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Teknolojiyi, “bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al›nmas›”

ve ayr›ca da “üretim yöntemlerini, kullan›lan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi”

olarak tan›mlamak mümkün. Sanayinin en önemli ö¤elerinden biri olan teknoloji,

uygarl›k tarihinde bilim ve mühendislikten çok daha önce ortaya ç›km›flt›r. Ekono-

mik faaliyetlerin varoldu¤u as›rlar boyunca önemi artan teknolojinin, bugünkü ina-

n›lmaz h›z›na ulaflmas›n›n temelinde insan ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor olmas›n›n ötesinde,

ticarete yön verebilmesi de yatmaktad›r. Teknolojik geliflmelerin, ilkel tezgâhlardan

günümüzün geliflmifl üretim bantlar›na ve dolay›s›yla yüksek teknoloji ürünlerine

ulafl›lmas›n› sa¤layan da ticaretin renkli dünyas›d›r. Bugün flirketlerin ticari baflar›s›,

teknoloji üretip bilgi birikimini ürün tasarlamada kullanabildi¤i ölçüde artmaktad›r.

Günümüzü, “teknoloji ça¤›” diye tan›mlamak san›r›m haks›zl›k olmaz. Teknolojinin

son yirmi y›l içinde yaflad›¤› de¤iflim ve dönüflüm hepimizi flafl›rtmaya devam edi-

yor. Kiflisel hayatlar›m›zda oldu¤u kadar, flirketlerin ifl yap›fl flekilleri de teknolojideki

de¤iflimden nasibini al›yor. Teknolojik trendler, üretimde, ticarette ve bilgi paylafl›-

m›nda at›l›m olanaklar›n› art›r›rken, kefliflerle de bize yeni ufuklar aç›yor. 

Kale Kilit, üretimde kulland›¤› yüksek teknoloji sistemleriyle sektöre önderlik ederken

insanlar›n güvenlik anlay›fl›na da yön veriyor. Kilitlerimizi mekanik birer cihaz olma-

n›n ötesine tafl›rken, insan odakl› anlay›fl›m›z› koruyor ve ürünlerimizin yaflam kalite-

sini art›racak yeni özelliklerle donatabilmek için durmadan çal›fl›yoruz. Dijital tekno-

lojileri, sadece üretimde de¤il, ifl süreçlerimizin tamam›nda kullan›yoruz. 

Bu süreçte, teknolojiyi yak›ndan de¤il, ileriden takip etti¤imizi rahatl›kla söyleyebili-

rim. Kale Kilit, bugün, Türkiye’nin teknoloji üretip ihraç edebilen say›l› firmalar›ndan

biridir. Baflta da sözünü etti¤im gibi; teknolojik bilgimizi sanat›m›zla buluflturarak in-

sanlar›n hayatlar›n› kolaylaflt›rmaya devam edece¤iz. 

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

“Teknolojiyi yak›ndan de¤il, 
ileriden takip ediyoruz”

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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ONURSAL HABER
Sad›k Özgür Divri¤i 
Devlet Hastanesi’nin 
yap›m› tamamland›

Teknolojik geliflmeler, flirketlerin ifl yap›fl flekillerini de¤ifltirerek, her geçen
gün yenilikler sunarak flirket ve insanlar›n hayat›ndaki önemini art›r›yor.
Teknolojinin, üstünlük ve faydalar›n›n yan› s›ra en önemli özelliklerinden bi-
ri, flirketlerle müflterilerini yak›nlaflt›rmas›. Art›k teknolojinin nimetlerinden
yararlanarak müflterilerle organik ba¤lar kurup beklenti ve istekleri birinci
a¤›zdan ö¤renmek ve bu iliflkiyi yönetmek flirketlerin en önemli stratejisi
haline geliyor. 

Sosyal medya iletiflimi, marka alg›s› ve sat›n alma karar›n› etkileyen en
önemli faktörler aras›na giriyor. Müflteri ile karfl›l›kl› iletiflim sürecinde dijital
trendler ve sosyal medya, tüketicide yaratt›¤› dönüflümü alg›layabilmek
için mutlaka kullan›lmas› gereken bir alan olarak karfl›m›za ç›k›yor. Markalar,
müflterisini dinlemek, geri bildirim almak, olas› krizleri önlemek ve itibarla-
r›n› yönetmek için sosyal medyay› takip ediyor, buna ihtiyaç duyuyor. 

Teknolojik yeniliklerin ifl dünyas›na etkisini aktarmaya çal›flaca¤›m›z dergi-
mizin 16. say›s›n›n temas›n› “‹fl Dünyas›nda Trendler” olarak belirledik. 

Bu say›m›z›n ‘Onursal Haber’ bölümünde kurumsal sosyal sorumluluk
projelerimizi sizinle paylaflt›k. Öncelikle Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hasta-
nesi’nin tamamland›¤›n› gururla belirtmek isterim. Ayr›ca, çekimi devam
eden “Güvene Aç›lan Kap›lar ve Kilitler” belgeseli ile Türkiye’de kilit tarihi-
ne ›fl›k tutacak arfliv niteli¤inde bir çal›flmaya imza att›k. 

‘Vizyon’ bölümünde konuk etti¤imiz Kale Endüstri Holding ‹nsan Kaynakla-
r› Koordinatörü Kartal Tolga, insan kaynaklar› yönetimininin yeni trendleri-
ni de¤erlendirdi. Dosya bölümünde konu¤umuz, Kale Kilit ve Kale Çelik Efl-
ya Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› Tolga Kayao¤lu ile üretimde sürekli ye-
nilik ve geliflimin getirdiklerini paylaflt›k. 

‘Rehber’de tüketici trendleri , ‘Sektörel Gündem’de ise dijital trendler konu-
sunda uzman konuklar›m›zla ifl hayat›nda yeni trendleri konufltuk. ‘fiehrin
Mekânlar›’nda tropikal iklimleri ve binlerce deniz canl›s›n› Florya’da bulufl-
turan ‹stanbul Akvaryum Kompleksi’ne yer verdik.

Usta oyuncu Selçuk Yöntem’le ‘Hofl Sohbet’ bölümümüz için keyifli bir
söylefli gerçeklefltirdik. Spor sayfam›zda, dünya rekorlar› ve ald›¤› birçok
ödülle ülkemizin gururu olan dal›fl rekortmenimiz fiahika Ercüman’la ba-
flar›lar›n› konufltuk.

Yeni trendlerin hayat›n›za yenilik ve konfor getirmesi dile¤iyle...
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HOfi SOHBET
Oyunculuk ‘sorumlu olmak’ demektir 
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Ayy›ld›z Genel Müdürü Mehmet Çebi:
“S›rt›m›z› Kale Sigorta’ya dayad›k”
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Kale Endüstri Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü Kartal
Tolga: “‹nsan kaynaklar› yönetimi gerçekçi haz›rlanmal›”
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4 � K A L E M  2 0 1 1 K A L E M  2 0 1 1� 5

K A L E M

SEKTÖREL GÜNDEM
Dijital Trendler ilham›n›

insandan al›yor24

Kale Endüstri Holding A.fi. 

Yay›n Organ›

‹mtiyaz Sahibi
Kale Endüstri Holding A.fi. ad›na 

Sedat Özgür

Yaz› ‹flleri Müdürü

Kenan Kızıltan

Genel Yay›n Yönetmeni
Hülya K›l›ç

Yay›n Kurulu
Sedat Özgür, Kenan K›z›ltan, 

Hakan Önce, Nadir Erze, 

Cavit Do¤an, Ülkü Karaosmano¤lu,

Hülya K›l›ç 

Yay›na Haz›rlayanlar
Hasan Y›lmaz

Esen Özbecerikli

Editör
Özden K›l›ç

Özer Say›n

Muhabir
Melis Ünsal

Sanat Yönetmeni
Ahmet Akgül

Metin Özkan

Yönetim Yeri
Atatürk Caddesi, Baflak Sokak 

No: 39 Güngören/‹stanbul

TTeelleeffoonn:: (0212) 557 34 00 (pbx) 

FFaakkss:: (0212) 554 31 55

Yap›m
KKeessiiflfliimm  YYaayy››nncc››ll››kk  vvee  

TTaassaarr››mm  HHiizzmmeettlleerrii  AA..fifi..

Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 

No: 22, Kat: 8, 34394

Esentepe/‹stanbul 

TTeelleeffoonn:: (0212) 337 51 99 (pbx) 

FFaakkss:: (0212) 288 62 36

Bask›
EEllmmaa  BBaass››mm

0212 697 30 30

Yay›n Türü: Yerel, Süreli, Üç ayl›k 

DOSYA
Kale Kilit ve Kale Çelik Eflya 

Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› 

Tolga Kayao¤lu: “Üretimde 

geliflimin sonu yok”14



6 � K A L E M 2 0 1 1 K A L E M 2 0 1 1� 7

ONURSAL HABER
K A L E M

Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi’nin
yap›m› tamamland›

Yap›m›na19 Kas›m 2009 tarihinde baflla-

nan Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi’nin in-

flaat çal›flmalar›n› yerinde görmek isteyen Kale

Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür,

efli Hülya Özgür’le birlikte Divri¤i’ye gitti. Hasta-

ne inflaat›nda incelemelerde bulunan Sad›k Öz-

gür, Proje Müdürü Mimar ‹brahim Tüten-

yurt'tan çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›. Özgür, ifl-

çilere ve flantiye sorumlular›na gösterdikleri

gayretlerden dolay› teflekkür etti. Divri¤i'ye her

geliflinde heyecan›n›n bir kat daha artt›¤›n› ifa-

de eden Özgür, inflaat›n büyük bölümünün bit-

mesinin kendisini mutlu etti¤ini söyledi. Öz-

gür’e incelemelerinde Belediye Baflkan Vekili

Hüseyin Göçer, Divri¤i Devlet Hastanesi Baflhe-

kimi Dr. Faz›l Mehmet Ba¤c›, CHP ‹lçe Baflkan›

Hüsamettin K›rkayak da efllik etti.

Bir ziyaret de Sedat Özgür’den
Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Sedat Özgür de geçti¤imiz ay Divri¤i’ye gide-

rek,  Divri¤i Kaymakam› Salih Ayhan ve Belediye

Baflkan› Hakan Gök ile birlikte hastane inflaat›n-

da incelemelerde bulundu. Babas›n›n memle-

ketine yapt›rd›¤› hastaneyi oldukça be¤endi¤i-

ni ifade eden Sedat Özgür, doktorlar›n ve sa¤l›k

personelinin art›k daha rahat ve modern bir

hastanede görev yapacaklar›n› söyledi. Sad›k

Özgür’ün hayat› boyunca kalite, güven ve ga-

ranti ilkelerinden taviz vermeden üretim yap-

may› ve kazand›klar›n› millet için harcamay› ilke

edindi¤ini vurgulayan Sedat Özgür flöyle ko-

nufltu: “Her iflin bafl›n›n sa¤l›k ve e¤itim oldu¤u-

na inan›yoruz. Sad›k Özgür, do¤du¤u ve büyü-

dü¤ü bu topraklar›n kalk›nmas›, çocuklar›n e¤i-

tilmesi için deste¤ini hiç esirgemedi. Bununla

yetinmedi ve Divri¤i’ye bir hastane yapt›r›yor.”

“Sad›k Özgür Divri¤i’nin gurur kayna¤›”
“Hay›rsever ifladam› Sad›k Özgür ve ailesine ilçe-

ye yapt›rd›klar› hastane için teflekkür ediyoruz”

diyen Kaymakam Salih Ayhan, “Geliflen bir yap›ya

sahip olan ilçemizde baflta Divri¤ili olmak üzere

tüm yat›r›mc›lar›n buraya gelerek hem ilçenin

sorunlar›yla ilgilenmesi, hem de yeni ifl sahalar›

açarak yat›r›m planlar›nda Divri¤i’ye de yer ver-

melerini temenni ediyorum,” fleklinde konufltu.

Belediye Baflkan› Hakan Gök ise Özgür Ailesi’nin

Divri¤i’nin medar-› iftihar› oldu¤unu belirterek,

“Gerek Sad›k Özgür, gerekse efli ve çocuklar›na, il-

çemize yapt›rd›klar› bu büyük hastane için teflek-

kür ediyoruz. Türkiye’nin birçok zengin ifladam›-

na örnek teflkil eden bu insanlar› Divri¤ililer ola-

rak hiçbir zaman unutmayaca¤›z” dedi. Sedat

Özgür’e hastane inflaat› ziyaretinde Kale Endüstri

Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Kenan K›z›ltan, Proje Müdürü Mimar ‹brahim Tü-

tenyurt, Yüksek Mühendis Mimar Harun Reflat

Kad›o¤lu, ARTGEN Mimarl›k yetkilileri ‹skender

Uçar ve Murat Bulut da efllik etti.

KAZANDIKLARINI M‹LLET‹ ‹Ç‹N HARCAMAYI ‹LKE
ED‹NEN KALE K‹L‹T KURUCUSU VE KALE ENDÜSTR‹
HOLD‹NG ONURSAL BAfiKANI SADIK ÖZGÜR’ÜN
D‹VR‹⁄‹’DE YAPTIRDI⁄I HASTANEN‹N SA⁄LIK
BAKANLI⁄I’NA DEV‹R ‹fiLEMLER‹ BAfiLADI.

