle ilgili olarak neler 
söylemek istersiniz?
C›vata konusunda yeni olmas›na ra¤men Ka-
le Vida markas›n›n piyasada çok iyi bir imaja
sahip oldu¤unu söylemek isterim. Yüksek ka-
liteli ve pazar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak nite-
likteki ürünleri sayesinde, Kale Vida markas›
ba¤lant› elemanlar› sektöründe de çok iyi bir
yere geldi. Kale’nin tamamlam›fl oldu¤u çe-
flitler sektördeki ürün grubunu geniflletmeye

devam ediyor. 
Kale Vida, piyasaya sundu¤u ürün gruplar›y-
la, piyasada belirleyici bir firma oldu¤unu
göstermifltir. Bu durum da, biz bayileri aç›k-
cas› mutlu k›lmaktad›r. 

Kale bayisi olman›n ayr›cal›klar› nelerdir? 
Kale gibi bir ismin bayili¤ini tafl›mak, bize her
zaman olumlu olarak dönmektedir. Sistemin
tam olarak oturmad›¤› ba¤lant› elemanlar›
sektöründe Kale’nin seçici davranmas›, bayi-
lik kavram›n› da bir ad›m öteye götürüyor.

Çevre hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
‹stanbul’da çevreye verilen zararlar› gördük-
çe, bu konudaki rahats›zl›¤›m›z her geçen
gün art›yor. ‹stanbul’da yaflamak bile do¤a-
dan ne kadara uzaklaflt›¤›m›z›n kan›t› niteli-
¤inde. Çarp›k kentleflme do¤ay› mahvetme-
ye devam ediyor. 

PAZARIN ‹HT‹YAÇLARINA YÖNEL‹K ÜRÜNLER‹YLE, KALE V‹DA’NIN BA⁄LANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜNDE ÇOK ‹Y‹
B‹R ‹MAJA SAH‹P OLDU⁄UNU BEL‹RTEN EZG‹ CIVATA GENEL MÜDÜRÜ VEL‹ USLU, “B‹Z DE TÜM TÜRK‹YE
ÇAPINDA GERÇEKLEfiT‹RD‹⁄‹M‹Z T‹CAR‹ FAAL‹YETLERDE KALE V‹DA BAY‹L‹⁄‹N‹N AYRICALI⁄INI YAfiIYORUZ” DED‹.

“Kale Vida bayili¤inin
ayr›cal›¤›n› yafl›yoruz”

DÜZELTME: 
Kalem Dergisi 14’üncü say›s›nda 

R›za Vural ve Hamit Türk
röportajlar›n›n metinlerinde 

yap›lan yanl›fll›k için 
özür dileriz.
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Ezgi C›vata Genel Müdürü
Veli Uslu

Kale Vida Sat›fl Ekibi, Ezgi C›vata yetkilileriyle birlikte...



KALE’DEN HABERLER
K A L E M

Güvenlik ve kalitenin adresi:
Kale Kilit Kale Kilit çal›flanlar›na “‹nsanlar›n güvenli¤ini sa¤layan

lider bir markada çal›flmak nas›l bir duygu?” diye
sorduk. Çal›flanlar yenilikçi, kaliteli, güvenlik uzman›,
garanti ilkesine özen gösteren, lider bir firmada çal›fl›yor
olman›n huzuru ve sorumlulu¤u konusunda hemfikir.

Bir önceki say›m›zda yer verdi¤imiz reklam filminde, vatandafllar›m›z Kale Kilit’e en de-
¤erlisini emanet etti¤ini söylemiflti. Dolay›s›yla halk›n güven duydu¤u, özel ve önem-
li bir markada çal›flmak da bir ayr›cal›kt›. ‹flte bu ayr›cal›¤a sahip Kale Kilit çal›flanlar›n›n
yer ald›¤› reklam filminde çal›flanlara birçok soru yöneltildi. Çal›flanlar›n ortak düflün-
cesi, kalite, güven ve garanti ilkelerine odaklanan bir firmada çal›fl›yor olman›n guru-
ru. Böylesi yenilikçi ve de¤erlerine sahip ç›kan bir firmada çal›flmaktan büyük keyif al-
d›klar›n› söyleyen çal›flanlar, “Kale Kilit, tüketici taleplerini ön planda tuttu¤u gibi, bi-
zim de verimli ve huzurlu bir ortamda çal›flabilmemize özen gösteriyor” diyor. Çal›-
flanlar, “Baflar›m›z› dürüstlük ve inançla, ekip ruhuyla çok çal›flmaya borçluyuz” diyen
Kale Kilit Kurucusu ve Kale Endüstri Holding A.fi. Onursal Baflkan› Sad›k Özgür’ün bu
söyleminin bilincinde olarak çok çal›flt›klar›n› belirtiyor. Dolay›s›yla Kale Endüstri Hol-
ding, markas›yla sadece Türk halk›n›n de¤il, çal›flanlar›n›n da güvenini kazanm›fl. 
Hangi alanda olursa olsun, yaflayabilmemiz için kendimizi güvende hissetmemiz ge-
rekiyor. Bu nedenle, güvenlik konusundaki her fley her zaman önemlidir. Bizler elimiz-
den geldi¤i kadar kendimiz, sevdiklerimiz ve de¤er verdi¤imiz her fleyin güvende
olabilmesi için çaba gösteriyoruz. Özellikle öncelikli yaflam alan›m›z olan evlerimizin
kap›, pencere ve kilitleri kötü niyetli müdahalelere karfl› bizleri çok iyi koruyabilmeli.
Neyse ki yaflam alanlar›nda güvenli¤i tümüyle sahiplenen bir marka bulunuyor ülke-
mizde: Kale Endüstri Holding. Sektöründe lider olan Kale Kilit, ürünleriyle gerçek gü-
venlik hizmetleri sunuyor; kötü niyetli müdahaleleri engelliyor. Güvenlik gibi hassas
bir konunun sorumlulu¤unu tafl›yan Kale Kilit’e halk, hak etti¤i de¤eri verdi; ona so-
nuna kadar güvendi.
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48 senedir burada çal›fl›yorum. 
‹lk bafllad›¤›mdan bu yana 
Kale Kilit ailem gibi oldu.

Baflar›s›n›n s›rr› kalitesi.

Kale Kilit’te olmak mükemmel bir
duygu.

Raflit Aksoy / Teknik Müdür

Tolga Kayao¤lu / Üretim
Genel Müdür Yard›mc›s›

Zerrin Y›lmaz Nalbat / Kalite
Müdürü

Haz›rlayanlar: Hasan Y›lmaz-Esen Özbecerikli



Kale Kilit benim ailem.

Güven verici.

‹nsanlar›n güvenli¤ini sa¤l›yor ve bunu
en küçük ayr›nt›s›na kadar düflünüyor
olmak çok önemli.

Kale Kilit ile kafam rahat uyuyorum.

Bu ailenin bir parças› olmak 
çok güzel bir fley.

Kilidimize, kap›m›za, 
penceremize güveniyoruz.

Herkes bize güveniyor.

13 y›ldan beri Kale Kilit’te çal›fl›yor ve
güvenli¤im için Kale Kilit ürünleri
kullan›yorum.

Ürünlerimizi özenle yap›yoruz.

Erdal Özay / Operatör

Mehmet Y›ld›r›m /  Tak›m Lideri
Murat Kayalar / Kal›p Bak›mc›s›

Fatma Topçu / Operatör
Ifl›k fien / Operatör

Mahmut Özcan / Kal›p Bak›m
Sorumlusu

Murat Saçan / Operatör
Nihat Alpay / Mekanik Bak›mc›

Özge Gökdeniz / Operatör

Markamla gurur duyuyorum.
Kalite olmazsa güven olmaz.

‹flimi severek yap›yorum. Çal›flma
arkadafllar›m› çok seviyorum.

Burada çal›flmak büyük bir sorumluk. Çal›flan›yla yöneticisiyle Kale Kilit 
büyük bir aile.