Sad›k Özgür 
Sivas Divri¤i Devlet Hastanesi
� Hastane Yeri: Sivas ‹li, Divri¤i ilçesi, 
Kale mahallesi 
� ‹nflaat Arazisi: 19.506,85 m2

� Yatak kapasitesi: 34 adet hasta odas› 
(31 adet hasta yata¤›),  odalara ikinci yatak eklenmesi
halinde 22 adet hasta yata¤› daha ilave edilecektir.
Di¤er servislerdeki toplam yatak say›s› 41 (Diyaliz,
Do¤umhane, Ameliyathane, Acil, 
Genel Yo¤un Bak›m, Hükümlü Odas›)                             
� Lojman: 12 daire 
� Bekar Lojman›: 14 adet 
� Toplam maliyet tutar›: 30 milyon TL 
� Hizmete girifl y›l›: 2011 
� Hastane tan› ve tedavi üniteleri: Çocuk poliklini¤i,
dahiliye poliklini¤i, genel cerrahi poliklini¤i, acil
poliklini¤i, monitörlü gözlem odas›, hasta müflahede
odas›, laboratuvar, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji,
difl poliklini¤i, kad›n do¤um poliklini¤i, diyaliz
bölümü, 1 HCV+, 1HBV+ ve bir acil müdahale odas›,
iki ameliyathane, hasta ay›lma ve hasta haz›rl›k
odalar›, genel yo¤un bak›m odas›, yeni do¤an, bir
do¤umhane ve sterilizasyon bölümü. 
� Hastanenin di¤er bölümleri: Mutfak, 84 kiflilik
yemekhane, 92 kiflilik kafeterya, 162 kiflilik konferans
salonu, çamafl›rhane.
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Sad›k Özgür’den 
Haliç Tersanesi’ne ziyaret

Sad›k Özgür, Haberci Yap›m taraf›n-
dan Kale Kilit için haz›rlanan “Güvene Aç›-
lan Kap›lar ve Kilitler” belgeselinin çekim-
leri için Haliç Tersanesi’ni ziyaret etti. Bel-
gesel çekiminde, kilit tarihinin izlerini sü-
ren Haberci ekibi, Türkiye’de ilk yerli kilidin
üretimini yaparak, yaratt›¤› markay› tüm
dünyaca tan›nan bir marka haline getiren
Kale Kilit’in kurucusu ve Onursal Baflkan›
Sad›k Özgür’e genifl yer verdi. 
Sad›k Özgür, Sivas Divri¤i Demir Madenle-
ri’nde çocuk denecek yaflta ö¤rendi¤i tor-
nac›l›k mesle¤ini ‹stanbul’da devam ettir-
mek için ‹stanbul’a gelmifl ve Devlet De-

nizyollar› Haliç Tersanesi’nde ifle bafllaya-
rak, askerlik öncesi ve sonras›nda tersane-
de çal›flm›flt›. 
Sad›k Özgür’ün hayat›nda önemli yeri
olan Haliç Tersanesi’ni y›llar sonra Haberci
ekibi ile birlikte ziyaret eden Sad›k Özgür,
çal›flt›¤› mekânlar› gezerek, tersane çal›-
flanlar›yla sohbet etti. Burada yaflad›¤› de-
neyimin kendisine büyük katk› sa¤lad›¤›n›
belirten Sad›k Özgür, Haliç Tersanesi’nin
mesle¤inde yeterli olgunlu¤a ulaflt›¤› ve
‘kendi iflini kurma’ düflüncesinin geliflti¤i
yer olarak hayat›nda ayr› bir önemi oldu-
¤unu ifade etti. 

Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan 1455 y›l›nda kurulan Tersane-i Amire as›rlarca Osmanl› donanmas›n›n üssü olmufl ve  gemi sanayii bak›-
m›ndan üç ayr› teknolojik dönem içinde kürekli dönemde kad›rga ve benzeri türde gemiler, yelkenli dönemde kalyon ve buharl› dönem-
de vapur makineleri infla ve imal edilmifl. Karaköy’den Ka¤›thane’ye kadar uzanan bölgede tarih boyunca gemi yap›m› ve onar›m› amac›y-
la binlerce zanaatkâr çal›flm›fl. Haliç Tersanesi üç havuzu, üç atölye binas›, kap› ve çeflmesiyle dünyada aktif olarak çal›flan en eski tersane ol-
ma özelli¤ini tafl›yor. Günümüzde fiehir Hatlar› A.fi.’nin genel merkezi olan tersanede flehir hatt› gemilerinin bak›m ve onar›m› yap›l›yor.

En eski tersane: Haliç Tersanesi

HABERC‹ YAPIM’IN KALE K‹L‹T

‹Ç‹N HAZIRLADI⁄I “GÜVENE

AÇILAN KAPILAR VE K‹L‹TLER”

BELGESEL‹N‹N ÇEK‹MLER‹

SÜRÜYOR. K‹L‹T TAR‹H‹NE IfiIK

TUTAN BELGESELDE,

TÜRK‹YE’DE ‹LK YERL‹ K‹L‹D‹N

ÜRET‹M‹N‹ YAPARAK KALE K‹L‹T’‹

SEKTÖRÜNÜN L‹DER‹ HAL‹NE

GET‹REN SADIK ÖZGÜR’E GEN‹fi

YER VER‹LD‹.

“HAL‹Ç TERSANES‹’NDE
ÇALIfiTI⁄I MEKÂNLARI GEZEN 
SADIK ÖZGÜR, TERSANE
ÇALIfiANLARIYLA SOHBET ETT‹.

Kale Kilit kurucusu ve Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür, 
Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ve Coflkun Aral çekimlerde...

‘Güvene Açılan Kapılar ve Kilitler’ belgeselinin çekimleri
Haliç Tersanesi’nde devam etti.
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KALE K‹L‹T, TAR‹H BOYUNCA GÜVENL‹⁄‹N SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLEN K‹L‹D‹N TAR‹H‹N‹, USTA GAZETEC‹
COfiKUN ARAL’IN GENEL YÖNETMENL‹⁄‹NDE BELGESEL F‹LME DÖNÜfiTÜRDÜ. “GÜVENE AÇILAN KAPILAR VE
K‹L‹TLER” BELGESEL‹, K‹L‹D‹N ‹K‹ B‹N YILLIK SERÜVEN‹N‹ SÜRÜKLEY‹C‹ B‹R ÜSLUPLA ANLATIYOR.

Kilidin tarihi film oldu
Kale Kilit, gizli kalm›fl kilit ve kap›lar›n hikâyesini gün ›fl›¤›na ç›kar›yor!

Haberci Yap›m taraf›ndan Kale Kilit
için haz›rlanan “Güvene Aç›lan Kap›lar ve Ki-
litler” belgeseli, kilit ve kap›lar›n M.Ö. 500’lü
y›llardan günümüze uzanan ve ço¤u za-
man gizli kalm›fl tarihini gözler önüne seri-
yor. Genel yönetmenli¤ini usta gazeteci ve
belgesel yap›mc›s› Coflkun Aral’›n, yönet-
menli¤ini Murat Toy’un, yap›m koordina-
törlü¤ünü ise Müge Aral’›n üstlendi¤i filmin
çekimleri tamamland›. 
Belgeselin, kilit ve onun vazgeçilmez yolda-
fl› kap›lar›n tarihi gelifliminin izlerini sürdü-
¤ünü anlatan Coflkun Aral, filmi izleyenlerin
toplumsal hayat›n vazgeçilmezi olan bu iki
yap› unsurunun gündelik hayat› nas›l etki-
ledi¤ine flafl›racaklar›n› söyledi. Belgeselin
Türkiye’de evrensel kalitede üretim yapan
bir kurumun deste¤iyle haz›rland›¤›na dik-
kat çeken usta gazeteci Aral, belgesel ko-
nusunda flunlar› söyledi: “Film, yaflam›n ol-
mazsa olmazlar›ndan kap› ve kilitleri anlat›-

yor. Görselli¤i zaman içinde de¤iflse de te-
mel özellikleri tarihin derinliklerinden gü-
nümüze kadar de¤iflmeyen kap› ve kilitler
üzerine bir film haz›rlad›k. Bu topraklarda ilk
örneklerini bulabildi¤imiz kap› ve kilitlerin
geçti¤imiz yüzy›lda sanat ve zanaat› ortak
potaya soktu¤unu görüyoruz. ‹lk yerli ima-
lat› gerçeklefltiren de¤erli bir ifladam›n›n k›-
sa öyküsünün de bulundu¤u, farkl› ülkeler-
den örneklerle birlikte haz›rlad›¤›m›z belge-
sel, izleyicilerin hiç düflünmedikleri ama ha-
yatlar›n›n her an›nda var olan kap› ve kilitler
üzerine farkl› düflünmelerini sa¤layacak.” 

‹sfahan’dan Sivas'a...
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok tarihi ve özel
kap› ile kilidin yer ald›¤› “Güvene Aç›lan Ka-
p›lar ve Kilitler”, Türkiye’de bu amaçla yap›l-
m›fl ilk belgesel olma özelli¤ini tafl›yor. Yeni
yay›n döneminde ‹z TV’de izleyiciyle bulufla-
cak filmin çekimleri için çok say›da flehir ve

tarihi yap› ziyaret edildi. Tarihe tan›kl›k et-
mifl çok say›da kap›y› konu edinen filmde,
tarihi flehirlerdeki önemli kap› ve kilitlerin hi-
kâyesi de iflleniyor. Yurtiçi çekimleri için Si-
vas Divri¤i’nin yan› s›ra Safranbolu, Mardin

ONURSAL HABER

ve ‹stanbul ziyaret edildi. Yurtd›fl›nda ise
‹ran’da ‹sfahan ve Tahran; Yemen’de Sana’ya,
‹talya’da Venedik ve Floransa; Hindistan’da
Jaipur, Rusya’da ise Moskova’ya gidildi.

Çekimler Haliç Tersanesi’nde bafllad›
Belgeselin çekimleri, Türkiye’de ilk yerli kili-
din üretimini yaparak yaratt›¤› markay› tüm
dünyaca tan›n›r hale getiren Kale Kilit’in ku-
rucusu ve Kale Endüstri Holding Onursal
Baflkan› Sad›k Özgür’ün ifl hayat›na at›ld›¤›
Haliç Tersanesi’nde bafllad›. 
Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sa-
d›k Özgür, Kale Endüstri Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Sedat Özgür, Yönetim Kuru-
lu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan’›n an›la-
r›yla renklenen belgeselde Kale Kilit’in de-
neyimli ustalar› da unutulmad›. Mezopo-
tamya ve Akdeniz’in unutulmaz kilit ve ka-
p› ustalar›n›n b›rakt›¤› izleri takip eden bel-
gesel, izleyicileri tarihin renkli derinliklerin-
de flafl›rt›c› bir yolculu¤a ç›kar›yor.

Divri¤i Ulu Camii
Belgeselin u¤rad›¤› noktalar aras›nda Sivas
da vard›. Divri¤i Ulu Camii kap›s›n› görüntü-
leyen belgesel ekibi, tarihi yap› hakk›nda an-
lat›lan efsaneleri de filme tafl›d›. Bilindi¤i gi-
bi, 1228 y›llar›nda infla edilen tarihi Divri¤i
Camii, Anadolu’nun en önemli ve eski yap›-
lar› aras›nda yer al›yor. Divri¤i Camii’nin ka-
p›s›ndan çok etkilendi¤ini anlatan Coflkun
Aral, kap›daki ince iflçili¤e ve kilit düzene¤i-
ne hayran kald›¤›n› söyledi.

Sivas - Divri¤i Ulu Camii

Kenan K›z›ltan ve Coflkun Aral demir döküm ustalar›yla...

Foto¤raf: COfiKUN ARAL
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‹nsan Kaynaklar› konusunda Türkiye’deki yeni
trendler nelerdir? 
Türkiye’deki ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, uy-
gulamalar› ve ‹K fonksiyonunu büyük ölçü-
de moda oldu¤u için hayata geçirme al›fl-
kanl›klar›ndan uzaklaflt›.  Ayn› flekilde gerek
yasal zorunluluklar nedeniyle gerekse bu
ifle moda yaklafl›m›nda olanlar›n yanl›fl yak-
lafl›mlar› sonucu maalesef hâlâ ‹K uygula-
malar›, kurumlar›n kültür ve iklimine uygun
olarak hayata geçirilmedi. Bu tarz flirketler,
performans sistemi olmadan yetenek yöne-
timine geçiyor; daha 180 derecelik perfor-
mans de¤erlendirmeyi baflarmada 360 de-
recelik performans de¤erlendirmeyi uygu-
luyor; daha hedeflerle yönetimi kurumsal-
laflt›ramam›flken alt› sigma uyguluyor. Bu
flekilde gerçeklerden uzak hayali ‹K politika-
lar› flirkete oldu¤u kadar çal›flana da zarar
veriyor. ‹K uygulamalar› yükselen trendlere
ba¤l› olmadan her fleyden önce kurum kül-
türüne uyumlu ve gerçekçi haz›rlanacak ak-
siyon planlar›yla organizasyona yans›t›lmal›-
d›r. Bir kurum için uygun olan bir ‹K uygula-
mas›n› hevesle kopyalamak hüsranla so-
nuçlanabilir. Bu olumsuz s›rf moda oldu¤u
için “biz de yapal›m” yaklafl›mlar› topra¤› ha-
z›rlamadan tohumu ekmeye benzetilebilir.
Toprak haz›r de¤ilse dikilen tohum bütçe
boyutunda dahi hangi can suyu ile besle-
nirse beslensin hayat bulup yefleremeye-
cektir. 

‹nsan kayna¤›n›z›n e¤itimi konusunda ne gibi
çal›flmalar yap›ld› ya da yapacaks›n›z? 
Kale Endüstri Holding olarak 2012 e¤itim
hedefimizi 26 adam/saat olarak belirledik ve
e¤itim prosedürümüzü gözden geçirip ye-
niledik. Bütçe çal›flmalar›na paralel analizleri-
mizi sonuçland›rd›ktan sonra da 2012 Stra-
tejik E¤itim Plan›’n› CEO onay›na sunaca¤›z.
Bu noktada temel prensibimiz flirketin he-
defleriyle ve öncelikleriyle bütünselleflmifl
ve nitelikli çal›flan profilinin beklentilerini de
karfl›layacak en ideal planlamay› gerçeklefl-
tirmek. Bu kapsamda her e¤itim talebi titiz-
likle analiz edilip çal›flan›n geliflimine azami
katk› sa¤layabilecek e¤itimlere a¤›rl›k verili-
yor. Temel amac›m›z flirket hedefleriyle çal›-

flan›n beklentilerini ayn› paralelde bulufltu-
rabilmek. Bu çerçevede sadece çal›flan mo-
tivasyonu amaçl› e¤itimler de¤il, ihtiyaç yet-
kinliklerdeki gelifltirilmesi gereken noktalara
odaklan›yoruz. Yine bu kapsamda daha ön-
ceden Kale Sat›fl Akademisi olarak bafllat›l-
m›fl planl› e¤itimlere paralel olarak, UNITED
E¤itim Dan›flmanl›k firmas›yla ortak Kale E¤i-
tim Akademisi kurma çal›flmalar›n› bafllatt›k.
2012 y›l›nda gerçeklefltirmeyi arzu etti¤imiz
bu projede üst düzey, orta kademe, ilk kade-
me ve genç yetenekler olarak dört ana grup
alt›nda, çal›flan›n geliflimine yönelik e¤itim-
leri sistematik ve profesyonel bir flekilde uy-
gulamaya koymak istiyoruz. Kale E¤itim Aka-
demisi ile 2014 y›l›ndan itibaren müflterileri-
mize ve tedarikçilerimize de e¤itimler ver-
meyi planl›yoruz. Sonuçta 2015 y›l›nda flirket
e¤itim standartlar›m›z› kifli bafl› 40 adam/sa-
at düzeyine getirmek istiyoruz.  