Aynur Avnal / Operatör
Selami Ayd›n / Operatör

Birsen Kuru / Operatör
Yasin Çeflmeci / Kal›p Planlama
Teknikeri Emine Tunç / Operatör
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Kale Endüstri Holding yaflam alanlar›nda
güvenli¤i tümüyle sahipleniyor

Kale Endüstri Holding, baflta kilit sektö-
rünün lider flirketi Kale Kilit olmak üzere top-
lam yedi flirketiyle birlikte, 2010 y›l› de¤erlen-
dirmesinin yap›ld›¤› ve gelecek vizyonunun
aç›kland›¤› bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirdi.
Kale Endüstri Holding CEO’su Hakan Ön-
ce’nin kat›l›m›yla gerçekleflen bas›n toplant›-
s›nda, Kale Endüstri Holding’in, belirledi¤i ku-
rumsal vizyonu çerçevesinde, gelece¤in gü-
venlik ihtiyaçlar›na uygun ‘bütünsel güvenlik
sistemleri sunucusu’ flirketler toplulu¤u ol-
mak için yap›land›¤›n›n alt› çizildi.
30’a yak›n bas›n mensubunun kat›ld›¤› top-
lant›da de¤erlendirme yapan Kale Endüstri
Holding CEO’su Hakan Önce, 2010 y›l›n›n Ka-
le Endüstri Holding için, rekabetçili¤i art›rma-
ya yönelik çal›flmalar›n planland›¤› ve uygu-
land›¤› bir y›l oldu¤una de¤indi. Önce, “2010
y›l›nda üretimimizde, iç ve d›fl sat›fllar›m›zda
s›çramalar yaflad›k. Geçti¤imiz y›l› 250 milyon
dolar ciroyla kapatt›k. Üretim grubumuzda
adetsel büyüme yafland›. Grup flirketlerimiz-
den Kale Kilit’in de içinde bulundu¤u üretim
grubunun bu cirodaki pay› yüzde 70 civar›n-
dad›r. Adetsel üretimde günlük 100 bin kilit
üretimi rakamlar›n› geride b›rakabildi¤imizi
gördük” dedi. 2011 y›l› hedeflerini de aç›kla-
yan Hakan Önce, 2011 y›l›nda asgari yüzde 20
büyüme hedeflediklerini, ihracat hacmini ge-
niflleteceklerini ve Türkiye’de güvenlik kate-
gorisini sahiplenmifl bir kurum olarak 2011 y›-
l›nda de¤iflime h›z vereceklerini belirtti.
Son y›llarda de¤iflen tüketici profilinin gele-
neksel yaklafl›mdan yenilikçi yaklafl›ma do¤ru
h›zla yöneldi¤ini, özellikle güvenlik alan›nda
tüketici ihtiyaçlar›n›n da çeflitlenmekte oldu-

¤unu söyleyen Önce, “Kale Endüstri Holding
olarak tüm ürünlerimizle komple güvenlik
çözümleri sunan bir yap›lanmaya do¤ru geç-
mek en büyük hedefimizdir. 2011 y›l›ndaki
as›l hedefimiz gelece¤in bütünsel güvenlik
ihtiyaçlar›na uygun ‘bütünsel güvenlik sis-
temleri sunucusu’ flirketler toplulu¤u haline
gelme yolunda yap›lanmalar› oluflturmakt›r.
Bireyler ve kurumlar›n kendilerini güvence al-
t›na almak istediklerinde baflvurduklar›, tüm
güvenlik sistemlerini tek bir merkezden sa¤-
layan bütünsel bir sunucu olma hedefinde-
yiz” diye konufltu.

Ortado¤u’dan Uzakdo¤u’ya yat›r›m
Güney ve Güneydo¤u Asya ile Körfez bölge-
sine ve Do¤u Afrika’daki müflterilere lojistik
destek sa¤lamak ve yeni pazarlar bulmak
amac›yla Dubai’de bir flirket kurduklar›n› be-
lirten Hakan Önce flöyle devam etti: “2010
y›l›nda bölgesel güç olma yolunda önemli
ad›mlar att›k. Orta ve Güney Afrika, Ortado-
¤u ve Uzakdo¤u’daki pazarlar›n talebini za-
man›nda karfl›lamak için Dubai’deki flirketi
kurduk. Dubai’de y›l sonu itibar›yla, befl ayl›k

performans olarak hedeflenen performan-
s›n üzerine ç›kt›k. 2011 y›l›nda Çin ve BDT ül-
kelerinde, 2012 y›l›nda Hindistan’da stratejik
sat›fl ve da¤›t›m üsleri planlar›m›z do¤rultu-
sunda çal›flmalar›m›z ve yat›r›mlar›m›z de-
vam ediyor.”

72 ülkeye ihracat 
Bugüne kadar ihracat yapt›¤› ülke say›s›
100’ü geçen Kale Endüstri Holding, 2010 y›-
l›nda 62 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi
ve adetsel bazda bir önceki y›la göre yüzde
12 oran›nda art›fl kaydetti. Kale Endüstri Hol-
ding 2010 y›l›nda dünyan›n dört k›tas›nda 72
ülkeye ihracat yapt›. ‹hracat yapt›klar› ülkele-
re özgün ürün stratejileriyle, ülkelerin kulla-
n›m al›flkanl›klar›na hitap eden özel çözüm-
ler ürettiklerini belirten Hakan Önce, Kale En-
düstri Holding’i uluslararas› alanda baflar›l› k›-
lan unsurlar aras›nda bu stratejilerinin yer al-
d›¤›n› söyledi. Önce, “2010’da yeni ürünler ve
Ar-Ge alan›nda önemli çal›flmalara imza att›k.
2010 y›l›nda ciromuzun yüzde 1.5-2’sini Ar-
Ge’ye yat›rmay› hedeflemifltik ve bunu ger-
çeklefltirdik” dedi.

Kale Endüstri Holding yöneticileri  2010 y›l› de¤erlendirmesinin yap›ld›¤› ve gelecek
vizyonunun aç›kland›¤› bas›n toplant›s›nda bir araya geldi.

Kale Endüstri Holding 
CEO’su Hakan Önce
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Kale Çelik Eflya, 10-13 fiubat tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul Fuar Merkezi’nde beflincisi dü-
zenlenen ‘Demos Kap› Fuar›’nda yeni ürünlerini
sergiledi. ‘Üründe Güven Hizmette Özen’ sloga-
n›yla tüketicilerin ve sektör profesyonellerinin
karfl›s›na ç›kan Kale Çelik Eflya, temel ürünleri
olan çelik kap›, para kasas› ve yang›n kap›s›
ürünleriyle Demos Kap› Fuar›’nda yerini ald›.
Kale Kilit de, kilit ve silindir ürünleriyle stantta
yerini ald›. 

Kale Çelik Eflya Demos Kap› Fuar›’na kat›ld›

Kaliteli, özgün ve her koflulda güvenlik sa¤layan ürünleriyle
kap› ve pencere aksesuar› sektörünün önde gelen markas› Kale
Kap› Pencere Sistemleri, 10-13 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen
12’nci Uluslararas› Pencere ve Panjur Sistemleri, Profil, Üretim Tek-
nolojileri ve Makineleri, Aksesuar, Hammadde ve Tamamlay›c›
Ürünler 2011 Fuar›’nda yeni ürünlerini sergiledi. Kale Kap› Pence-
re Sistemleri, fuarda ›s› yal›t›m› ve pencere sistemlerinde uzun
ömür sa¤layan yeni ürünü Kale Atlas A¤›r Yük Makas›’n› ilk kez ser-
gileyerek sektör profesyonellerinin be¤enisine sundu. 