Çal›flanlar›n›n rahatl›kla önerilerini ya da s›k›n-
t›lar›n› paylaflabildi¤i bir sistem var m›? 
Hâlâ ‘aç›k kap›’ yöntemini fiilen uyguluyoruz
ve gerek mavi yaka gerekse beyaz yaka çal›-
flan arzu etti¤i zaman ‹nsan Kaynaklar› De-
partman çal›flanlar›yla görüflebiliyor. Kale
Öneri Sistemi ise belli ölçütlerde uygulama-
daki mutsuzluklar›n da özgürce ifade edile-
bildi¤i ve beklentilerin önerilerle yönetimle
paylafl›ld›¤› bir iç iletiflim platformu. Uygula-
mada özellikle de¤erlendirme ve onay afla-
mas›nda gecikme veya aksamalar olsa da
birçok endüstri flirketinde olmayan iyi uygu-

lama örneklerimizden biri. 
Ayr›ca ‹K koordinatörü olarak 2012 y›l›ndan
itibaren üretim çal›flanlar›yla ö¤le yemek
paydoslar› sonras› yar›m saatlik k›sa kahve
sohbetleri yapmay› planl›yoruz . ‹nsan Kay-
naklar› Departman›’nda en az ayda bir yap›-
lacak bu sohbet toplant›lar›m›za her sefe-
rinde de¤iflik departmanlardan de¤iflik
isimlerin davet edilmesiyle çal›flan›n s›k›nt›
ve beklentilerini özgürce paylaflabilece¤i
bir iletiflim ortam› yaratmay› amaçl›yoruz.
Gelecekte üretim hatlar› aras›na yerlefltiril-
mesi düflünülen bilgisayarlar›n ise mavi ya-
ka çal›flan görüfllerinin daha da fazla payla-
fl›labildi¤i f›rsatlar ortaya ç›karacakt›r.   

Yeni mezunlara neler söylemek istersiniz? 
Öncelikle ne istediklerine karar versinler.
Hedefledikleri fonksiyonel ifl alan›n›n en iyi-
si olmak için merakl› ve araflt›rmac› bir yak-
lafl›mla hedefledikleri ifl alan›n›n tüm dina-
miklerine aflina olmaya çal›fls›nlar. Baflvur-
duklar› flirketleri ve ifl pozisyonlar›n› mülakat
öncesi çok iyi araflt›rs›nlar. ‹nternetin sa¤la-
d›¤› sonsuz bilgi platformunu iyi de¤erlen-
dirip kendilerini do¤ru ifade edecek bir öz-
geçmifl haz›rlas›nlar. Kendilerini tan›mlarken
abart›lardan ve detaydan uzak dursunlar.
Torpili olmayan veya referanss›z adaylar bir
yere giremez zihniyetinden uzak olsunlar.
Unutmayal›m ki nitelikli ifl gücünün ekmek
kap›s› bir yerlerde onlar› bekliyor ve inançl›
insanlar›n bu kap›y› bulmalar› flanslar›n›n
ötesinde araflt›rmac› yönlerine de ba¤l›d›r.
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TÜRK‹YE’DE GERÇEKLERDEN UZAK, HAYAL‹ ‹NSAN
KAYNAKLARI POL‹T‹KALARININ fi‹RKETLERE OLDU⁄U KADAR
ÇALIfiANLARA DA ZARAR VERD‹⁄‹N‹ SÖYLEYEN KALE
ENDÜSTR‹ HOLD‹NG ‹NSAN KAYNAKLARI KOORD‹NATÖRÜ
KARTAL TOLGA, “KALE ENDÜSTR‹ HOLD‹NG OLARAK ‹NSAN
KAYNAKLARI UYGULAMALARINI YÜKSELEN TRENDLERE BA⁄LI
KALMADAN, KURUM KÜLTÜRÜMÜZE UYUMLU VE 
GERÇEKÇ‹ HAZIRLANACAK AKS‹YON PLANLARIYLA
GERÇEKLEfiT‹R‹YORUZ” D‹YOR.

“‹nsan kaynaklar› yönetimi
gerçekçi haz›rlanmal›”

Kale Endüstri Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü Kartal Tolga:

V‹ZYON
K A L E M

Türkiye’de insan kaynaklar›n›n yönetimini ve insan
kayna¤›n›n niteli¤ini de¤erlendirir misiniz? 
Türkiye’de ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi anlay›fl›n›n gelifli-
mi 1995 y›l›ndan itibaren h›zla yükseldi ve bugün gel-
di¤i noktada birçok Avrupa ülkesindeki ‹K uygulama-
lar›n›n önünde ve örnek al›nan uygulamalar›yla Ame-
rika ve ‹ngiltere gibi ülkelerle k›yaslanabilir duruma
geldi. ‹fl Hukukumuzdaki 2003 sonras› geliflmeler de,
yasal dayanaklar› da olan iyi uygulamalar› Performans
Yönetimi gibi konularda Avrupa’dan daha süratli ifl pa-
zar›nda hayata geçirebilen konuma gelmemize ola-
nak sa¤lad›. 2011 Türkiye’sinde art›k aile flirketlerinin
birço¤u uluslararas› normlarda ‹K departman ve uygu-
lamalar›na sahip. Hatta birçok yabanc› flirkete k›yasla
çal›flana daha fazla de¤er veren konuma gelebilmifl-
lerdir. Örne¤in son ekonomik kriz s›ras›nda küresel bo-
yutta gerçekleflen iflten ç›karmalar ve ücretlerin sabit-
lefltirilmesi gibi uygulamalar› birçok Türk aile flirketi da-
ha çal›flan odakl› davranarak kendi organizasyonlar›na
yans›tmam›fllar veya k›smen yans›tm›fllard›r. Yine bir-
çok yabanc› organizasyon ifle al›mlar› ve e¤itim bütçe-
lerini krizle birlikte dondururken güçlü sermaye yap›s›-
na sahip Türk aile flirketleri ifl gücünü azaltmak zorun-
da kalsa da mevcut çal›flanlar›n ücret art›fllar›na bu ka-
dar kat› yaklaflmad›. 
Di¤er taraftan müflterilerin nakit ak›fllar›n› dengede
tutmak istemeleri sonucu ödemelerdeki geri dönüfl-
lerde s›k›nt›l› süreçler zaman zaman yaflansa da Avru-
pa ifl pazarlar›na göre çal›flma koflullar›m›z›n çok daha
iyi durumda sürdürülebilirli¤i sa¤land›. ‹flsizlik rakamla-
r›ndaki de¤iflimin süratinin ve de¤erlerinin Avrupa ve
Amerika’dan daha iyi olmas› bunun en önemli göster-
gesidir. Tabii her zaman oldu¤u gibi kay›t d›fl› ekono-
mi hem yasalar› uygulayan iflvereni hem de iflçiyi ra-
hats›z etmeye devam ediyor. Rekabetin ac›mas›z pa-
zar koflullar›nda merdiven alt› üretimlerdeki sigortas›z
iflçi çal›flt›rma, çift bordro çekme gibi al›flkanl›klar›n›
devlet kontrol alt›na alabildi¤i ve ekonomiyi kay›t alt›-
na çekebildi¤i sürece hem yasaya sayg›l› iflveren hem
de iflçi kazanacakt›r.            

‹NSAN KAYNAKLARI UZMANLARI YA DA YÖNET‹C‹LER‹ 
NASIL B‹R PROF‹LDE OLMALI?
� Bireysel baflar›s›n› tak›m baflar›s›yla bütünsellefltirebilmifl coflkulu bir tak›m oyuncusu,
� Yenilikçi ve yarat›c›, hayal gücünü gerçek ifl yaflam›yla bütünsellefltirebilen,
� Proaktif ve dinamik, azimli, gerekti¤inde zor çal›flma koflullar›yla yüzleflebilen,
� Tevazu sahibi, sab›rl› ve iyi bir dinleyici, filozof,
� Merakl›, araflt›rmac› ve ö¤renmeye aç›k, hedef odakl›,
� Yol gösterici, yönlendirici ve koçluk becerilerine sahip,
� Sevecen ve sempatik, anlay›fll› ve nazik,
� Bar›flç›l ve elastik ama kurumsal ifl disiplininde titiz, 
� Uzlaflmac›, pazarl›k gücü yüksek, güvenilir,
� Ulusla aras› ‹K uygulamalar›n› kurumsal uygulamalar›m›za yans›tabilecek , 
� ‹fl Hukuku ve SGK mevzuat›na hakim.  
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Kale Kilit fabrikalar›n›n  üretim kapasitesi, teknik ve
fiziki özellikleri hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Kale Kilit genifl makine parkuru ile birçok
prosesi bünyesinde bar›nd›r›yor. Bu sayede
müflterilerimize genifl bir ürün yelpazesi sun-
maktad›r. Bu özelli¤i ile Kale Kilit; pres, kapla-
ma, dökümhane, otomat, talafll› imalat, özel
amaçl› silindir makineleri ve montaj proses-
lerinde ayn› anda üretim yapabilmektedir.
Bu yap›s› ile Kale Kilit, günde 120 bin kilit ve
60 bin silindir üretim kapasitesine sahiptir.
Bu kapasiteler, müflteri taleplerine göre
esnetilebilmektedir. 

Kale Kilit için üretimdeki en önemli unsur nedir?
Üretimde, birden fazla ve dönemsel olarak
önemi de¤iflen unsurlar bulunmaktad›r. Üre-
tim flirketleri, de¤iflen rekabet ortam› ve müfl-
teri beklentisi karfl›s›nda; en ucuz maliyetli
üretim yöntem ve sistemlerini gelifltirmek zo-
rundad›r. Bu nedenle, üretimde 2008 y›l›nda

bafllad›¤›m›z ve bugün 13 ayr› bafll›k alt›nda
toplayabilece¤imiz çal›flmalar›m›z bulunuyor.
Maliyetlerle savaflan yal›n üretim gibi sistem-
lerin yan› s›ra Kaizen ve Kalite çemberleri çal›fl-
malar›nda da önemli bir mesafe kat ettik. Ça-
l›flanlar›m›zdan bir y›lda toplanarak de¤erlen-
dirilen iki bin öneri sayesinde maliyetlerde
ciddi iyilefltirmeler sa¤lad›k. Kalite olgusuna
gelecek olursak... Müflteri flikâyet oranlar›n›n
12’de birine, iç proses hatlar›ndaki ar›zalar›n
dörtte birine düflmesi, kalite çal›flmalar›nda
da iyi bir noktada oldu¤umuzu gösteriyor.
Müflteriye arzu etti¤i kaliteyi sunmak asli gö-
revimizdir. Üzerinde durmam gereken ve
bence en önemli unsurlardan biri de insan
unsurudur. Üretim fabrikalar›nda çal›flan yak-
lafl›k 1.300 kifliyle birlikte büyük bir aileyiz. Bafl-
ta Sad›k Özgür Bey taraf›ndan bizlere aktar›lan
ve Sedat Bey taraf›ndan tafl›mam›za izin veri-
len bu bayra¤› zirveye dikmek zorunday›z. Zir-
veye giden do¤ru yolun bulunmas›na yar-
d›mc› olmaya çal›flan bir yönetici olarak, bafla-
r›n›n bu ailede bulunan bütün arkadafllar›ma
ait oldu¤unu belirtmek isterim. Bu nedenle
kendilerine teflekkürü borç bilirim. 

Kapasite ve verimlilikte nas›l bir de¤iflim yaflan›yor?
Her y›l, kapasite geliflimi, otomasyona geçifl ve
kalite düzeyini art›rabilmek ad›na ortalama 7
milyon ABD dolar› tutar›nda yat›r›m
gerçeklefltiriyoruz. Yat›r›mlar›m›z, geliflen ürün
ve proses ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ad›na yap›l›-
yor. ‹yi yat›r›m, bizler için en fazla iki y›lda geri
dönmelidir. ‹htiyaçlar›n do¤ru tespit edilmesi

ve uygun firma seçimleri sayesinde; son dört
y›lda yapt›¤›m›z 47 makine yat›r›m›ndan 39 ta-
nesini, iki y›ldan k›sa geri dönüfl süreleriyle ger-
çeklefltirdik. Üretim tesislerimizdeki hedef, ya-
t›r›ma harcanan kayna¤›, fabrika genelinde ya-
p›lan iyilefltirme faaliyetleriyle sa¤lamakt›r. Bu
süreçte yüzde 83’lük baflar› yakalam›fl
durumday›z. Son dört y›lda, tüm bu iyilefltirme
ve yat›r›m çal›flmalar›yla önemli verimlilik ka-
zançlar› sa¤lad›k. Kale Kilit’te kifli bafl›na üre-
timde yüzde 70’e varan, OEE de¤erlerinde
yüzde 84’lere varan, Kale Pencere’de ise kifli
bafl›na geliflimde yüzde 112’ye varan geliflim-
ler sa¤lad›k. Ayr›ca günlük kapasitemiz; kilit
üretiminde 77 binlerden 120 binlere, silindir-
de 35 binlerden 60 bine, çift aç›l›mda 7 binler-
den 11 binlere ç›kt›. 

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?
Hangi sektörde olursa olsun üretimde gelifli-
min sonu yok. Bunun anlam›n› iyi biliyoruz ve
bundan sonras› için buna göre hareket ediyor
olaca¤›z. Gelecekle ilgili, üst yönetim taraf›n-
dan da kabul gören stratejilerimiz var. Ürüne
özgü iyilefltirme çal›flmalar›m›z artarak devam
edecek, bu alanda flirkete ve müflteriye ciddi
faydalar sa¤layaca¤›z. Yal›n Üretim sistemini,
geldi¤imiz noktada “Yal›n Mükemmellik” sevi-
yesine tafl›maya çal›flaca¤›z. Bu konuda Türki-
ye’de ilk 10 firma aras›na girme hedefimizi,
2015 y›l›nda ortak platformlarla ald›¤›m›z ödül-
lerle ispatlayaca¤›m›za inan›yoruz. ‹nsan kay-
na¤› ve mühendislik gücümüzü daha da gelifl-
tirip ön plana ç›karaca¤›z.

“Üretimde 
geliflimin 
sonu yok”

Kale Kilit ve Kale Çelik Eflya Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› Tolga Kayao¤lu:

Sizi tan›yarak bafllamak isteriz...
Kale Kilit ailesine 2007 y›l› ortalar›nda kat›ld›m. Kilit Üretim Müdür-
lü¤ü ile bafllad›¤›m süreçte; Kale Kilit üretim müdürlü¤ünün yan›
s›ra Metot, Veri Güvence bölümlerinin kurulmas› ve yap›land›r›lma-
s› görevlerini de üstlendim. 2011’de Sat›n Alma, Lojistik, Bak›m,
Mühendislik, Planlama ve Yal›n Ofis bölümlerini bünyesinde bar›n-
d›ran Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’na atand›m.
Bu pozisyonla birlikte Sac Kesme-Dilme, Kale Pencere Sistemleri ve
Kale Çelik Eflya fabrikalar›n›n üretimlerinin sorumlulu¤u da benim
görev alan›ma girmifl oldu.