Kale Atlas A¤›r Yük Makas›’yla her yöne güvenlik
Kale Atlas A¤›r Yük Makas›, çok katl› rezidans, ifl merkezi ve mo-
dern caml› binalar›n giydirme cephe yüzeylerinde pratik kullan›-
m›n›n yan› s›ra modern ve gözal›c› bir görüntü sa¤l›yor. Di¤er

ürün gruplar›nda ise Kale Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi,
alüminyum pencere sektöründeki teknolojik geliflmeler ve ›s› yal›-
t›ml› pencere üretiminin yayg›nlaflmas›yla ortaya ç›kan kaliteli ak-
sesuar ihtiyac›n› karfl›l›yor. Alüminyum kap›larda kullan›lan Kale
Toros Alüminyum Kilitli Kap› ‹spanyoleti ise yüksek binalarda rüz-
gâr bas›nc›ndan kaynaklanan hava s›zd›rma sorununu ortadan
kald›r›yor.

Kale Kap› 
Pencere Sistemleri
yeni ürünleriyle göz doldurdu



Yap› ve inflaat sektörüyle ilgili çok sa-
y›da fuara kat›lan Kale Kilit, 2011 y›l›nda da
yeni ürünleriyle dünyada öncü bir firma ol-
du¤unu kan›tlad›. Hindistan Yeni Delhi’de
düzenlenen Fensterbau Fuar›’na kat›lan Ka-
le Kilit ve Kale Kap› Pencere, ürünleri ve
stand›yla ilgi oda¤› oldu. Dünyadaki gelifl-
meleri yak›ndan takip eden Kale Kilit’in ka-
t›ld›¤› Fensterbau Fuar›’n› yaklafl›k 200 bin
kifli ziyaret etti.

3 8 � K A L E M  2 0 1 1

KALE’DEN HABERLER
K A L E M

Kale Kilit
Hindistan
Fuar›’nda 

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

Turhan Turgut’a veda 
2002 y›l›ndan bu yana Kale Kilit Yurt-

d›fl› Sat›fl Grup Baflkan› olarak görev yapan
Turhan Turgut Ocak ay›nda emekli olarak
Kale Kilit’teki görevinden ayr›ld›. Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Sedat Özgür ve üst düzey yöne-
ticilerin kat›ld›¤›, Turhan Turgut için düzen-
lenen veda yeme¤inde, kendisine Kale Kilit’e
uzun y›llar boyunca sa¤lam›fl oldu¤u baflar›-
l› katk›lar›ndan dolay› teflekkür edilerek, özel
bir plaket verildi.

Sedat Özgür, katk›lar›ndan dolay› Turhan Turgut’a teflekkür ederek bir plaket verdi.
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Kale Kilit, ‹stanbul Maden ve Metaller
‹hracatç› Birlikleri’nin (‹MM‹B) gerçeklefltirdi¤i,
2010 ‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödül Töreni’nde, ‘Me-
tal Eflya’ kategorisinde “en fazla ihracat ger-
çeklefltiren kurum” olarak üst üste beflinci kez
birincilik ödülüne lay›k görüldü. Kale Kilit, bu
ödüle, 2010 y›l›nda yapt›¤› 62 milyon dolarl›k
ihracat tutar›yla ulaflt›. Kale Kilit 2010 y›l›nda
Türkiye kilit ihracat›n›n yüzde 64’ünü tek bafl›-
na gerçeklefltirerek dünyan›n dört k›tas›nda,
72 ülkeye ihracat yapt›. Bugüne kadar ihracat

yapt›¤› ülkelerin say›s› 102’ye ulaflan Kale Ki-
lit’in en önemli pazarlar› aras›nda Ortado¤u,
Türki Cumhuriyetleri ve Rusya yer al›yor.

62 milyon dolarl›k ihracat
Törende birincilik ödülünü alan Kale Kilit
Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan Vekili Umut Ah-
met Söylemez, Kale Kilit’in Türkiye’nin lider
kilit üreticisi olmas›n›n yan› s›ra, uluslararas›
pazarlarda da baflar›lar›n› sürdürdü¤ünü
söyledi. ‹hracat›n, global marka olma hedef-

lerini destekleyen en önemli faaliyet alan› ol-
du¤unu belirten Umut Ahmet Söylemez,
“2010 y›l›nda ihracat alan›nda adetsel bazda
bir önceki y›la göre yüzde 12 oran›nda bir ar-
t›fl kaydettik ve 2010 y›l›nda 62 milyon dolar-
l›k ihracat gerçeklefltirdik” dedi. Umut Ah-
met Söylemez, Kale Kilit’i uluslararas› alanda
baflar›l› k›lan unsurlar aras›nda, markan›n ül-
kelerin farkl› kullan›m al›flkanl›klar›na hitap
eden çözümler sunan esnek üretim anlay›fl›
oldu¤unu vurgulad›. 

Kale Kilit beflinci kez ‘‹hracat›n Y›ld›z› Ödülü’nü ald›
Ülkelerin farkl› kullan›m al›flkanl›klar›na yönelik çözümler sunan Kale Kilit, esnek üretim anlay›fl›yla 

beflinci kez ‘‹hracat›n Y›ld›z› Ödülü’nün sahibi oldu. 

Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan Vekili Umut Ahmet Söylemez,
‹hracat Y›ld›z› Ödülü’nü  Devlet Eski Bakan› Zafer Ça¤layan’›n elinden al›rken...



Yap› Endüstri Merkezi (YEM) taraf›n-
dan 27 Nisan-01 May›s tarihleri aras›nda Bey-
likdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleflen 2011 ‹stanbul Yap› Fuar›’na yap›
sektöründen bini aflk›n firma kat›ld›. Kale Ki-
lit’in, yenilikçi ürünü, Kale Yüksek Güvenlikli
Silindir ilk kez bu fuarda sergilendi. Kale Ki-
lit’in geliflmifl teknolojik altyap›yla üretilen
binalar›n ve apartmanlar›n d›fl kap›lar›nda
kullan›labilen ve tüm çelik kap›lara kolayl›kla
uygulanabilen yeni ürünü 157 EL Elektrikli

Tirajl› Kilit fuarda sergilenen di¤er önemli Ka-
le Kilit yenilikçi ürünler aras›nda yer ald›. Kale
Kilit D›fl Ticaret, fuarda kartl›, flifreli ve geçifl
kontrol sistemlerinin baflta oldu¤u tüm
elektronik ürün grubunu sergiledi. Kale Çelik
Eflya’n›n en yeni kap› ve kasa modellerinin
sergilendi¤i bölüm, ziyaretçilerin en çok ilgi
gösterdi¤i alan oldu. Kale Kap› Pencere Sis-
temleri alüminyum tek ve çift aç›l›m sitemle-
rinin yan› s›ra Kale Atlas A¤›r Yük Makas›’n›
da fuarda teflhir etti.
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Bütünsel güvenlik
sistemleri sa¤lay›c›s›
vizyonuyla sektöre yön
veren Kale Endüstri
Holding Grubu;  
34’üncüsü düzenlenen
2011 ‹stanbul Yap›
Fuar›’nda Kale Kilit, Kale
Çelik Eflya, Kale Kilit D›fl
Ticaret ve Kale Kap›
Pencere Sistemleri
flirketlerinin yeni 
ürünlerini sergiledi.

Yap› Fuar›’nda 
güvenlikte ulafl›lan son nokta sergilendi

Fuar›n ilk günü ‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl ve
heyeti Kale stand›n› ziyaret ederek Kale Kilit

Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl
Ener’i tebrik ettiler.

Fuar aç›l›fl›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skân Eski Bakan› 
Mustafa Demir ve Almanya Federal

Cumhuriyeti ‹mar Bakan› Dr. Peter Ramsauer
stand›m›z› gezerek ‹hracat Müdürü Semin

Bal’dan yeni ürünümüz 
YGS ile ilgili ayr›nt›l› bilgi ald›lar.

Kale Kilit kurucusu ve Kale Endüstri Holding
Onursal Baflkan› Sad›k Özgür ve Kale Endüstri

Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Kenan K›z›ltan stand› ziyaret etti.



Yaflanan h›rs›zl›k olaylar›n›n ço¤unun bafllang›c› k›r›lan
kilitler, patlat›lan göbekler ve maymuncukla aç›lan silindirler-
dir. Güneflin yüzünü göstermeye bafllad›¤› bahar aylar› yeni
eve tafl›nma, evlerde boya, tadilat yapma, hafta sonu seya-
hatleri ve k›sa tatillerin bafllad›¤› aylard›r. Evler yenilenir ve ta-
til planlar› yap›l›rken güvenli¤i de yenilemenin tam s›ras›d›r.
Kale Kilit yeni reklam kampanyas›nda yeni veya yenilenen ev-
lerin güvenli¤ini maksimuma ç›karmak için bilgilendirme
kampanyas› bafllatt›.
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Baharda ev tadilatlar› yapanlar ve tatile ç›kmay› planlayanlar için evlerde
güvenlik seferberli¤i ilan edildi.

Kale Kilit’in yenilikçi ürünü, Kale Yüksek Güvenlikli Silindir, tüketi-
cilerin güvenlik konusundaki yüksek beklentisini baflar›yla karfl›l›yor. Ka-
le Kilit’in yenilikçi ürünü Kale Yüksek Güvenlikli Silindir, silindirin alt zemi-
nine yerlefltirilen ve özel ortamlarda haz›rlanan hassas döküm çelik mal-
zemeden oluflturulmufl yüksek dirençli ‘U’ profil sayesinde, kuvvetli dar-
belere karfl› üst düzey koruma sa¤l›yor. Kötü niyetli müdahalelerde, silin-
diri k›rarak açma ve pim yap›s›n›n maymuncuk veya özel anahtarlarla flif-

relerinin düflürülmesiyle
aç›lmas›na karfl› gelifltirilen
sistem, artan h›rs›zl›k olaylar›na
karfl› üst düzey güvenlik sa¤l›yor. Özel plastik kafal› anahtar› sayesinde
di¤er silindirlerden ayr›lan sistem, anahtar modeliyle birlikte üretiliyor ve
befl anahtar› bulunan ‘Kale Yüksek Güvenlikli Silindir Euro’ profili kullan›-
lan her türlü kilitte kullan›labiliyor.

Kale Kilit, yüksek güvenlik ve konforu birlikte arayan tüketiciler
için yeni elektrikli tirajl› kilidini tüketicilerin be¤enisine sunuyor. Yeni ne-
sil ‘157 EL Kale Elektrikli Tirajl› Kilit’i eflsiz k›lan birçok özelli¤inin en bafl›n-
da, sessiz çal›flabilmesi ve düflük enerji tüketimiyle her türlü apartman,
d›fl kap›, bahçe kap›s› gibi çok say›da kap›ya uygulanabiliyor olmas› ge-
liyor. Ürünü benzerlerinden ay›ran en önemli özelliklerinin bafl›nda; da-
iredeki kap› açma dü¤mesi bas›l› kald›¤›nda otomatik olarak elektri¤ini

kesme, farkl› kap› kal›nl›klar›na göre ayarlanabilir silindir ölçüsü ve farkl›
‘backset’ ölçülerinde kullan›labilmesi geliyor. Hem sa¤ hem de sol anah-
tar çevirme yönüyle kilidi açabilmesi ve kilit ön kapa¤›n›n aç›lmas›na ge-
rek kalmadan montaj edilebilmesiyle her türlü apartman girifl kap›s› için
uygun bir ürün olan 157 EL Kale Elektirkli Tirajl› Kilit, siyah ve saten nikel
renk alternatifleriyle fl›k bir görünüme sahip. Her türlü ahflap ve metal
kap›ya rahatl›kla uygulanabiliyor.

Kale Elektrikli Tirajl› Kilit’le 

düflük enerji tüketimi 

Kale Kilit’ten 
üst düzey güvenli çözümler



Kale Kilit Genel Müdürü Nadir Erze verimlilik, kalite göstergeleri,
üretimine bafllanan yeni ürünler, Kale Üretim Sistemi (KÜS) uygulama-
lar› ve 2015 hedeflerini 18 May›s tarihinde fabrika çal›flanlar›na yapt›¤›
sunumla paylaflt›. 

Kale Üretim Sistemi’nde; 
� 4 y›l öncesine göre; 1 kifli 53 kilit üretirken bugün 92 kilit üretiyor. 
� KÜS ile artan öneriler sayesinde 3 milyon 783 bin 670 TL’lik ek gelir el-
de edildi. 

� KÜS, temelinde insan olan, müflterimizin kalite, maliyet ve teslimat
beklentilerini karfl›layarak, ifl güvenli¤ine önem veren yal›n bir yönetim
sistemidir.
� Kale üretim sisteminde genel olarak; 5S, Standart ‹fl Hat Dengeleme,
Hata Önleme, Tekli Dakikalarda Model De¤iflimi (SMED), Kanban, Yal›n
Tak›mlar, Yal›n Ürün Gelifltirme, Tedarik Zinciri, S›nai Maliyetler, Öneri
Sistemi yer al›r.
� Kale üretim sistemi e¤itimleri, yönetim seviyesinden operatörlere ka-
dar tüm fabrika personeline, yal›n üretim uzmanlar› ve KÜS fabrika ko-
nu sorumlular› taraf›ndan verildi. Her çal›flan 21 saat e¤itim ald›.
� KÜS dahilinde, çal›flan›n tak›m ruhuyla flirket hedefleri do¤rultusunda
kendi yapt›¤› ifli yönetecek hale gelmesiyle Kale Üretim Sistemi kültürü
olufltu.
Kale Kilit, Türkiye’de ve dünyada mekanik kilitlerin yan› s›ra elektronik ve
elektromekanik kilit pazar›nda en önemli aktör olmay› amaçlayarak 2015
Ulusal Kalite Ödülü’nü almay› ve y›ll›k yüzde 25 oran›nda adetsel büyüme-
yi gerçeklefltirerek, yeni fabrikaya geçifl sürecinde entegre bir Ar-Ge mer-
kezi kurmay› planl›yor. Sunum sonras›nda KÜS e¤itimlerinde derece alan
çal›flanlara hediyeleri Kale Kilit Genel Müdürü Nadir Erze taraf›ndan verildi..

1 May›s 2011 tarihi itibar›yla Kale Kilit Genel Müdürlü¤ü’ne Nadir Erze atand›. Na-
dir Erze ifl yaflam›na 1996 tarihinde Bayramo¤lu fiirketler Grubu’nda Sat›fl Mühendisi ola-
rak bafllad›. Camifl Ambalaj flirketinde üretim mühendisi, Otoyol ‹veco firmas›nda üre-
tim mühendisi ve Atermit flirketinde iflletme yöneticisi görevlerinin ard›ndan, 2006 y›-
l›nda Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere Fabrikalar›’nda üretim grup baflkanl›¤› görevini yü-
rüttü. Nadir Erze, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü, 96 mezunu. 
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Kale Kilit Genel Müdürlü¤ü’ne
Nadir Erze atand›

Kale Üretim Sistemi ile üretim altyap›s› önemli bir noktada

Kartal Tolga 
Kale Endüstri Holding 

‹nsan Kaynaklar›
Direktörlü¤ü’ne atand›

Kale Endüstri Holding bünyesindeki Endüstriyel ‹liflkiler ve ‹nsan Kay-
naklar› departmanlar›n›n birlefltirilmesiyle oluflturulan Kale Endüstri Holding
‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü’ne Kartal Tolga atand›. Kale Endüstri Holding ‹n-
san Kaynaklar› Direktörü olarak 24 May›s 2011 tarihinde görevine bafllayan
Kartal Tolga, Silahl› Kuvvetler Akademisi mezunu. 22 y›l kamu kesiminde ça-
l›flt›ktan sonra özel sektöre geçen Tolga, sektöründe ön planda olan üst dü-
zey birçok firmada insan kaynaklar› yöneticili¤ini üstlendi. Tolga’ya yeni göre-
vinde baflar›lar diliyoruz.