Geçti¤imiz y›l ve 2011 ile ilgili bir de¤erlendirme alabilir miyiz?
ABD kaynakl› küresel ekonomik kriz, 2009’da herkesi ciddi bir flekil-
de etkiledi. 2010 y›l›nda Türk ekonomisinde, küresel krize ba¤l› ola-
rak üretimde gözlenen ani düflüflten h›zl› bir ç›k›fl gözlemlendi. Bu
genel e¤ilime en fazla uyum sa¤layan Türk firmalar›ndan biri olan
Kale Kilit, T‹M’in 2010 y›l› en fazla ihracat yapan flirketler s›ralama-
s›nda 218’incili¤e yükselmeyi baflard›. 2011’de ise ABD’nin kredi
notunun düflürüldü¤ü, Avrupa’daki borç krizinin büyük ülkelere
yans›ma riskinin yüksek oldu¤u bir ortamda bulduk kendimizi.
Tüm risklere ra¤men Kale Kilit’in ciro ve kârl›l›k oranlar›n› geçen y›-
la göre yüzde 10 oran›nda art›raca¤›na inan›yorum.
Holding bünyesindeki üretim fabrikalar›m›z, bu süreci maliyetleri
disipline edip verimlilikleri art›rarak, ürün baz›nda iyilefltirme çal›fl-
malar› yaparak de¤erlendiriyor. 2015’e uzanan yolda küresel en-
gellerin de ortadan kalkmas›yla Türkiye’nin büyüme h›z›n›n kesil-
meden devam edece¤ini düflünüyorum. Bu dönemde yapt›¤›m›z
çal›flmalar neticesinde flirket olarak genel trendin çok üzerinde ge-
liflece¤imize inan›yorum. 2015 hedefine giden yolda; tüm özkay-
nak ve kârl›l›¤›n› art›ran bir flirketler grubu haline gelmek için savafl-
maya devam edece¤iz.  

HANG‹ SEKTÖRDE OLURSA OLSUN

ÜRET‹MDE GEL‹fi‹M‹N SONU OLMADI⁄INI

BEL‹RTEN KALE K‹L‹T VE KALE ÇEL‹K EfiYA

ÜRET‹M GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TOLGA

KAYAO⁄LU, “KALE K‹L‹T A‹LES‹NDEK‹ HERKES

BUNUN ANLAMINI ‹Y‹ B‹L‹YOR VE BUNA

GÖRE HAREKET ED‹YOR” DED‹. ÜRÜNE ÖZGÜ

‹Y‹LEfiT‹RME ÇALIfiMALARININ DA ARTARAK

DEVAM ETT‹⁄‹N‹ ‹FADE EDEN KAYAO⁄LU,

“ÜRET‹M S‹STEM‹N‹, GELD‹⁄‹M‹Z NOKTADA

‘YALIN MÜKEMMELL‹K’ SEV‹YES‹NE TAfiIMAYA

ÇALIfiACA⁄IZ. BU KONUDA, TÜRK‹YE’N‹N ‹LK

10 F‹RMASI ARASINA G‹RME HEDEF‹M‹Z‹,

2015 YILINDA ORTAK PLATFORMLARLA

ALDI⁄IMIZ ÖDÜLLERLE ‹SPATLAYACA⁄IZ”

D‹YE KONUfiTU.

KALE K‹L‹T’TE EK‹P RUHU...

“Bu ailenin en önemli özelli¤i, birbirine ba¤l›l›¤› ve
sürekli iyilefltirme felsefesini benimsemesidir.
Çal›flanlar›m›zdan da ekip ruhuyla hareket
etmeleri, ortak hedefe kilitlenmeleri, flirketi
gelifltirmeleri, çal›flt›klar› prosesi iyilefltirmeleri ve
flirketin yan›nda olmalar›n› istiyoruz. Son dört y›l
içinde yapt›¤›m›z çal›flma ve e¤itimlerde üzerine
bast›¤›m›z bu ana amaçlara ba¤l› olarak; çal›flanlar-
dan geri dönüfller alarak, ba¤l›l›k ve iyilefltirme kül-
türünde çok daha iyi bir noktaya geldik.”



Günümüzde tüketicilere ulaflmak için
sadece kaliteli üretim ve sa¤l›kl› bir marka yö-
netimi yeterli olmuyor. Tüketicinin ruhuna hi-
tap edebilmek art›k çok daha önemli. 
Reklam mecralar›n›n artmas›, pazarlaman›n
daha çok insan odakl› bir süreç haline gelme-
si, dünya alg›m›z›n farkl›laflmas› tüketici
trendlerini de kökünden de¤ifltirdi. Uluslara-
ras› trend izleme organizasyonu Trendwatc-
hing'in haz›rlad›¤› rapora göre ön plana ç›kan
tüketici trendleri flu flekilde: 

Rastgele incelikler
Tüketicilerin gönlünde taht kurmak isteyen
markalar, hiç beklemedikleri anda müflterileri-
ne küçük jestler yaparak onlar›n gönlünü ka-
zanmaya çal›fl›yor. K›saca R.A.K. (Random Acts
of Kindness) olarak adland›r›lan bu yöntem,
kulaktan kula¤a pazarlama için de iyi bir bafl-
lang›ç yöntemi. Hollanda Havayollar› KLM’in
2010’da oluflturdu¤u “Sürpriz Timi” müflterile-
ri için haz›rlad›¤› küçük hediyeler ve sürpriz-
lerle bu trende iyi bir örnek oluflturuyor.

fiehir ekonomisi
Dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan üç mil-
yar kifli kentlerde yafl›yor, dünyan›n her nokta-
s›nda her gün 180 bin kifli, y›lda 50 milyon ki-
fli flehirlere tafl›n›yor. Dolay›s›yla ürün ve hiz-
metler daha deneyimli ve rafine hale gelen
bu tüketici kitlesine göre tasarlan›yor. 

Fiyat curcunas›
Tüketiciler kendilerine özel teklif ve indirimler
bekliyor. Markalar ifl modellerini yenilikçi tü-
ketici davran›fllar› do¤rultusunda flekillendir-
meye devam edecek. Son günlerin moda ti-
caret yöntemi olan f›rsat siteleri, bu anlay›fl›n
en somut örne¤i. Fiyat curcunas› olarak
an›lan bu trend, önümüzdeki y›llarda
çok daha fazla ivme kazanacak.

Çinliler için üretim
Çin ve Brezilya gibi yükselen ekonomilerin
tüketicilerine özel ürünler ve markalar ge-
lifltirmek, önümüzdeki y›llar›n da trendlerin-
den biri olacak. 

Online statü sembolleri
Online ortam›n yükselifline ba¤l› olarak onli-
ne statü sembolleri de de¤er kazanmaya bafl-
lad›. Facebook veya twitter gibi insanlar›n
üretimlerini baflkalar›yla paylaflt›¤› popüler
ortamlara yönelik yarat›c› ürünler kurumlar›n
pazarlama süreçlerinde yer ediniyor. 

Sa¤l›k
Baz› tüketiciler için sa¤l›kl› kalmalar›na yar-
d›mc› olacak ve yaflam kalitelerini art›racak
ürün ve hizmetler en yeni ve parlak statü
sembolleri aras›nda yer al›yor. Dünyada 500
milyon civar›nda insan 2015’te mobil sa¤l›k
uygulamalar›ndan yararlanmay› bekliyor.
Sa¤l›k uygulamas›n›n yüzde 57’si sa¤l›k çal›-
flanlar›n› de¤il son tüketiciyi hedefliyor.

Geliflmekte olan cömertlik
Özellikle yükselen ekonomilerde tüketiciler
yard›mlaflma, sosyal sorumluluk gibi konulara
giderek daha fazla önem vermeye bafll›yor.
Dünyadaki tüketicilerin yüzde 86's› firmalar›n,
toplumun ilgi alanlar›na önem vermeleri ge-
rekti¤ini düflünüyor. Tüketicilerin yaklafl›k yüz-
de 80’i markalardan kârlar›n›n bir bölümünü
toplumsal bir projeye ba¤›fllamas›n› bekliyor.

Planl› ve spontan
Aile bireyleriyle, tan›d›klarla, arkadafllarla veya
yabanc›larla çeflitli organizasyonlar veya et-
kinliklerde bir araya gelmeyi sa¤layacak onli-
ne ve mobil uygulama ve araçlar›n önemi ar-
tacak. Facebook, Twitter, Google gibi mevcut
hizmet sa¤lay›c›lar›n bu konudaki yerel hiz-
metleri artaca¤› gibi yeni hizmet sa¤lay›c›lar
da ortaya ç›kacak. 

Süper yeflil ürünler
Önümüzdeki dönem yaln›z çevre dostu ürün-
lerin de¤il, “Üstün nitelikli yeflil ürünler”in a¤›rl›k
kazand›¤› dönem olacak. Üstün yeflil ürünler,
çevre dostu olman›n yan›nda, üstün bir ifllev-
selli¤in, üstün bir tasar›m›n ve üstün bir tasarru-
fun bileflimi olacak. Üstün yeflil ürünler,üstün
bir ifllevselli¤in ve tasar›m›n bileflimi olacak. 

Elektronik oyunlar
Elektronik oyunlar, ilk ortaya ç›kt›¤› günden
bu yana insanlar›n ilgisini çekmeye devam
ediyor. Ne var ki son on y›ldaki geliflim, elek-
tronik oyun dünyas›n› hiç hesapta olmayan
büyüklüklere ulaflt›rd›. Elektronik oyun pazar›-
n›n cirosu, geçti¤imiz y›l tarihinde ilk kez sine-
may› geçti. 

REHBER / TÜKET‹C‹ TRENDLER‹
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tüketici
trendleri

TÜKET‹C‹ TRENDLER‹ NEREDEYSE HER GÜN DE⁄‹fi‹YOR. TÜKET‹C‹YE ULAfiAB‹LMEK ‹Ç‹N PAZARLAMA
SÜREÇLER‹N‹ DE⁄‹fiT‹REN F‹RMALARIN GÜNDEM‹NDE TEKNOLOJ‹K GEL‹fiMELER VE SOSYAL MEDYANIN

YAYGINLAfiMASI EN ÖNEML‹ GÜNDEM‹ ‹fiGAL ED‹YOR. MÜfiTER‹N‹N RUHUNU YAKALAMAK ‹Ç‹N
ÇALIfiAN PAZARLAMA UZMANLARI, DÜNYA ALGIMIZI DA DE⁄‹fiT‹R‹YOR. ‹NSAN ODAKLI B‹R SÜREÇ

HAL‹NE GELEN PAZARLAMA, ARTIK GÜNDEL‹K HAYATIMIZIN TAM ‹Ç‹NDE YER ALIYOR. SADECE
fi‹RKETLER DE⁄‹L, S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI, S‹YAS‹ PART‹LER, HATTA ‹NSANLAR PAZARLAMA

FAAL‹YET‹N‹ HAYATLARININ B‹R PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR. FACEBOOK VE BENZER‹ SOSYAL MEDYA
MECRALARININ BU KADAR ÇOK KULLANILMASI, BU ALANLARDA K‹fi‹SEL VE KURUMSAL B‹LG‹LER‹N

TÜKET‹C‹LERE ULAfiMA ÇERÇEVES‹NDE PAYLAfiILMASI BUNUN GÖSTERGES‹ DE⁄‹L M‹? 

2011
2011’DE ÖN PLANA ÇIKAN TÜKET‹C‹ TRENDLER‹N‹N BAZILARI fiU fiEK‹LDE: RASTGELE ‹NCEL‹KLER, 

fiEH‹R EKONOM‹S‹, F‹YAT CURCUNASI, ONLINE STATÜ SEMBOLLER‹, TÜKET‹M ETK‹LEfi‹M‹, 
GEL‹fiMEKTE OLAN CÖMERTL‹K, PLANLI VE SPONTAN, SÜPER YEfi‹L ÜRÜNLER.
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DUYGULARI ES GEÇMEY‹N
“Aflk markalar›” kavram›n›n yarat›c›s› Kevin
Roberts, art›k eski dünya olmad›¤›n›, bu
ola¤anüstü ça¤da yarat›c› insanlar için her
fleyin mümkün oldu¤unu söylüyor.
Pazarlamada dikkate al›nmas› gereken en
önemli fleyin duygular oldu¤unu
vurgulayan Roberts, yeni pazarlama
sürecini “‹nsanlar›n ancak hayallerine ve
arzular›na temas etti¤inizde, yani onlar›
çeken fleyi anlad›¤›n›zda size karfl›l›k
verecektir” diye anlat›yor.

ODA⁄I DARALTIN
Pazarlama ustas› Al Ries, iflini büyütmek
isteyenlerin "Daha fazla" formülüyle
markalar›n› geniflletmek yerine oda¤›
daraltmak için u¤raflmas› gerekti¤ini
söylüyor. Al Ries, blog sayfas›na yazd›¤›
"‹flinizi büyütmek istiyorsan›z oda¤›n›z›
daralt›n" bafll›kl› yaz›yla ayn› konuya
de¤iniyor. Ries, flirket yöneticilerinin
birinci önceli¤inin "büyümek" oldu¤unu,
bunun da tart›fl›lmayacak bir amaç
oldu¤unu söyledikten sonra "nas›l" diye
soruyor. Ries'a göre öncelikle dar bir
odaktan bafllamak, pek çok hakim
markan›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan bir
strateji. “Önce küçükten baflla ve markan›
infla et" diyen Al Ries, daha sonra
da¤›t›m›n ve ürünün yayg›nlaflt›r›lmas›n›
savunuyor.
Al Ries’›n görüflüne kat›ld›¤›n› belirten
Güventürk Görgülü de flu tavsiyeyi
veriyor: “Siz siz olun, önce her ne
yap›yorsan›z onu iyi yap›n, öncelikle o iflte
büyüyün. Markan›z›n yeterince
güçlendi¤ine inand›¤›n›z zaman, yine çok
iyi yapabilece¤iniz ifllere girin,
bilmedi¤iniz konulara girip müflterilerinizi
de, kendinizi de, markan›z› da rezil
etmeyin.”

Güventürk Görgülü:
“Markalar tüketiciye 
yak›n durmak istiyor”
Tüketicinin dünyas›nda gelece¤in ne getirece-
¤ini öngörmek; neyin uzun soluklu olaca¤› ya
da sadece k›sa süreli bir trend olaca¤›n› belirle-
yebilmek çok zor. Bu nedenle, pazardaki dina-
mizmi ve gündemi yakalayabilmek için pazar-
lama ekipleri teknoloji departmanlar›yla hiç ol-
mad›¤› kadar yak›n ve etkin çal›flmak zorunda
kal›yor. Bilgi Üniversitesi ö¤retim görevlisi Gü-
ventürk Görgülü, bu süreci “Her iki ifl kolu da
birbirlerinin problemlerini, potansiyel büyüme
alanlar›n› takip etmeli. ‹deal marka müdürünün
sadece pazarlama dinamiklerini bilmesi de¤il,
ayn› zamanda teknoloji dünyas›ndaki son ge-
liflmeleri, sosyal medya ve veritaban› pazarla-
mas›ndaki son geliflmeleri de yak›ndan takip
etmesi gerekiyor” diye anlat›yor. 
“Pazarlama 3.0” isimli bir kitap da kaleme alan
Görgülü, önümüzdeki y›llarda tüketicilere ya-
k›n durmak isteyen kurumlar için mobilite, sos-
yal medya, elektronik oyunlar, elektronik tica-
ret ve gönüllü marka temsilci¤i gibi kavramla-
r›n önem kazanaca¤›n› söylüyor. 