Kale Kilit’te e¤itimle geçen bir y›l sonunda 125.6 ifl günü bo-
yunca 980 kifli 21 adam/saat e¤itim ald›. 9 Temmuz 2010 tarihinde
bafllayan, 29 Mart 2011’de biten e¤itimlere toplam 980 mavi yaka ve
beyaz yaka çal›flan kat›ld›. Bu e¤itimler, Kale Kilit Yal›n Üretim Yöne-
ticisi Ersoy Türel liderli¤indeki ‘Yal›n Üretim Ofisi’ ekibi ve Üretim
Alan Yöneticileri taraf›ndan iç e¤itim olarak verildi. Kale Kilit holding
ve fabrika binas›nda verilen e¤itimlerde toplam 13 Kale Üretim Sis-
temi konusu anlat›ld›. E¤itimden sonra çal›flanlar s›nava tabi tutuldu
ve verilen uygulama çal›flmalar›n› gerçeklefltirdiler. Bu süreci bafla-
r›yla tamamlayanlara da baflar› sertifikas› verildi. Kale Kilit çal›flanlar›-
n›n baflar›yla tamamlad›¤› ve 13 ayr› konudan oluflan e¤itimin so-

nunda  Kale Kilit Genel Müdürü Nadir Erze, e¤itim sonras› beklenti-
leri dile getirdi. Erze, öncelik olarak, e¤itim alan mavi yaka persone-
lin tak›m liderinin deste¤iyle yapt›klar› ifllerin kalite, maliyet ve verim-
lilik kay›plar›n› sorgulayarak ifli yönetir hale gelmelerinin hedeflendi-
¤ini belirtti. Ayr›ca yeni ifle al›mlarda, personelin Kale Üretim Sistemi
E¤itimi alarak göreve bafllamas›n›n sa¤lanaca¤›n› dile getirdi. Prog-
ram›n sonunda e¤itim alan çal›flanlarla yap›lan de¤erlendirme an-
ketinde; çal›flanlar, fabrikan›n gelece¤e yönelik hedeflerinin paylafl›l-
mas›, e¤itimcilerin tecrübeleri ve genel davran›fllar›yla çal›flan› moti-
ve etmeleri ve Kale Üretim Sistemi’nin öneminin vurgulanmas›n-
dan yana duyduklar› memnuniyeti ifade ettiler.

Kale Üretim Sistemi e¤itimleri tamamland› 

Kale Kilit tedarikçilerine Kale Üretim Sistemi deste¤i  veriyor
Günümüzün giderek artan müflteri beklentilerini karfl›laya-

bilmek ad›na, yüksek kalitede, düflük maliyette ürün üreterek tam
zaman›nda ürünün teslimat›n› gerçeklefltirmek flart. Sat›nalma, Sis-
tem Gelifltirme ve Lojistik Müdürlü¤ü’nün ilk etapta belirledi¤i 20
tedarikçiyle, Yal›n Üretim Ofisi taraf›ndan yap›lan iki günlük Kale
Üretim Sistemi (KÜS) e¤itimleri sonucunda e¤itime kat›lan tedarik-
çiler, müflteri sipariflinden ürünün nihai haline kadar tüm süreçte-
ki kay›plar›n› KÜS araçlar›n› kullanarak iyilefltirebileceklerini similas-
yon e¤itiminde görme f›rsat› buldular. E¤itim dahilinde kat›l›mc›-
lar›n KÜS uygulamalar›n› yerinde görmeleri için, Silindir Paket ve
Kilit Montaj 1’inci Hücre’deki yal›n tak›mlara ziyaret gerçeklefltirildi. 
Tak›m liderleri yapt›klar› uygulamalar›n öncesini ve sonras›n› gös-
tererek anlatt›. E¤itimin son de¤erlendirme bölümünde Kale Kilit

Genel Müdürü Nadir Erze de tedarikçilere, firmayla giriflimlerde, gi-
rifl kalite kontrolü kald›racak seviyeye  ulaflmalar› gerekti¤ini söyle-
di. Bu e¤itimlerden bir ay sonra tedarikçilerimiz, Kale Üretim Siste-
mi e¤itiminden edindikleri bilgilerle geldikleri noktay›, bir konfe-
ransla tekrar biraraya gelerek Kale Kilit yönetimiyle paylaflacaklar. 
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Kale Kilit bayileri, geleneksel Abant gezisinde gönüllerince
e¤lenerek do¤an›n tad›n› ç›kard›. 27 fiubat-03 Mart tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen gezide, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan, Kale Endüstri Holding CEO’su Hakan
Önce, Kale Kilit Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl Ener ve
Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl Müdürü Nihat Eren ev sahipli¤i yapt›. 28 fiu-
bat’taki program kapsam›nda bayiler, Prof. Dr. fiükrü K›z›lot taraf›n-

dan verilen ‘2011 y›l›nda yeni vergiler
ve kanunlar nas›l olacak? 

Cumhuriyet tarihinin en büyük aff› Torba Yasas›’n›n ifladamlar›na
sa¤layaca¤› avantajlar’ konulu konferansa kat›larak, merak ettiklerini
sorma f›rsat› da buldu. Ayn› gün Kale Kilit bayilerinin eflleri ise Cen-
giz Alk›fl taraf›ndan verilen ‘Anlamak, anlafl›lmak, iletiflim ve hayat›-
m›z’ konulu sunuma kat›ld›. Günlük hayat›n içinde yaflanan birçok
konuyu farkl› aç›lardan de¤erlendirme imkân› bulan bayi eflleri, göl
kenar›nda verilen barbekü partisinin ard›ndan sinema gecesiyle gü-
nü tamamlad›.  

Bayiler, gezinin keyfini ç›kard›
Bayiler, 1 Mart’ta gerçeklefltirilen gezide Bat› Karadeniz'in iki koylu fli-
rin beldesi Amasra’da Çeflm-i Cihan (Yeryüzü Cenneti) ve Bakacak
Tepesi'nden manzaran›n tad›n› ç›kard›. Mendirekte yürüyüflle baflla-
yan gezi, Bedesten (Roma Bazilikas›), Bizansl›lar zaman›nda kilise Os-
manl›lar zaman›nda da cami olarak kullan›lan fiapel, A¤layan A¤aç
ve Tavflan Adas› ziyaretleriyle son buldu. 2 Mart’ta düzenlenen tavla
turnuvas› ve canl› müzik eflli¤indeki akflam yeme¤iyle gönüllerince
e¤lenen Kale Kilit bayileri 3 Mart tarihinde Abant’tan ayr›ld›.

Abant’ta bulufltu
Kale Kilit bayileri
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Kale Kilit Umre ziyaretinde

Kale Kilit bayileri, 12-21 May›s 2011 tarihleri aras›nda geleneksel Umre gezisini gerçeklefltirdi. Yaklafl›k 400 kifliden oluflan grupla bir-
likte, Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl Müdürü Nihat Eren’in de kat›ld›¤› ziyaret s›ras›nda kutsal mekânlar› gezen Kale Kilit bayileri duygusal anlar yafla-
d›. Cin Mescidi, Mescid-i Nebevi ve Kuba Mescidi ziyaret edilen kutsal mekânlar aras›ndayd›. 