Cep telefonu tüketimi art›racak
Mobilite, dünyan›n en önemli pazarlama guru-
lar›n›n odakland›¤› konular›n bafl›nda geliyor.
Cep telefonlar›n›n yayg›nlaflmas›, 3G internet
hizmetinin yaratt›¤› yeni imkânlarla yepyeni bir
pazarlama platformu kuruldu. Görgülü, uzun
süreler boyunca kullanmaya bafllad›¤›m›z cep
telefonlar›n›n eninde sonunda lokasyon bazl›
servislerin ve promosyonlar›n çeflitlenece¤inin
göstergesi oldu¤una dikkat çekiyor. Görgü-
lü’ye göre, 2012 ve sonras›nda ço¤umuzu an-
l›k sat›n almaya yönlendirici birincil etkenin
mobil arama ve lokasyon bazl› servisler olacak.
Dolay›s›yla, cep telefonlar›n›n tüketici tercihleri-
ni daha fazla etkileyece¤ini söyleyebiliriz. Önü-
müzdeki y›llarda cep telefonuyla tüketiciye ge-
len promosyon ve teklifler anl›k zaman dilimle-
rine kadar inecek. Yani, ifle giderken yolunuzun
üzerindeki bir marka “Önümüzdeki yar›m saat
içinde A ürününden sat›n almay› düflünenlere
yüzde 50 indirim yap›yoruz” fleklinde bir mesaj-
la hedef kitlesine yönelik promosyon ve kam-
panyalar›n› anl›k hale getirecek.

Tüketiciye hitap etmenin yeni yolu: Pazarlama 3.0
Tüketicinin beklentilerini etkileyen unsurlar›n bafl›nda teknolojik geliflmeler ve sosyal med-
yan›n yayg›nlaflmas› geliyor. Kalite, uygun fiyat ve marka imaj› yeterli olmuyor. Böyle bir or-
tamda pazarlama süreçlerini do¤ru yönetebilmek için müflterinin ruhunu da yakalamak ge-
rekiyor. Geleneksel yöntemler, ürünlerin özellik ve üstünlükleriyle birlikte hizmet kalitesi
üzerinde duruyordu. Sat›fllar› art›rmak için bu üstünlükleri ve ürün kalitesini daha genifl kit-
lelere duyurmak yeterliydi. Fark yaratma ve bireyselleflmeyi getiren uygulamalar, tüketiciye
özel eflsiz bir deneyim yaratmaya odaklanm›fl durumda. Dünyadaki h›zl› de¤iflim, tüketici
davran›fllar›n› da de¤ifltiriyor. Bütün bu süreci yans›tan “Pazarlama 3.0” kavram›, asl›nda in-
san odakl› olup kâr etmenin mümkün olup olmad›¤›n› sorguluyor. Yak›n geçmifle bakt›¤›-
m›zda tüketici tercihlerini belirleyen unsurlar›n ciddi bir de¤iflim geçirdi¤ini görüyoruz.
1980’lerde kaliteyi dikkate alan tüketiciler için 1990’larda esneklik, 2000’lerde ise inovasyon

ön plana ç›km›flt›. Bugün duygusall›k, sosyal
medya ve insan odakl› yaklafl›mlar, tüketicile-
rin tercihlerini belirleyen temel kavramlar
olarak a¤›rl›k kazanm›fl durumda. fiirket sahiplerinin pazarlamayla ilgili

olarak en çok yöneltti¤i sorular›n bafl›nda
"Pazarlama için ne yapmal›y›m?", "‹nsanlar›
ürünüm için nas›l ikna edebilirim?"
geldi¤ini belirten Güventürk Görgülü,
pazarlaman›n genellikle bir flekilde
ulafl›lan müflterilerin ürün veya hizmeti
sat›n almaya ikna edilmesi gibi
alg›land›¤›n› söylüyor. Pazarlaman›n
iflletme içindeki süreçlerden biri olarak
görülmesinin do¤ru olup olmad›¤›
sorusunu Görgülü flu flekilde yan›tl›yor:
“Yaflad›¤›m›z ça¤da pazarlama, elimizdeki
mevcut bir ürün veya hizmeti baflkalar›na
satmaya çal›flmak de¤il, insanlar›n çoktan
sat›n ald›¤›, yani almaya haz›r oldu¤u ürün
ve hizmetleri gelifltirebilme becerisinin
ad›d›r. ‘Pazarlama 3.0’ dedi¤imiz bu
becerinin, faaliyet alan› ve boyutu ne
olursa olsun her iflletmenin bütününe
yay›lmas›, deyim yerindeyse "ruhuna
egemen olmas›" gerekir.”
Görgülü, pazarlaman›n yeni tan›m›n› ise
ABD’li Harry Backwith’ten al›nt›layarak
yap›yor: “Backwith 2007'de yazd›¤› ve
2010'da Optimist yay›nlar› taraf›ndan
Türkçe'ye kazand›r›lan "Görünmeyeni
Satmak" adl› kitab›nda ,"Pazarlama bir
departman de¤ildir" diyerek içinde
bulundu¤umuz ça¤da firmalar›n
pazarlama sürecini nas›l ele almas›
gerekti¤ini flöyle tarif ediyor: ‘fiirketinizdeki
herkes flirketin pazarlamas›ndan
sorumludur. Japon flirketlerinin yar›s›ndan
ço¤unda pazarlama departman› bile
yoktur. Çünkü onlar flirketteki herkesin
pazarlaman›n bir parças› oldu¤unu
düflünürler. Pazarlama bir departman
de¤il, iflin kendisidir.”

PAZARLAMA K‹M‹N ‹fi‹?

Güventürk Görgülü’ye göre tüketiciler önümüzdeki y›llarda mobiliteye çok daha fazla önem
verecek.. Cep telefonu gibi mobil cihazlar, tüketici tercihlerini belirleyen araçlar olarak
dikkat çekecekler. 
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yan› s›ra ço¤u ‹stanbul’un iklimiyle uzaktan
yak›ndan ilgisi olmayan farkl› iklimleri de
görme flans› buluyorlar. Çocu¤undan yafll›-
s›na tüm ziyaretçileri gerçek anlamda farkl›
bir iklimle karfl›layan ‹stanbul Florya Akvar-
yum Kompleksi, her geçen gün daha da
uzaklaflt›¤›m›z do¤ay› ayaklar›m›za kadar
getiriyor, üstelik bunu yaparken dünyan›n
farkl› köflelerini keflfetme f›rsat› da sunuyor.
Görerek, dokunarak ve hissederek deneyim-
leyebilece¤iniz bu muhteflem yap›, e¤len-
ceyi ve ö¤renmeyi bir arada sunan fiziki bir
altyap›ya da sahip ayn› zamanda. 

Dünyan›n iklimi Florya’da 
Florya'da yaklafl›k 100 dönüm arazide yer
alan kompleks, belediye taraf›ndan proje-
lendirildi. 

‹ki kattan oluflan toplam
22 bin metrekarelik ak-
varyumda, alanlar›n temaland›r›lmas›nda o
alan›n kültürel, co¤rafi, tarihsel ve mimari
özellikleri, buna uygun dekoratif unsurlar,
interaktif oyunlar, filmler ve alan hakk›nda
detayl› bilgilerin verildi¤i görsel grafikler de
yer al›yor. 
Her biri 6 bin 800 metreküp su hacmine sa-
hip 64 tank›n bulundu¤u akvaryumdaki bin
500 çeflit toplam 15 bin deniz ve kara canl›-
s›, do¤al ortamlar›na en yak›n koflullarda ya-
flamlar›n› sürdürüyor. 
Birçok canl›y› ve temay› içinde bar›nd›rma-
s›yla dünyadaki örneklerinden ayr›lan akvar-
yumun yaklafl›k 268 milyon TL’lik toplam
maliyetinin 138 milyon TL’si ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi taraf›ndan karfl›land›. 

Dünyan›n say›l› metropollerinden
biri olan ‹stanbul’un çekim merkezlerinin
ço¤almas›, flehrin görünümünü de¤ifltirir-
ken, halk›n farkl› etkinliklerle sosyalleflmesi-
nin önünü aç›yor. Bu yaklafl›m›n son ve en
iyi örneklerinden biri de, aç›l›fl› 25 Haziran
2011 tarihinde Baflbakan taraf›ndan yap›lan
‹stanbul Florya Akvaryum Kompleksi. Spor,
al›flverifl gibi sözcüklerle çokça duymaya
al›flt›¤›m›z ‘kompleks’ sözcü¤ünü akvaryum
ile kulland›¤›m›zda ilk etapta kula¤a biraz
garip geliyor. Ancak her biri 6 bin 800 met-
reküp su hacmine sahip 64 tank›n bulun-
du¤u bir akvaryumdan ve bin 500 çeflit

toplam 15 bin deniz ve kara canl›s›ndan
bahsetti¤imizi söylersek ‘kompleks’ sözcü-
¤ü tam karfl›l›¤›n› buluyor. 
‹stanbul Florya Akvaryum Kompleksi boyut-
lar› ve canl› çeflitlili¤i bak›m›ndan Türkiye’de
bir ilk. Hacmi ve bar›nd›rd›¤› canl› çeflidiyle,
gezi güzergahlar›ndaki aktiviteleriyle dünya
çap›ndaki tüm akvaryumlar içerisinde
önemli bir konuma sahip olan komplekste,
gezi güzergah› Karadeniz'den Pasifik’e uza-
nan toplam 16 bölge ve bir ya¤mur orma-
n›ndan olufluyor.
Yani ‹stanbullular ve turistler zengin bir canl›
çeflitlili¤i bar›nd›ran devasa bir akvaryumun

2 0 � K A L E M  2 0 1 1

‹STANBULLULAR DÜNYAYI KEfiFETMEK ‹Ç‹N ARTIK 
ÇOK UZAKLARA G‹TMEK ZORUNDA DE⁄‹L. Z‹RA YEN‹ AÇILAN 

‹STANBUL AKVARYUM KOMPLEKS‹, TROP‹KAL ‹KL‹MLER‹ VE 
B‹NLERCE DEN‹Z CANLISINI FLORYA’DA BULUfiTURUYOR. 

okyanus keyfi yaflay›n
‹stanbul Akvaryum’da
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flam›na etkisi hak-
k›nda bilgi veriliyor.

Pasifik Alan›:
Bu alanda tsuna-
mi, deprem ve volkanik patlamalar hakk›n-
da bilgi verilen dev bir pano bulunuyor. Ka-
bartmal› dünya haritas› fleklinde olan bu pa-
nonun önündeki dü¤meye bas›nca Pasifik
Atefl Çemberi’nin harita üzerindeki yeri k›r-
m›z› ledli ›fl›klarla ayd›nlan›yor. Okyanus ta-
ban›n›n co¤rafi yap›s› hakk›nda ilginç bilgi-
lerin verildi¤i bu bölümde, içinde büyük
denizy›ld›zlar› olan silindir fleklinde büyük
bir tank yer al›yor.

Nautilus (Denizalt›) Alan›: Gruplar halinde
girilen alan›n dekorasyonu ile yo¤un ses ve
ayd›nlatma efektleri sayesinde, ziyaretçiler
gerçek bir denizalt›da seyahat ediyormufl his-
sine kap›l›yorlar. Alandaki ekrandan ziyaretçi-
ler ile konuflan bir kaptan›n oynat›ld›¤› filmde,
inilen derinliklerdeki canl›lar hakk›nda bilgi
verilirken, led ayd›nlatmal› göstergeler deniz
alt›n›n kaç metrede oldu¤unu gösteriyor.

Ya¤mur Orman› Alan›: ‹çinde dev canl›
bitkilerden yapay flelalelere, iguanalardan pi-
rana bal›klar›na kadar türlü canl›n›n oldu¤u
bu dev alanda sis ve belirli tanklar üzerinde
ya¤mur efekti yarat›l›yor. Bu alan›n en ilgi çe-
ken canl›s› olan Capybara, dünyan›n en bü-
yük kemirgen ailesine mensup. Hem suda
hem karada yaflayabilen bu tür, Türkiye’ye ilk
defa geldi. 

Akvaryumda farkl› 16 tema ve bir
ya¤mur alan›  yer al›yor
Karadeniz Alan›: Bu alanda Büyük Tu-
fan ve Nuh’un Gemisi, dekorasyonun ana
unsurlar›n› oluflturuyor. Gemi maketinin
içinde, suyun tuzlulu¤unun ve azot de-
¤erlerinin bat›klar›n korunmas›na etkisini
gösteren bir oyun ve hayvan pasaportu
oyunu yer al›yor. Geminin arkas›ndaki
grafik panellerin birinde animasyon ve
gerçek görüntülerden oluflan masals› k›sa
bir filmin gösterildi¤i ekran, di¤er grafik
panellerde ise Karadeniz’in oluflumu ve
Karadeniz’de yaflayan canl›lar hakk›nda
bilgiler bulunuyor. 

‹stanbul Bo¤az› Alan›: Zeminin bir bö-
lümü cam panellerden olufluyor. Yolun
iki taraf›ndaki tanklar ve bu tanklar›n du-
varla birleflen k›sm›ndaki platformlar üze-
rine kurulan özel ayd›nlatmal› maketler
Anadolu ve Avrupa yakas›n› tan›t›yor.

Marmara Alan›: Bu alanda Kapal›çar-
fl›’n›n eflsiz mimarisi vurgulan›yor. Kapal›-
çarfl› bitiminde akvaryumun en büyük
tank› olan Ana Tank’› görebiliyoruz. Kö-
pekbal›klar› ve vatozlar›n içerisinde bulu-
naca¤› ana tank 4.000 metreküpü aflk›n
su hacmine sahip. 

Çanakkale Bo¤az› Alan›: Bu alanda zi-
yaretçileri, bölgenin önemli tarihsel sim-
gelerinden biri olan Truva At› karfl›l›yor. Zi-
yaretçiler, Çanakkale Bo¤az›’ndan geçer
gibi e¤imli duvarlar›nda Çanakkale bölge-
sinden foto¤raflar›n ve tavan›nda gerçek
bir tank›n yer ald›¤› tünelden geçiyorlar. 

Ege Alan›: Antik medeniyetler, sualt› ar-
keolojisi ve Osmanl› Denizcili¤i’nin anlat›l-
d›¤› alanda, Poseidon heykeli bulunuyor. 

Süveyfl Kanal› Alan›: Giriflte ziyaretçileri
karfl›layan heykel, kanal› yapan Frans›z
Mühendis Ferdinand de Lesseps’e ait... Bu
alan›n bir duvar›n› bir ticaret gemisinin bi-
rebir ölçekteki maket parças› kapl›yor. Bu
alanda Süveyfl Kanal›’nda kullan›lan tek-
noloji ve kanal hakk›nda bilgiler veriliyor.

K›z›ldeniz Alan›: Bu alanda K›z›ldeniz’in
renkli sualt› yaflam› sergileniyor. Cam fa-
nuslar içerisinde maket mercanlar görü-
lebiliyor. Alan›n temaland›rmas› sayesin-
de ziyaretçilere sualt›nda dolafl›yormufl
hissi veriliyor.

Küresel Is›nma Alan›: Bu alanda yaklafl›k
2 metre yüksekli¤inde gerçek bir buz küt-
lesi yer al›yor. Küresel ›s›nman›n etkilerinin
gözlemlenebilece¤i silindir fleklinde inte-
raktif bir masa bulunuyor. Duvarlar›n içine
yerlefltirilen ›fl›kl› panolardan da küresel
›s›nma ve kutuplarla ilgili bilgi al›nabiliyor. 

Akdeniz Alan›: Ma¤aralardaki ›fl›k oyun-
lar›na benzer ayd›nlatmalar ve ses efekt-
leri sayesinde dev bir ma¤aradaym›fl his-
sine kap›lan ziyaretçiler, sark›tlar›n ve ka-
yalar›n aras›nda dolafl›yorlar. Çocuklar için
ufak ma¤aralar›n da oldu¤u bu alanda,
Akdeniz’i anlatan görsellerin oldu¤u ›fl›kl›
panolar ve k›sa bir filmin gösterildi¤i ek-
ran bulunuyor.

Cebelitar›k Bo¤az› Alan›: Akdeniz’i At-
lantik Okyanusu ile birlefltiren Cebelitar›k
Bo¤az›, akvaryumun da önemli geçifl
noktalar›ndan biri.  Alana girerken ziyaret-
çileri Herkül heykeli karfl›l›yor. 

Do¤u Atlantik (Bat›k Gemi) Alan›:
Do¤u Atlantik alan›nda ziyaretçiler okya-
nusa aç›lacaklar› yolculu¤a, Liberty ge-
misinde bafll›yorlar. Ziyaretçiler, Marma-

ra alan›nda yüzeyden gördükleri Ana
Tank’›n içinde gezmeye bafll›yorlar. Bu
alanda yer alan pasl› borular, k›r›lm›fl pla-
kalar ve çal›flmayan göstergeler, g›c›rda-
ma ve benzeri ses efektleri sayesinde zi-
yaretçiler kendilerini gerçek bir bat›k ge-
mide geziyormufl gibi hissedebiliyorlar. 
‹ki bölümden oluflan bat›k geminin e¤ik
tavanl› ikinci bölümünde mürettebat
dinlenme alan› ve ambar, bu alan›n bitti-
¤i yerde ise 180 derece aç›l› akrilik bir tü-
nel bulunuyor. 

Orta Atlantik Alan›: Büyük bir gözlem
cam›n›n oldu¤u bu alanda ziyaretçiler,
büyüteçlere konulmufl köpekbal›¤› difli,
›stakoz kabu¤u, denizat›, deniz kestanesi
gibi canl›lar› inceleyebiliyor. 

Bat› Atlantik Alan›: 4 metreye 10 met-
re büyüklü¤e ve yaklafl›k 40 santimetre
kal›nl›¤a sahip akvaryumdaki en büyük
tek parça cam panel bu alanda yer al›yor.
Bu akrili¤in tam karfl›s›nda ise dev bir kö-
pekbal›¤› ve ondan kaçan onlarca bal›¤›n
maketi yer al›yor. Köpekbal›klar›n›n anato-
mik yap›s› hakk›nda bilgi veren dokunma-
tik interaktifin oldu¤u bu alanda; bir kö-
pekbal›¤›n›n kas yap›s›, iskelet yap›s› ve
kemik yap›s› anlat›l›yor. 

Panama Kanal› Alan›: Bu alan›n sa¤ ta-
raf› ise e¤imli bir akrilikten olufluyor. Ki-
osklar ve görseller arac›l›¤›yla Panama Ka-
nal›, kanal›n iflleyifli ve bölgedeki sualt› ya-
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� ‹stanbul Akvaryum’da yer alan Ya¤mur Orman›
Alan›’nda, anavatan› Güney Amerika olan ve hem
suda hem de karada yaflayabilen dünyan›n en
büyük kemirgeni Capybara da yer al›yor. 
� Ana Tank içerisinde yaflam›n› sürdüren ve
ortalama ömrü 25 y›l olan Limon Köpekbal›¤›
Arapaima’dan sonra akvaryumun en uzun canl›s›...
Ortalama ömrü 25 y›l olan limon köpekbal›klar› bu
süre boyunca ne dinlenir ne de uyurlar. Çünkü bu
canl›lar yüzdükçe solungaçlar› sudaki oksijeni
vücutlar›na geçirebilir, durduklar› zaman
solungaçlar› bu ifllevi yerine getiremez ve okjisensiz
kal›p hayatlar›n› kaybederler.
� ‹stanbul Akvaryum’daki k›rm›z› kar›nl› piranalar
sürüler halinde dolafl›r ve avlan›rlar, sudaki bir damla
kan kokusunu 2 kilometre uzaktan alg›layabilirler. 
� ‹stanbul Akvaryum’da Karadeniz Alan›’nda
görebilece¤iniz Rus mersinleri dinazorlardan beri

‹STANBUL AKVARYUM
CANLILARI ‹LE ‹LG‹L‹ 
BUNLARI B‹L‹YOR
MUYDUNUZ? 

günümüze gelen nadir bal›k türlerindendir, siyah
havyar›yla ünlüdür. Rus mersinlerinin iskeletleri
kemik ve k›k›rdaktan oluflur, kemiksi pullar› vard›r.
� ‹stanbul Akvaryum’da zehirli deniz canl›lar›
olan anemonlar›n içinde yaflayabilen nadir
bal›klardan biri olan palyaço bal›klar›n› da
görebilirsiniz. Herhangi bir bal›k dokundu¤unda,
salg›lad›¤› toksik madde ile bal›¤› zehirleyip içine
çeken anemonlar›n salg›lad›¤› zehir, dünyada bir
tek palyaço bal›klar›n›n derisinden geçemez.
Palyaço bal›klar› küçük gruplar halinde yaflar ve
popülasyondaki difli birey ölürse erkeklerden biri
difliye dönüflebilir.
� ‹stanbul Akvaryum’da görebilece¤iniz orfozlar
genellikle cinsiyet de¤ifltirirler, hayatlar›n›n belirli
dönemlerinde erkek ya da difli olabilirler. 

� ‹stanbul Akvaryum’un en büyük canl›s› 2.2
metre uzunlu¤a ve 130 kilogram a¤›rl›¤a

sahip olan Arapaima’d›r. Yavrular›n› belli
bir boya gelene kadar a¤›zlar›nda

tutarak koruyan arapaimalar›n
dilinden, insanlarda kullan›lmak

üzere iç parazitleri öldürmek için
çeflitli serumlar yap›l›r. Di¤er

bal›k türlerinden farkl› olarak
sualt›nda en fazla 10-20
dakika kalabilen arapaimalar
bu özellikleri sebebiyle

yerli halklar taraf›ndan
m›zraklarla avlan›rlar. 
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‹lham›n› insandan al›yor
D‹J‹TAL TRENDLER:

Dijital teknolojiler hayat›m›za tam an-
lam›yla gireli henüz 20 y›l bile olmad›. 1990’l›
y›llar›n bafllar›na geri dönüp kocaman hol-
ding patronlar›na Facebook’un varl›¤›n› ve
orada yer al›nmas› gerekti¤ini anlatmak ister-
seniz s›k› bir f›rça yemeyi de göze almal›s›n›z.
Üstelik, söylediklerinizi deli saçmas› olarak
gördü¤ü için haks›z say›lmazd›, çünkü flirket-
lerin basit bir broflürü and›ran internet sitele-
ri bile yeni yeni aç›lmaktayd›. Facebook, sa-
dece birkaç ABD üniversitesine hizmet ve-
ren özel bir deneme projesiydi.
Binlerce dolara aç›lan siteler s›k s›k kapan›yor,
“hakk›m›zda” veya “iletiflim” gibi klifle bilgiler-
den baflka bir fley içermiyordu. Koca koca flir-
ketlerin sitelerinin, kap› zillerini and›ran sesler
eflli¤inde aç›ld›¤› o günlerde film ve müzik
içeriklerinin internet sayesinde de¤iflece¤ini,
oradan paylafl›laca¤›n› ve hatta televizyon-
larda bile internet olaca¤›n› söyleseydik, kim-
seyi inand›ramazd›k kuflkusuz. Dijital foto¤-
rafç›l›¤›n negatif ve dian›n yerini tutmayaca-
¤›n› söyleyen foto¤rafç›lar, Kodak’›n efsanevi
film markas› Chrome’un art›k üretilmeyece-
¤ini de tahmin edemezdi.

Basit ofis dosyalar›ndan aksiyon filmlerini
aratmayacak geçifllere sahip sunumlara…
Befl say›y› toplad›¤› için gururla gösterilen
Excel dosyas›ndan muhasebe programlar›n›
k›skand›ran formüllere…  O günlerde tan›-
mad›¤›m›z, bafl döndüren bir h›zla hayat›m›-
za giren internet ve dijital teknolojileri çok
çabuk benimsedi¤imizi de söyleyebiliriz.
1990’l› y›llardan bugüne h›zlanarak artan diji-
tal teknolojilerin nas›l olup da bu kadar süre
içinde hayat›m›zda vazgeçilmez bir yer etti-
¤ini görmek flafl›rt›c› bir yolculuk olurdu.
Bugün, kamudan özel sektöre, özel hayat›-
m›zdan sosyal mecralara varana dek; hayat›n
her alan› dijitalleflmifl durumda. Bu de¤iflimin
hayat›m›z› kolaylaflt›rd›¤›, h›zl› k›ld›¤› bir ger-
çek. Kim art›k bir devlet dairesinden belge
alabilmek için, kurumlar aras› faks trafi¤inin
sonuç vermesi için bir hafta beklemek ister?
Dijital teknolojiler hayat›m›z›  de¤ifltirirken,
kendilerini de çok çabuk eskitiyor. Bir y›l için-
de s›radanlaflan, bu nedenle tüketici taraf›n-
dan tercih edilmeyen dijital teknolojiler yeni-
lenmeye devam ediyor. Elektronik posta sa¤-
lay›c›lar bile ara yüzleri ve görsel tasar›mlar›n›
sürekli de¤ifltirip kullan›c› için tercih nedeni
yaratmak için gayret gösteriyor. Böyle bir or-
tamda dijital trendleri izleyebilmek, onlar› ta-
kip etmek bile çok zor. Yine de ön plana ç›-
kan dijital teknolojilere göz atmak istedik.

Kitap ve dergiler ruhunu ar›yor
Gutenberg’in matbaay› icat etmesinden bu-
güne neredeyse befl as›r geçti. Hayat›m›z›n
her alan›nda var olan bas›l› materyaller de di-
jital teknolojiyle birlikte yeni bir yola girdi. Ba-
s›l› halleriyle okuyucu bulmakta zorlanan ve
eski tirajlar›n› koruyamayan dergi, gazete ve

kitaplar için yeni model aray›fl› hâlâ devam
ediyor. Elektronik kitap okuyucular ve tablet
bilgisayarlar masaüstü yay›nc›l›k olarak tabir
edilen bu alana yeni f›rsatlar sunuyor.
Öte yandan dijital yay›nc›l›¤›n tam olarak na-
s›l gerçeklefltirilece¤i, teknik bir sorunun çok
ötesinde cevaplar gerektiriyor. Kitap ve der-
gilerin, geleneksel matbaac›l›k sürecine ya-
k›n bir anlay›flla elektronik ortamda sat›lmas›,
bu cevab› vermeye yetmiyor. Tasar›m›n öte-
sinde yepyeni bir yay›nc›l›k anlay›fl›yla karfl›
karfl›yay›z. Tüketiciler, dijital dergi ve gazete-
lerden; okuma, seyretme, yorumlama, pay-
laflma, içeri¤i de¤ifltirme gibi farkl›  aksiyonlar
da bekliyor. Büyük yay›nc›l›k markalar›n›n ay-
n› de¤eri dijital ortamda tafl›mas›n›n zor ol-
du¤unu belirten uzmanlar, yeni medyada
çok daha fazla üretici olaca¤›na dikkat çeki-
yor. Bu ortamda de¤iflmeyen tek fley, hikâye-
sini anlatan yazar olacak kuflkusuz. Hangi
platformda olursa olsun, birinin içerik üret-
mesi, yaz›p çizmesi gerekecek.

Aplikasyonlar flafl›rt›yor
Ak›ll› telefon kullan›c›lar›n›n yak›ndan tan›d›-
¤› aplikasyonlar›, oldukça faydal› küçük prog-
ramlar olarak tarif etmek mümkün. 2011’de
gerek mobil cihazlar gerek internet taray›c›-
lar› arac›l›¤›yla aplikasyonlar büyük bir h›zla
yayg›nlaflt›. Öyle ki, kullan›c›lar›n kendi
ifllerine yarayacak aplikasyonlar› bulmas› iyi-
ce zorlaflt›. Bu nedenle, tüketicilerin do¤ru
aplikasyonu bulabilmesine olanak veren
markalar›n 2012’de öne ç›kmas› bekleniyor.
3G teknolojisinin yayg›nlaflmas›yla birlikte,
Türkiye’de de aplikasyon pazar›n›n büyüklü-
¤ü kavranmaya bafllad›. 2012, dijital Türkiye
için tam bir aplikasyon y›l› olacak.

GÜNÜMÜZDE EN BAS‹T OYUNLAR B‹LE E⁄LEND‹RMEN‹N ÖTES‹NDE YEN‹ B‹R
DENEY‹M SUNMAYI VAAT ED‹YOR. ÜÇ BOYUT TEKNOLOJ‹S‹, SÜPER TELEFONLAR,
TABLET B‹LG‹SAYARLAR, D‹J‹TAL DERG‹LER, YAYINLANAN HAYATLAR… ‹LHAMINI
‹NSANDAN ALAN D‹J‹TAL TEKNOLOJ‹LER, HAYATIMIZI DE⁄‹fiT‹R‹RKEN ESK‹MEYE,

YEPYEN‹ TRENDLER ORTAYA ÇIKARARAK ‹LERLEMEYE DEVAM ED‹YOR. 
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Platformlar aras› entegrasyon
Platformlar aras› entegrasyon bekleyen tü-
ketici, art›k hangi cihaz veya ortamda olursa
olsun içeri¤i takip edebilmek istiyor. Bir yol-
cu, arabas›nda izledi¤i filme, evde devam
edebilmeyi bekliyor. Hulu, iPlayer veya ülke-
mizdeki Tivibu, bu platformlara güzel birer
örnek. Nerede olursa olsun televizyon dene-
yimi sunmay› vaat eden Tivibu, bu yönde
at›lm›fl önemli bir ad›m. Büyük haber siteleri-
nin uygulamalar›n› da bu ak›fl›n örnekleri
aras›nda gösterebiliriz. BBC, CNN Türk, TRT
ve NTV gibi büyük haber siteleri; android ve-
ya iPhone uygulamalar›yla tüketicinin her an
ulaflabilece¤i bir uzakl›kta yer al›yor.