Kale Endüstri Holding grup flirketlerinden Kale Kilit, Ka-
le Çelik Eflya, Kale Kilit D›fl Ticaret ve Kale Kap› Pencere Sistem-
leri, Dumankaya ‹nflaat’›n mimar, mühendis, sat›nalma ve pro-
je ekipleriyle biraraya gelerek, Kale’nin kilit, silindir, kap›, elek-
tronik kilit ve kap› pencere aksam› ürünlerini ve güvenlik de-
neyimlerini aktard›.
18 May›s 2011 tarihinde The Green Park Otel Pendik’de ger-
çekleflen seminerde, Kale Endüstri Holding grup flirketleri üst
düzey yöneticileri taraf›ndan Dumankaya ‹nflaat yetkililerine
verilen semineri yaklafl›k 50 kiflilik kat›l›mc› ilgiyle izledi. Üst dü-
zey Kale güvenlik ürünlerinin detayl› olarak anlat›ld›¤› sunum
sonras›nda Dumankaya ‹nflaat yetkilileri, yenilikçi güvenlik
ürünlerini inceleme f›rsat› buldu. Kale Kilit ve Kale Kap› Pence-
re sunumunu Pazarlama ve Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl
Ener gerçeklefltirirken; Kale Kilit D›fl Ticaret sunumunu ise Kale
Kilit D›fl Ticaret Teknik Müdürü Melih Mahir ‹ke, Kale Çelik Eflya
sunumunu ise Üretim Müdürü Nihat Çetinbafl yapt›
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Kale Endüstri Holding’ten 

güvenlik semineri

Türkiye geneli 19 ilde ve toplam 48 yap› markette yap›-
lan araflt›rma sonucuna göre Kale Kilit, yap› marketlerde raf
alan pay› en yüksek olan ve teflhir ürünleri baz›nda en çok sa-
y›da bulunan marka olarak belirlendi. Yap› market müflterileri
taraf›ndan en fazla ifade edilen, en çok ak›lda kalan, en çok sa-
t›n al›nmaya karar verilen ve raf dizayn› en çok be¤enilen mar-
ka olan Kale Kilit ürünleri, nihai tüketiciye özel olarak haz›rla-
nan blister ambalajla sunuluyor.

Yap› marketlerde en çok 
tercih edilen kilit markas›:

Kale Kilit 



K A L E M  2 0 1 1� 4 7

Kale Endüstri Holding ve grup flirketle-
rine yönelik olarak 2009 y›l›ndan bu yana
planl› ve bütçeli olarak yürütülmekte olan
e¤itim sisteminin önemli bir ad›m› daha ger-
çeklefltirilerek, sat›fl personeline özel haz›rla-
nan e¤itim programlar›na baflland› ve Kale
Sat›fl Akademisi kuruldu. 2010 y›l›n›n son
çeyre¤inde insan kaynaklar› ve sat›fl gruplar›-
n›n üst düzey yöneticileriyle birlikte tasarla-
nan Kale Sat›fl Akademisi e¤itim program›
2011 y›l› itibar›yla uygulanmaya baflland›. Sa-
t›fl yöneticilerinin ve personelinin ayr› ayr›
çeflitli e¤itimlerden geçti¤i programda yö-
neticiler üç ayr› e¤itimden sonra atölye çal›fl-
malar›yla bilgi ve becerilerini pekifltirirken,
sat›fl personeli dört ayr› e¤itime tabi tutul-
maya devam ediliyor.

E¤itimler büyük katk› sa¤l›yor 
Sat›fl personeli e¤itimlerinin ard›ndan bire-

bir uygulama ve
pratik yapmak ama-
c›yla atölye çal›flma-
lar›na bafllanacak
olup bu sayede grup
flirketleri genelinde or-
tak bir sat›fl dili yarat›l-
mas› hedefleniyor. E¤i-
timler ayn› zamanda Ka-
le Endüstri Holding flir-
ketlerine ait çeflitli fonksi-
yonlardaki sat›fl personelinin kaynaflmas› ve
yüz yüze iletiflim kurmas› aç›s›ndan da bü-
yük fayda sa¤l›yor. Kale Sat›fl Akademisi e¤i-
timleri, United E¤itim ve Dan›flmanl›k fir-
mas›n›n uzman e¤itmenlerinin deste¤iyle
gerçeklefltiriliyor. E¤itimler sat›fl yöneticileri
için outdoor, sat›fl personeli için de indoor
olarak gerçeklefltiriliyor olup, e¤itimlerin
her biri iki gün, atölye çal›flmalar› ise üçer

gün sürüyor. 
Kale Sat›fl Akademisi e¤itimlere, Sat›fl›n ‹ç
Oyunu E¤itimi, Sat›flta Önemli ‹fllere Önce-
lik E¤itimi, Sat›n Alma Psikolojisi ve Sat›fla
Haz›rl›k E¤itimi, Üstün Beceri Rehberli¤i-
Koçluk E¤itimi konu bafll›klar› alt›nda; 11
yönetici ile 60 sat›fl personeli kat›lacak ve
atölye çal›flmalar› hariç kiflibafl› 48 saat e¤i-
tim al›nm›fl olacak.

Kale kendi Sat›fl Akademisi’ni kurdu
‹nsan kaynaklar› ve sat›fl gruplar›n›n üst düzey yöneticileriyle 
birlikte tasarlanan Kale Sat›fl Akademisi e¤itim 
program›, 2011 y›l› itibar›yla uygulanmaya baflland›.
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Elektronik Kilit Sistemleri ve uygulad›¤›
projelerle alan›nda lider olan Kale Kilit D›fl Tica-
ret A.fi., yüksek güvenlik gerektiren her alanda
mevcut mekanik kilit mekanizmalar›n› bloke
eden yeni ürün grubunu Kale Elektronik Gü-
venlik Kilitleri ad› alt›nda sat›fla sundu. Toplam
11 çeflit üründen oluflan Elektronik Güvenlik
Kilitleri’yle mekâna ve kullan›m alan›na ba¤l›
olarak her türlü üst seviye güvenlik senaryola-
r›n›n gerçeklefltirilmesi mümkün. 

Kullan›m alanlar›na bak›ld›¤›nda;
� Bankalar›n; ATM kasalar›, merkez kasalar›,
kasa dairesi kap›lar›, emanet kasalar› ve gizli
evrak dolaplar›nda,
� Para ve k›ymetli evrak tafl›y›c› flirketlerin na-
kil araçlar›nda, z›rhl› araç kap›lar›nda,
� Kuyumcu kasalar›nda, 
� Her türlü bireysel ve ticari kasalarda (silah,
k›ymetli evrak, para kasas› gibi),
� AVM’lerde, toplu ve de¤iflken kullan›c›s›
olan emanet kasalar›nda,
� Cezaevi kap›lar›nda,
� Tutuklu veya hükümlü nakil araçlar›n›n ka-
p›lar›nda,
� Askeriye, emniyet gibi kurulufllar›n krip-
to/kriminal oda kap›lar›nda,
� Para çekmecelerinde, (özellikle zincir mar-
ketlerin yazar kasa çekmecelerinde),
güvenle kullan›labilecek.

Kullan›m avantajlar›n› flöyle s›ralayabiliriz;
� Yüksek güvenlik sa¤layacak, 
� Kullan›c› taraf›ndan, süre bak›m›ndan yö-

netilebilir,
� Ürün üzerinden online ya da offline pozis-
yonlarda veya uzaktan kontrol edilebilir ve
raporlanabilir ürünlerdir.
Elektronik Güvenlik Kilitleri genel olarak; flif-
re paneli veya parmak izi okuyucu ünite ve
iç kilit mekanizmas›ndan olufluyor. ‹ç kilit
mekanizmas› her bir kilit için sadece kendi
flifre paneli veya parmak izi okuyucu üni-
teyle efllenik olarak üretiliyor. Bu durum gü-
venli¤i bir kat daha art›r›yor. Her bir kilidin
kendi geri kazan›m kodu ve kendi kriptola-
ma kodu vard›r. Kullan›c› kodlar›, yetkilen-
dirmeler ve zaman tan›mlamalar› sistemi,
güvenlik seviyesini üst düzeye tafl›yarak ter-
cih edenlerin ne kadar do¤ru bir karar ver-
di¤ini kan›tl›yor.

Güvenlik kilitleri temel olarak üç farkl› 
grup halinde piyasaya sunuluyor: 
1. Temel amaçl› fiifreli Güvenlik Kilitleri, 
2. ‹leri düzeyde programlanabilir, kablolu veya
Wi-Fi (wireless) internet ba¤lant›l›, LCD ekranl›,
özel yaz›l›m›yla uzak nokta eriflimli, kontrol edi-
lebilir ve yönetilebilir Güvenlik Kilitleri,
3. Biometrik ve fiifreli Güvenlik Kilitleri, 
Güvenlik kilitlerinin montaj›, kurulumu ve
servis hizmetleri Kale’nin yetkili teknik ekip-
leri veya yetki verdi¤i teknik servislerince
gerçeklefltirilecek. Ürün ve sistemlerin kulla-
n›m› ve bak›mlar›yla ilgili gerekli e¤itimler
ayn› yetkililer taraf›ndan verilecek. 
Ürünler iki y›ll›k yasal garanti yükümlülükleri
ile beraber sat›fla sunulmufltur.