Oyun tarz›
Neden hayat›n›z› bir oyuna dönüfltürmü-
yorsunuz? Bize tuhaf gelebilecek bu soru,
ABD ve Avrupa’da s›kl›kla soruluyor. Bilgisa-
yar oyunlar› düzenli bir flekilde bize deneyim

sunacak formlara do¤ru evrilirken, bu soru-
nun ortaya att›¤› paradoksu da yans›t›yor.
Günümüzde en basit oyunlar bile e¤lendir-
menin ötesinde yeni bir deneyim sunmay›
vaat ediyor. Oyun konsollar›n›n yayg›nlafl-
mas›, üç boyut teknolojisinin oyunlara uygu-
lanmas›, hayatlar›m›z›n oyun tarz›na nas›l da
yöneldi¤ini gösteriyor. 2011 y›l›nda oyunla-
r›n sosyal medya ile birlikte kullan›labilece¤i-
ne de flahit olduk. fiirketler sosyal hareket ya-
ratabilmek ve kamuoyunun dikkatini bir yö-
ne çekebilmek için de oyunlardan faydala-
nabileceklerini fark etti. Facebook içindeki
mikro oyun siteleri, ev ifllerini e¤lenceli hale
getiren oyunlar ve kablosuz aparatlar›yla si-
ze spor yapmay› ö¤reten bilgisayar oyunla-
r›… Dijital dünyadaki yönelim, oyun tarz›n›
yeni bir yaflam biçimi haline getiriyor. 

3 boyut
Birkaç sene öncesine kadar nostaljik bir tek-
noloji olarak görülen 3 boyut, bugün sinema
sektörünün kurtar›c›s› olarak de¤erlendirili-
yor. Ünlü yönetmenler devasa bütçelerle 3
boyutlu filmler çekerken, “Titanik” gibi eski
filmler de 3 boyut teknolojisinin nimetlerin-

den yararlan›larak yeniden gösterime sokulu-
yor. 2011’de üç boyutlu televizyonlar›n yay-
g›nlaflmas›, bu teknolojinin hayat›m›zda çok
daha fazla yer tutaca¤›n› gösteriyor. Avrupa
Futbol fiampiyonas›, tüm dünyada 3 boyutlu
olarak da yay›nlanacak. fiampiyonan›n da et-
kisiyle 3 boyutlu televizyonlara ilginin çok da-
ha yukar›lara ç›kaca¤› öngörülüyor. 

Süper telefonlar
Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek
olan süper telefonlar, 3 boyut teknolojisini
ilerleterek 4 boyut deneyimi sunacak. Birer si-
hirli de¤ne¤e dönüflen 4 boyutlu cep tele-
fonlar›n›n, 3G’ye geçmekte zorlanan Türki-
ye’ye gelmesinin ne kadar zaman alaca¤› ise
tam anlam›yla bir muamma.

“SOSYAL MEDYA 
ÖNEM‹N‹ KORUYACAK”
Dijital dünyay›  yak›ndan takip eden isimler-
den biri olan Oya Önefl Yaflayan, dijital
trendlerle ilgili sorular›m›z›  yan›tlad›.

Bu y›l içinde en çok ön plana ç›kan dijital kavram hangisiydi?
2011 y›l›, “do¤ru dokunuflun y›l›” oldu. Markalar, çok
kanall› iletiflim stratejisinde do¤ru mesaj›, do¤ru
hedef kitleye, do¤ru marka de¤eri yaratarak iletme-
ye çal›flt›. Dijitali birbirinden kopuk irili ufakl› taktik
ad›mlar olarak de¤il, kapsay›c› tek bir pazarlama
stratejisinin parças› olarak ele alan baflar›l› kampan-
yalar gördük. 2012 y›l›n›n ise “dijital yak›nsaman›n”
y›l› olaca¤›na inan›yorum. Kullan›c›lar her yerden
ve her cihazdan online durumdalar: Ak›ll› telefon-
lar, tabletler, oyun konsollar›, interaktif televizyon-
lar, dijital aç›khava mecralar›... Dijital, mecralar›n ya-

k›nsamas› için gereken tutkald›r. Markalar bu gücü,
tüketiciye temas edebilmek için kullanacakt›r. 

2012’de yeni trendler neler olacak?
Sosyal medya ve ona ba¤l› ifl modellerinin yan› s›ra
mobil ve online videonun yükselifli de sürecek. On-
line davran›fl analizi, içerik pazarlama, co¤rafi pazar-
lama, interaktif televizyon ve bulut iletiflim hayat›-
m›zda daha fazla yer alacak. Ülkemizde iyi örnekle-
rini pek görmesek de “Oyunlaflt›rma” olarak çevire-
bilece¤imiz “Gamification”, 2012 için çok önemli
bir trend olarak karfl›m›za ç›kacak.

Peki, sosyal medya önemini koruyacak m›?
Sosyal Medya, 2009’dan bu yana h›zland› ama esas
güçlenmesini 2011’de yaflad›. Birçok baflar›l› kam-

panyan›n merkezinde yer alan sosyal medya, kendini kan›tlad›. Sosyal medyan›n
etkisi 2012’de elbette azalmayacak, Öte yandan, 2011’de sosyal medya pazarla-
ma etkinlikleri için baflar› kriterlerinin konmas› önemliyken, 2012’de markalar›n
Facebook’a ak›n eden kalabal›klardan gelir sa¤lama çabalar›n› görece¤iz. Sonuç-
ta demografik hedefleme yap›labilen tüketici y›¤›nlar›ndan bahsediyoruz. Sosyal
medya pazarlamas›n›n uzun soluklu ve etkin flekilde kullan›m› için veri toplama
ile ölçümleme, en önemli konulardan olacak.

Sosyal medyada hangi de¤iflimleri bekliyorsunuz?
Temmuz 2011’de hayat›m›za giren “Google Plus”, 1 ay içinde 25 Milyon kullan›-
c›ya ulaflarak tüm zamanlar›n en h›zl› büyüyen sosyal a¤› oldu. Bu üye say›s›na
Facebook’un 3 y›lda ulaflt›¤›n› hat›rlatmak isterim. Google Reader’›n da Google
Plus içine entegre edilmesiyle, arama, bilgi ve haber medyas› da daha sosyal bir
hale gelecek. Dolay›s›yla Google Plus, bence 2012’nin en önemli sosyal medya
olay› olmaya aday. Üstelik bir çoklar›n›n k›yaslad›¤› gibi küçük bir Facebook de-
¤il, Google’›n yeni hali. Facebook büyüme ve fonksiyon aç›s›ndan marka veya bi-
rey için hep ilk s›rada yer almaya devam edecek elbette. 

Facebook’un hayat›m›zdaki yeri ne olacak?
Mobil ödeme, lokasyon bazl› hedefleme ve reklam formatlar›, kurumsal sayfala-
r›n etkileflim ve aplikasyonlar yard›m›yla yükselen fan say›lar›... Bütün bunlar, Fa-
cebook’un daha da ticarileflmesi ve markalar için avantajlar›n›n artmas› anlam›-
na geliyor. 

Tüketicinin kendi içeri¤ini üretme iste¤ini sürdürece¤ini düflünüyor musunuz?
Kullan›c› katk›l› içerik giderek  artacak. Ço¤u kullan›c›da iyi kötü bir video kayde-
dicinin bulunmas›, genifl bant internet hizmetinin ucuzlamas› gibi etkenler onli-
ne video ile içerik üretip paylaflmay› kolaylaflt›rd›. Ayr›ca online video, sosyal
medyan›n kalbinde yer alan “k›sa hikayeleri” anlatman›n yepyeni, güzel ve h›zl›
tüketilen flekli. 

Cep telefonlar›yla ilgili alanda nas›l bir y›l bekliyorsunuz?
2012’de ülkemizde ak›ll› telefonlar›n artmas›yla mobil içerik paylafl›m› ve sosyal
medya olanaklar› sa¤layan aplikasyonlar iyice önem kazanacak. Sosyal oyunlar,
mobil ödeme ve sosyal a¤ ba¤lant›s› ve lokasyon bazl› uygulamalar›n yayg›nla-
flaca¤›n› öngörebiliriz. EIAA’in Mediascope Europe 2010 Araflt›rmas›’na göre Türk
cep telefonu aboneleri, mobil internet kullan›m›n›n yüzde 51’ini televizyona ay›-
r›yor. 2012’de mobil marka deneyimini televizyon reklamlar›yla ba¤lant›l› sunan
ifllerle daha çok karfl›laflaca¤›z. 

Peki, tablet bilgisayarlarla ilgili olarak neler düflünüyorsunuz? 
Tablet bilgisayarlar, sosyal medya, haber okuma ve arama baflta olmak üzere
yayg›n olarak kulan›lacak. Amerikal› kullan›c›lar, Knowledge Networks’ün araflt›r-
mas›na göre, tabletleriyle günde ortalama 55 dakika zaman geçiriyor ve bunun
24 dakikas›n› sosyal medyaya, oyun ve aramaya ay›r›yorlar. Brafton’›n raporuna
göre; tablet sat›fl› 2015’de 250 milyon adedine ulaflacak ve tablet bilgisayar, in-
ternete giriflin temel arac› haline gelecek.

Oya Önefl Yaflayan hakk›nda
Uzmanl›k alanlar› aras›nda dijital
pazarlama stratejisi, web ve mobil bazl›
proje yönetimi, dijital medya planlama ve
ölçümleme bulunan Oya Önefl Yaflayan,
14 senelik sektör tecrübesiyle birçok
uluslararas› markan›n dijital pazarlama
iletiflim stratejisini yönetiyor.

Hayat›m›z› yay›nlamaya devam...
Hiçbir fleyi unutamasayd›k hayat›m›z nas›l
bir hal al›rd›? 2011’de çok daha fazla insan,
hayatlar›n› internet bulutuna yükleyerek
paylaflmaya devam etti. Çocuklar›m›z hayat-
lar›m›za dair, bizden çok daha fazla fley bile-
cek; çünkü sürekli çekiyor, yaz›yor ve birile-
riyle paylafl›yoruz. Unutmay›n, internete
gönderilen hiçbir fley yok olmuyor…

Kredi kart›  yerine cep telefonu
Cep telefonlar›n›n fonksiyonlar› her geçen
y›l art›yor. Bankalar›n uygulamaya bafllad›¤›
telefon ile ödeme teknolojisi, önümüzdeki
y›llarda çok daha fazla yayg›nlaflacak. Kredi
kartlar›n›n yerini alacak olan cep telefonlar›-
n›n günlük hayat›m›z› etkileyece¤i de çok
aç›k. Peki, cep telefonuyla ödeme yapmak
tüketimi nas›l etkileyecek?

Tablet de¤iflimi
Apple’›n, iPad ile elde etti¤i baflar›, di¤er üre-
ticileri de tablet pazar›na çekiyor. Tablet bil-
gisayarlar›n oyuncak olmad›¤›na dikkat çe-
ken uzmanlar, onlar› çal›flma anlay›fl›m›z› ta-
mamen de¤ifltirecek cihazlar olarak görüyor.

Bulut uçuracak
Kullan›c›lar›na bilgi ve içeri¤e her yerden
ulaflabilme f›rsat› sunan bulut hizmetleri,
2012’de en önemli dijital trendler aras›nda
yer alacak. Platformlar aras› bütünleflme sa¤-
layan bulut teknolojisi, kullan›c›ya h›z ve mo-
bilite getiriyor. Farkl› ekipler ayn› proje üs-
tünde çal›fl›rken, dokümanlar›n dosyalan-
mas›n› bulut sistemi üstleniyor.

Deneyim savafllar›
Oyun konsollar›, Blu-Ray
okuyucular, devasa televiz-
yonlar, üç boyutlu ekranlar
derken s›ra d›fl› bir deneyim
savafl› bafllad›. Yeniliklerin tama-
m› daha iyi bir deneyim sunabil-
meye odaklan›yor. 2011, evlerde
ekran deneyimi yaratanlar için kufl-
kusuz s›ra d›fl› bir y›ld›. Oturma oda-
lar›, 2012’de de teknoloji devlerinin
deneyim savafllar›na sahne olmaya de-
vam edecek.

Facebook
585 milyon kullan›c› say›s›na ulaflan Facebo-

ok’ta, 24 milyon kullan›c› ile Türkiye dördüncü
s›rada yer al›yor. Giderek daha fazla zaman›m›-
z› Facebook’ta geçiriyoruz. Oyunlardan sosyal
kampanyalara, mikro sitelerden kurumsal kari-
yer sayfalar›na; Facebook yeni kavram ve alan-
lar› hayat›m›za sokmaya devam ediyor.



Selçuk Yöntem, baflar›l› ve usta sanatç›lar›mızdan biri. Tiyatroda ortaya
koydu¤u üstün performans› sinemada ve televizyon dizilerinde de gösteren
Selçuk Yöntem’in oynad›¤› her oyun, her rol belleklerimizde kal›c› bir iz b›rak›-
yor. Ustalı¤ıyla, hepimizin be¤enisini kazanan Selçuk Yöntem, “Mazi Kalbimde
Yarad›r” dizisiyle seyirciyle buluflmaya devam ediyor.

Hepimiz sizi yak›ndan tan›yoruz ama Selçuk Yöntem’i bir de sizin a¤z›n›zdan dinlesek...
Selçuk Yöntem bizim bildi¤imizin, ekranda gördü¤ümüzün d›fl›nda nas›l biridir? Ne
okur? Ne dinler? Ne izler?.. Neye yak›ndan ilgi duyar? Olmazsa olmaz› nedir?
Selçuk Yöntem sade bir insand›r ya da öyle olmaya çal›flan, do¤all›¤› ve içtenli-

¤i yaflam biçimi olarak dürüstlükle harmanlayan, sevgi dolu ve paylafl›m-
l› bir dünyan›n yan›nda olmaya çal›flan bir vatandaflt›r. Bunun d›fl›nda in-
san›n kendisini tarif etmesi çok zor. Bir gün içerisinde olmazsa olmaz›m;
kesinlikle gazeteleri okumak ve kahvalt› yapmak. Jazz dinlerim; The Beat-
les, Elvis Presley, J. S. Bach, Bülent Ortaçgil, MFÖ ve Müzeyyen Senar vaz-
geçilmezlerim. Bol film izlerim. Elektroni¤e çok ilgiliyim. Foto¤raf çekme-
ye ve makinelerle u¤raflmaya bay›l›r›m.

Tiyatro e¤itimi almaya karar verdi¤inizde, ileriye yönelik neler planlam›flt›n›z?
Tiyatro okumay› bilinçli olarak seçtim. Bu mesle¤i seçerken sanatç› olman›n so-
rumlulu¤unu toplumla paylaflmay› düflünüyordum, ki bu hâlâ devam ediyor.
Oyuncu-seyirci iliflkisinin canl› olmas› ve yaflama enerjiyle dönmesi beni çok et-
kilemifltir. Hiçbir olumsuz nedenle karfl›laflmad›m seçim yaparken; aksine ailem-
den çok büyük destek gördüm. 