Yeni Kale Elektronik Güvenlik Kilitleri ile

hayat›n her alan›nda
daima güvendesiniz
Yeni Kale Elektronik Güvenlik Kilitleri’yle, yüksek güvenlik gerektiren her 
alan›n›z› kontrol edebilir, yönetebilir, hatta rapor alabilirsiniz.
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Türk Metal Sendikas› 10’un-
cu Bahar Futbol Turnuvas›’nda ye-
nilgisiz olarak finale ç›kan Kale Kilit
Futbol Tak›m›, finalde Arçelik’i pe-
nalt›larla 7-6 yenerek flampiyonlu¤a
ulaflt›. Her y›l geleneksel olarak, Türk
Metal Sendikas› taraf›ndan düzen-
lenen turnuva, ‹BB Yeflilköy Çiroz
hal› saha tesislerinde gerçekleflti.
Kale Kilit Genel Müdürü Nadir Erze,
Üretim Genel Müdür Yard›mc›s›
Tolga Kayao¤lu ve Kilit Üretim Mü-
dür Yard›mc›s› Bülent Yeni’nin izle-
di¤i final maç›n›n ard›ndan gelen
flampiyonluk ve sonras›nda al›nan
birincilik kupas› futbolcular ve tek-
nik ekipte büyük sevinç yaratt›.

Kale Kilit Futbol Tak›m›,
Türk Metal Sendikas› Bahar Turnuvas› fiampiyonu oldu

Kale Kilit Futbol Tak›m› Oyuncular›:  ‹smail Keskin, Erkan Avc›, Serkan fientürk, Halil Adamc›l, Murat Özkan, fiefik K›l›çarslan, Ayd›n Karagöz, ‹lker fiarda¤, 
‹lhan Bayram, Vedat Liko¤lu, Ali Y›lmaz,  Ahmet Altun ve Osman Kaya

Kale Endüstri Holding çat›s› alt›nda bulunan sigortac›l›k alan›nda Kale güve-
nini ve garantisini sunan Kale Sigorta, 2010 y›l›nda gösterdi¤i performans ve yük-
sek sat›fl grafi¤inden dolay› Aviva Sigorta Kurumsal Acenteler aras›nda ‘kârl›l›k ve
büyüme’ dal›nda birinci oldu. Birincilik plaketini, 6 May›s 2011 tarihinde Kiev’de Pre-
mier Palace Hotel’de düzenlenen ödül töreninde Kale Sigorta Acenteli¤i Bölüm
Yöneticisi Gülcan F›nd›k ald›.
Kale Sigorta, yang›ndan ifl durmas›na, h›rs›zl›ktan ifl kazas›na kadar çeflitli risklere
karfl› tüm de¤erleri, Kale’nin uluslararas› ve modern sigortac›l›k anlay›fl›yla teminat
alt›na al›yor; ulafl›labilirlik özelli¤iyle kaza ve yang›n gibi zor anlarda müflterisinin ya-
n›nda olarak ve hasar›n en k›sa zamanda eksiksiz ödenmesini sa¤layarak insan ya-
flam›n›n gündelik ak›fl›n› kesintiye u¤ratm›yor. Sorunsuz sigortac›l›k anlay›fl›na 2011
y›l› itibar›yla sa¤l›k ve bireysel emeklilik konusundaki hizmetlerini çok yak›n bir za-
manda katacak olan Kale Sigorta Acenteli¤i müflteri portföyünü, 2010 y›l›nda bir
önceki y›la göre yüzde 20 oran›nda art›rd›.

Aviva Sigorta’dan Kale Sigorta’ya birincilik ödülü
Kale Sigorta Acenteli¤i, Aviva Sigorta Kurumsal Acenteler aras›nda 2010 y›l› ‘kârl›l›k ve büyüme’
dal›nda birincilik ödülüne lay›k görüldü.





Motosiklete ilginiz nas›l bafllad›?
Çocuklu¤umdan beri hep merakl›yd›m motorsporlar›na, ralli-
lere. Ancak motosiklet sporuyla hafl›r neflir olmam baya¤› geç
oldu. 30 yafl›nda bafllad›m bu spora. 1997’de yap›lan Tunus
Rallisi ilk yurtd›fl› maceram oldu. Orada ülkemi, bayra¤›m›
temsil edip bu sporun keyfine var›nca sonras›nda b›rakama-
d›m. Motosiklet fiziksel güç isteyen bir spor dal› ve çok di-
rençli olman›z gerekiyor. 

“MOTOS‹KLET BEN‹M ‹Ç‹N B‹R TUTKU. MÜCADELE
ETMEK HEM BU SPORUN HEM DE BEN‹M RUHUMDA
VAR. BAfiARILI OLAB‹LMEK ‹Ç‹N YILMAZ SAVAfiÇILAR

OLMAK GEREK‹YOR” D‹YEN VE ‘ÇÖL KAPLANI’ OLARAK
ANILAN SPORCUMUZ KEMAL MERK‹T, BÖYLES‹ ZOR B‹R

ALANDA ÜLKEM‹Z‹ TEMS‹L EDEREK B‹ZLER‹
GURURLANDIRIYOR. 2011 DAKAR RALL‹S‹’NDEN ‹K‹NC‹L‹K

KUPASIYLA DÖNEN BAfiARILI SPORCUMUZ KEMAL
MERK‹T’LE KEY‹FL‹ B‹R SÖYLEfi‹ GERÇEKLEfiT‹RD‹K.

SPOR
K A L E M
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Motosiklet 
Çocukluktan bafllayan sevda:
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Tehlikeli bir spor olarak biliniyor...
Evet, öyle bir alg› var. Ancak öyle de¤il. Bu ifli
spor olarak görüp gerekli donan›ma sahip ol-
du¤unuzda riski di¤er sporlar›ndan farkl› de-
¤il. Önemli olan hem tecrübe hem de güve-
lik aç›s›ndan gerekli donan›mlara sahip olma-
n›n bilincinde olmak. Art›k sakatl›klar› yüksek
oranda bertaraf edecek donan›mlar kullan›-
yoruz. Ayr›ca organizasyonlarda da büyük ge-
liflmeler oldu. Organizasyonu yapan flirketler,
bütün sporcular›n güvenli¤ini sa¤lamak için
teknolojinin tüm nimetlerinden faydalan›yor. 

Yar›fl›rken neler hissediyorsunuz? 
H›z çok önemli. Çünkü zamana karfl› bir yar›fl
bu. Amaç, h›z›n›zla daha iyi bir sonuç elde
edebilmek. Tabii bu ifl, kaygan zeminde ger-
çeklefliyor. Bu da sizi yere ba¤layacak sabitle-
rin azalmas› anlam›na geliyor. Motosiklet spo-
runda bana cazip gelen çok fazla parametre
var. Bu sporda benim bölümüm ralli. Rallide
iflin mekanik k›sm›yla da ben ilgileniyorum.
Yani kendi kendimle direnç mücadelesi de
veriyorum. Yar›fllar›m›z bir hafta ile 15 gün
aras›nda sürüyor. Hem mental hem de fizik-
sel bir mücadele oldu¤u için zorluklar kar-
fl›s›nda do¤ru kararlar vermeniz gereki-
yor. Mücadele etmek benim ru-
humda var...

Bu sporla ilgilenmeye bafllayanlara neler 
söylemek istersiniz?
Her fleyden evvel mücadeleci bir ruha sahip
olmalar› gerekiyor. Fiziksel ve ruhsal olarak
haz›rl›kl› ve dayan›kl› olmak laz›m. Ayr›ca flan-
s›n›z yan›n›zda olmal›. Dakar Rallisi’ni bitirmek
bafll› bafl›na bir baflar›d›r asl›nda. Yar›fla kat›-
lanlar›n sadece üçte biri bitifle ulaflabiliyor.
Örne¤in 2002 y›l›ndaki Dakar Rallisi’ne 168 ki-
fli bafllad›k, bitifli ancak 51 kifli görebildi. Dola-
y›s›yla bu ifle bafllayan kiflilerin y›lmaz savaflç›-
lar olmas› gerekiyor. 

Yar›fllar için destek al›yor musunuz?
Ekonomik girdisi güçlü olan bir spor dal› de-
¤il. Üstelik bu ifli yapabilmek için para harca-
mak gerekiyor. Çeflitli firmalar bana sponsor
olup, destek oluyorlar.  Zaten biz KTM Spor-
moto olarak ayn› zamanda motosiklet ihra-
catç›s›y›z. Dolay›s›yla bu spora en uygun mo-

tosikletlerle yar›fl yap›yoruz. Bunlarla birlikte
motosiklet federasyonumuz de¤iflti. Federas-
yondan da gereken deste¤i ald›m. Hatta bu
y›l federasyon baflkan›m›z benimle birlikte
birkaç kiflinin daha Dakar Rallisi’ne gitmesini
istedi ve bununla ilgili olarak destek sözünü
verdi. Böylelikle daha büyük bir Türk tak›m›
olarak Dakar’da bulunaca¤›z. Önümüzdeki
Dakar Rallisi’ne de kat›laca¤›z. Her zamanki gi-
bi bu sene de servis kategorisinde yar›flaca-
¤›m. Çünkü bu kategoride hem iddial›y›m
hem de daha çok keyif al›yorum. Bizi güzel bir
y›l bekliyor. Bununla birlikte bir de sosyal so-
rumluluk projesi içindeyim. Geçen y›lki Dakar
Rallisi’yle bafllad›m. ‘Ad›m Ad›m Oluflumu’
kapsam›nda Türkiye Omurilik Felçlileri Derne-
¤i için ba¤›fl topluyorum. Bu y›l da devam
edece¤im. Elimden geldi¤ince katk›da bu-
lunmaya çal›fl›yorum. Her bireyin bu konulara
duyarl› olmas› gerekiyor.
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‹fi’TE YAfiAM
K A L E M

Zorlu bir yolculu¤u geride b›rakarak
ofise vard›n›z. Girer girmez bilgisayar›n›z›
açarak resmi ifl gününüzü bafllatt›n›z. Masa-
da y›¤›lm›fl onlarca ka¤›t var, pek çok ifl sizi
bekliyor. Gün içinde kendinizi en çok kahve
makinesinin ve yaz›c›n›n önünde buluyorsu-
nuz. Bir düflünün... Ka¤›tlar›, pilleri, plastikleri
geri dönüflüm için ay›r›yor musunuz? Ofis-
ten ç›karken ›fl›klar› söndürmenin ve elektrik-
li cihazlar› kapatman›n çok önemli bir tasar-
ruf önlemi oldu¤unun fark›nda m›s›n›z? Do-
¤al kaynaklar›n› hiç bitmeyecekmifl gibi tü-
ketti¤imiz dünyam›za karfl› hepimizin so-
rumluluklar› var. ‘Yeflil Ofis’ uygulamalar› kap-
sam›nda gerçeklefltirilecek küçük de¤ifliklik-
ler sayesinde hem at›klar›n›z› azaltabilir hem
de ofis maliyetlerini düflürebilirsiniz.
‹nsano¤lunun karfl›s›ndaki en önemli sorun
olan küresel iklim de¤iflikli¤iyle mücadelenin
hayat›n her alan›na tafl›nmas› gerekiyor. Tam
da bu nedenle ‘Yeflil Ofis’ uygulamalar›, eko-
lojik üretim veya çevreci evler kadar önemli
bir konu. Çevre ve
insan dostu olarak
tan›mlanabilecek
‘Yeflil Ofis’ uygula-
malar›; at›k ve mas-
raflar› azalt›rken sür-
dürülebilir malze-
melerin kullan›lma-
s›n› da teflvik ediyor.

‘Yeflil Ofis’ kavram›, sürdürülebilir çevre poli-
tikalar› gelifltirilmesine ve etkin bir çevre yö-
netim sistemi oluflturulmas›na da destek
oluyor. Bir ofisin ‘Yeflil’ unvan› alabilmesi için
LEED sertifikas›na sahip olmas› gerekiyor. Bu
anlamda ‘Yeflil Ofis’ tüm dünya için yeni bir
kavram. 1998 y›l›ndan bu yana binalara ‘Yeflil
Ofis’ sertifikas› veriliyor. 
Bu sertifikan›n al›nabilmesi için; çevreye veri-
len zarar› en aza indiren; elektrik, su gibi kay-
naklar›n israf edilmesini önleyen çevreci bir
ofis düzeni kurulmas› gerekiyor. ‘Yeflil Ofis’
unvan› için üç ana kriter kategorisi bulunu-
yor: ‘enerji tasarrufu’, ‘ulafl›m ve malzemele-
rin verimli kullan›m›’ ve ‘at›klar›n azalt›lmas›’. 

Türkiye’nin ilk yeflil ofisi
Yeflil Ofis, ülkemizde ilk kez Unilever Türki-
ye’nin sürdürülebilirlik gündemi çerçevesin-
de hayata geçirildi. Yeflil Ofis konseptiyle
Enerji ve Çevre Dostu Tasar›m-
da Liderlik (LEED) sertifikas›

alan Unilever Türkiye’nin merkez binas›, bu
çal›flmalar neticesinde Türkiye’nin ilk Yeflil
Ofisi’ unvan›n› kazand›. 
Unilever Türkiye’nin yeflil ofisi, düflük enerji
kullan›ml› ekipmanlarla donat›ld›, tasar›m
aflamas›nda yüksek izolasyon de¤erleri kulla-
n›ld›. Ka¤›ts›z bir konsepte sahip ofiste, y›ll›k
ortalama yüzde 30 oran›nda daha az elektrik
harcan›yor. Su tasarrufu sa¤layan uygulama-
lar sayesinde de standart bir ofise oranla yüz-
de 40 daha az su israf› oluyor. 

Verimlilik art›yor
Uzun vadede sa¤lad›¤› tasarrufun yan› s›ra
araflt›rmalar, yeflil ofislerin çal›flanlar›n hem fi-
ziksel hem ruhsal sa¤l›¤›na ve verimlili¤ine
yapt›¤› olumlu katk›y› gözler önüne seriyor. 

Yeflil Ofis Program›
Do¤al Hayat› Koruma Vakf› (WWF-Türkiye) ta-

raf›ndan yürütülen ‘Yeflil Ofis’
Program›, iklim de¤iflikli¤iyle
mücadelenin bir parças›. Prog-
ram, enerji tasarrufu, yenilene-
bilir kaynaklar, do¤al kaynakla-
r›n bilinçli kullan›m› ve yaflam
tarz›n›n de¤ifltirilmesi konula-
r›nda ofis çal›flanlar›nda fark›n-
dal›k yaratmay› hedefliyor.

Ofisiniz ‘Yeflil’ olsun!

LEED SERT‹F‹KASI NED‹R? 
2000 y›l›nda Amerika'da Yeflil Bina Konseyi, yeflil bina tasar›m› için endüstri standard› olarak kabul edilen

LEED (Enerji ve Çevre Tasar›m›nda Liderlik) ad› verilen standartlar› oluflturdu. LEED'i, bina baz›ndaki
projelerin çevre üzerindeki etkilerini ve do¤al kaynaklar› korumadaki duyarl›l›klar›n› ortaya ç›karmada
ölçülebilir bir referans›n olmas›na olanak sa¤layan bir tür sertifikasyon sürecini içeren derecelendirme

sistemi olarak tan›mlamak mümkün.