Gerek oyuncu gerek yönetmen olarak birçok ödülünüz var; ancak flöhretiniz “Kurtlar
Vadisi”nden sonra ivme kazand› ve “Aflk-› Memnu”da zirve yapt›. Bunu neye ba¤l›yorsu-
nuz? Bu mesle¤e at›l›rken ileride bu kadar ünlü olaca¤›n›z› düflünmüfl müydünüz?
Bu mesle¤e at›l›rken ün kavram›n› hiçbir zaman düflünmeden hareket ettim. Be-
nim için önemli olan iyi bir oyuncu olmak, iyi projelerde yer almak ve bunu pay-

Oyunculuk 
‘sorumlu olmak’

demektir
USTA OYUNCU SELÇUK YÖNTEM: “‹Y‹ B‹R OYUNCU, NEDEN OYUNCU OLMAK ISTED‹⁄‹NE SAM‹M‹YET VE

B‹L‹NÇLE KARAR VEREB‹LEND‹R. ÇÜNKÜ KARARINI VERD‹⁄‹ ‹fi, ‹NSANI VE TOPLUMU ETK‹LER” D‹YOR.
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HOfi SOHBET
K A L E M

1953 ‹stanbul do¤umlu. 1975-76

döneminde, Ankara Devlet

Konservatuvar› Tiyatro Yüksek

Bölümü'nden mezun oldu. 

Rol ald›¤› oyunlar:
1978 Topuzlu, 

1980 Kurban, 

1981 Yaban Örde¤i, 

1983 Üç K›z Kardefl, 

1983 Ak Tanr›lar, 

1985 H›rç›n K›z, 

1986 Keflanl› Ali Destan›, 

1987 Ay Ifl›¤›nda fiamata, 

1988 Dört Mevsim, 

1989 Peynirli Yumurta, 

1990 Sevgili Palyaço, 

1990 Be¤endi¤iniz Gibi, 

1991 Deli Dumrul, 

1996 Ben Feuerbach, 

1998 Herkesin Bildi¤i S›rlar, 

1999 Karfl› Penceredeki Kad›n,

2000 Bir K›fl Öyküsü, 

2001 Dolunay Katili, 

2004 Fernando Krapp Bana

Mektup Yazm›fl.

Yönetti¤i oyunlar:
1993 Afla¤›dakiler, 

1995 Gürültülü Pat›rt›l› Bir Hikaye,

1997 Ay Ifl›¤›nda fiamata, 

1999 Keflanl› Ali Destan›. 

Rol ald›¤› 
televizyon dizileri:
1978 Atl› Kar›nca, 

1978 Yaflad›¤›m›z Devir, 

1982 Ahmet'in Günlü¤ü, 

1996 Süper Baba, 

1996 fiafl›felek Ç›kmaz›, 

1997 Atefl Dans›, 

1998 Çiçe¤i Büyütmek, 

2000 Taksim-‹stanbul, 

2001 Üzgünüm Leyla, 

2002 Deli Yürek, 

2003 Kurtlar Vadisi, 

2004 24 Saat, 

2005 Rüzgârl› Bahçe, 

2006 Kufl Dili, K›z Babas›, 

2007 Sardunya Sokak, 

2008 Kuzey Rüzgâr›, 

2010 Aflk-› Memnu.

Selçuk Yöntem 
kimdir?

Selçuk Yöntem, Ezgi Mola, Türkü

Turan ile Tansu Biçer'in oynad›¤›

“Celal Tan ve Ailesinin Afl›r› Ac›kl›

Hikayesi” filmi vizyona girdi. 18. Alt›n

Koza Film Festivali'nde, “En ‹yi Film”,

“En ‹yi Senaryo” ve “Jüri Özel

Oyunculuk Toplu Performans”

ödüllerini kazanan film, bir taflra

flehrinde ailesiyle birlikte yaflayan

sayg›n bir anayasa profesörü olan

Celal Tan'›n,  trajikomik yaflam›n›

konu ediyor.

“Celal Tan ve Ailesinin Afl›r›
Ac›kl› Hikayesi” vizyonda

laflmakt›r. Televizyonun kitlelerle olan iletiflimi
kolaylaflt›rmas› sayesinde eskiye oranla daha
h›zl› bir tan›nma süreci gerçeklefliyor, fakat bu
durum beni çok da fazla ilgilendirmiyor. 

Hayatta bir sonraki ad›m›n›z› atarken sizi neler he-
yecanland›r›yor? 
Bir sonraki ad›m› atarken satranç oynamak bana
do¤ru gelmiyor. Bence insan yapaca¤› ifl üzerin-
de çal›flarak, ona inanarak ve iyi bir flekilde de-
¤erlendirme yaparak tüm sorumlulu¤u üstüne
almal›. 

Oynad›¤›n›z veya yönetti¤iniz oyunlar aras›ndan sizi
en çok etkileyen hangisi oldu?
Oynad›¤›m oyunlar zaten ço¤unlukla dramatik
yap›s› kuvvetli olan oyunlard›; bunlar›n aras›nda
“Ben Feuerbach”, “Fernando Krapp”, “Deli Dum-

rul”, “Be¤endi¤iniz Gibi” unutulmazlar›m aras›n-
dad›r. Sahneye koyduklar›m aras›nda Savafl Din-
çel'in ilk oyunu olan “Gürültülü Pat›rt›l› Bir Hikâ-
ye” benim için özel bir yere sahip. 

Yerli ve yabanc› oyun yazarlar› aras›nda kimleri be-
¤eniyorsunuz?
Turgut Özakman, Memet Baydur, Güngör Dil-
men; Tankred Dorst, Shakespeare, Sophokles.

‹yi bir oyuncuyu nas›l tan›ml›yorsunuz? Kimdir iyi oyun-
cu? Hangi özelliklere sahip olmal› ya da olmamal›d›r?
‹yi bir oyuncu, neden oyuncu olmak istedi¤ine
samimiyet ve bilinçle karar verebilendir. Çünkü
karar verip yapaca¤› ifl, insan› ve toplumu etkiler.
Bunun için de kültürel anlamda birikimleriyle,
sahne prati¤iyle, vücut dilini kullanmas›yla, yap›-
s›n› çok iyi de¤erlendirecek sorumlulukta olmal›.
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Türk iç giyim ve mayo sektörünün
en önemli ve köklü firmalar›ndan Ayy›l-
d›z, Kale Sigorta ile çal›flmaya devam edi-
yor. Ayy›ld›z Genel Müdürü Mehmet Çe-
bi ile Kale Sigorta’y› konufltuk.

‹ç çamafl›r› ve mayo sektöründe öncü bir 
firmas›n›z. Bu baflar›da önemli olan 
faktörler nelerdir?
Ayy›ld›z, 54 senelik köklü bir firma. Bu
süreç boyunca piyasada verdi¤i sözü
tutan, bütün hedef ve beklentilerinin ar-
kas›nda duran, ticaretin hiçbir dal›nda
savundu¤u de¤erlerin aksine hareket
etmemeye gayret eden bir firma olduk.

Bir aile flirketi olarak; içeride birbirine, d›flar›da piyasaya güvenen ve
güven duyulmas›n› bekleyen bir yap›m›z var. 

Dünden bugüne, sektörün dinamiklerinde neler de¤iflti?
Neredeyse her fley. 50 sene önceki Türkiye ile günümüz Türkiye’si çok
farkl›. Öncelikle ticaret yap›fl flekilleri de¤iflti. Bundan 20 sene önce pi-
yasada fatura bile kesilmiyordu. 1980’lerde Ayy›ld›z’›n üretti¤i mayo
modellerinin say›s› 14 ile s›n›rl›yd›. 2011 için model say›m›z›n 840’a
yükseldi¤ini söyleyebilirim. Müflterilerimiz daha fazlas›n› bilmiyor ve
talep etmiyordu. Oysa bugün, model say›m›za ra¤men hâlâ han›mlar
gelip “fiu flekilde bir mayo yok mu?” diye soruyor. Avrupa’daki mayo
üreticileriyle de görüflüyoruz. Dünyan›n bilinen mayo firmalar›, genel-
likle 60-80 parçal›k bir koleksiyon haz›rl›yor. Buraya gelip bizim 800
metrekarelik mayo ma¤azalar›m›z› görünce inanam›yorlar. 

Bu durum, oradan bak›ld›¤›nda olumlu bir fley mi?
Elbette... “Taleple nas›l bafla ç›k›yorsunuz?” diye soruyorlar. Biz burada
iflimizle oldu¤u kadar; müflterinin be¤enisi ve mal›n takibat›yla da u¤-
rafl›yoruz. Çünkü 800 parçal›k bir koleksiyonu ma¤azalarda takip ede-
bilmek bile bafll› bafl›na bir ifl. 

Ayy›ld›z olarak güvenlik ve sigorta kavramlar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Yeni açaca¤›m›z alt› ma¤azayla birlikte ma¤azalar›m›z›n say›s› 50’ye
yükselecek. Türkiye’nin ilk entegre mayo tesisine sahibiz. Fabrika ve
ma¤azalar›m›zda, bu kadar çok insan›n çal›flt›¤› bir kurumda sigorta
çok önemli. ‹malat›m›z sürekli devam ediyor. Faaliyetlerimizin tama-
m›nda, sigorta olmazsa olmaz unsurlar aras›nda yer al›yor. Bunu hem
ticari hem de insani anlamda kendimizi güvende hissedebilmek için
yap›yoruz.

Güvenli teknolojilere de bu anlamda özen gösteriyorsunuz...
Zaten güvenli¤in olmad›¤› yerde teknoloji de olmaz. Birinci önceli¤i-
niz güvenlik olmal›. ‹nsanlar rahat etti¤i ve huzurlu oldu¤u bir ortam-

da iflini yapabilir. Güvenli¤iniz iyi olacak, rahat edeceksiniz ki iflleri-
nizi do¤ru flekilde yürütebilin. 

Kale Sigorta ile ne zaman tan›flt›n›z?
Kale Sigorta ile 2005 y›l›nda tan›flt›k. K›l› k›rk yaran bir firma olarak
Kale Sigorta’y› inceleyip ne kadar do¤ru ifller yapt›klar›n› gördük.
Sonradan, ticarî ortamda da çok memnun kald›k ve ne kadar do¤-
ru bir karar verdi¤imizi görmüfl olduk. 

Kale Sigorta’n›n hangi ürünlerini kullan›yorsunuz?
Ayy›ld›z ile ilgili, sigorta kapsam›na giren her fley. Arabalardan tu-
tun; konut, ifl yerleri, makinelere varana dek; hepsi Kale’den sigor-
tal›. Aç›kças›, sigortada s›rt›m›z› Kale’ye dayad›k. 

Kale Sigorta’n›n süreç yönetimini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kale Sigorta’dan da; bizimle ilgilenen görevli arkadafllar›n yakla-
fl›mlar›ndan da çok memnunuz. En küçük s›k›nt›m›zda, bir telefon-
da ifle koyulup sorunlar›m›z› çözüyorlar. Daha önce baflka sigorta
flirketleriyle çal›flt›k ama sonuç ve çözüme bu kadar çabuk giden
bir firmaya rastlayamad›k. Sonuç olarak, Kale Sigorta’dan ald›¤›m›z
hizmetin tamam›ndan çok memnun oldu¤umu söyleyebilirim. 

Kale Endüstri Holding ile ilgili düflüncelerinizi de alabilir miyiz?
Ayy›ld›z firmas›n›n kuruluflu, çamafl›r üretimiyle olmufltur. Mayo
üretimi ise daha sonra, yaklafl›k 35 sene önce bafllad›. Bizim sade-
ce mayo ile an›lmam›z gibi, Kale’yi de hep kilitlerle biliyoruz. Bu-
gün Türkiye’nin en çok bilinen kilit markas›, Kale Kilit’tir. Öyle ki, so-
kaktaki insanlara sordu¤unuzda, kimsenin ikinci bir kilit markas›
bilmedi¤ini görürsünüz. Biz de güvenlik sektöründeki köklü bir
marka olarak, Kale Kilit’i üretti¤i kilitler sayesinde biliyorduk. Kale

Sigorta’n›n varl›¤›ndan
haberdar olmam›z, bu
anlamda bizim için bü-
yük bir flans oldu.

“S›rt›m›z› Kale
Sigorta’ya dayad›k”
AYYILDIZ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET
ÇEB‹, “KALE S‹GORTA ‹LE KEND‹M‹Z‹
GÜVENDE H‹SSED‹YORUZ. EN
KÜÇÜK SIKINTIMIZDA, B‹R
TELEFONDA ‹fiE KOYULUP
SORUNLARIMIZI ÇÖZÜYORLAR.
DAHA ÖNCE SONUÇ VE ÇÖZÜME
BU KADAR HIZLI G‹DEN B‹R F‹RMAYA
RASTLAMAMIfiTIK. BU NEDENLE
KALE S‹GORTA’DAN ALDI⁄IMIZ
H‹ZMET‹N TAMAMINDAN ÇOK
MEMNUNUZ” DED‹.

Ayy›ld›z Genel Müdürü Mehmet Çebi’yi, Kale Sigorta Yöneticisi
Gülcan F›nd›k ile birlikte ziyaret ettik. Kale Sigorta’n›n
hizmetlerinden çok memnun olduklar›n› belirten Çebi, 
“Bizimle ilgilenen tüm ekipten çok memnunuz” diye konufltu. 

Ayy›ld›z, mayo ve iç çamafl›r› üretiminden farkl› olarak plastik
sektöründe de faaliyet gösteriyor. Nakliyede kullan›lmak üzere
Aykasa markas›yla katlanabilir kasa üreten firma, farkl› boy ve
renklerde üretti¤i kasalar›n dünya patentine de sahip. Gebze’de
yer alan tesiste yüksek teknoloji kullanarak polimer kasa üreten
Aykasa, üretimlerinin yüzde 90’›n› da ihraç ediyor.

SADECE MAYO DE⁄‹L... 
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KALE K‹L‹T’‹N, ‘K‹L‹T’ DEN‹LD‹⁄‹NDE AKLA GELEN ‹LK MARKA OLAGELD‹⁄‹N‹ BEL‹RTEN AL NALBUR‹YE
GENEL MÜDÜRÜ AZ‹Z YILMAZ, “TERC‹HLER‹M‹Z‹ MA⁄AZALARA GELEN TÜKET‹C‹LER‹M‹ZE BIRAKIYORUZ.
KAL‹TE VE TEKNOLOJ‹Y‹ GÖZETEN MÜfiTER‹LER‹M‹ZDEN DE ‘KALE K‹L‹T VARSA BAfiKASINI ‹STEMEY‹Z’
CEVABINI ALMAK B‹ZLER‹ MUTLU ED‹YOR” D‹YE KONUfiTU.  

30 y›l› aflk›n süredir ‹stanbul
h›rdavat sektöründe faaliyet göste-
ren Al Nalburiye, Kale Kilit’in de kök-
lü bayilerinden biri konumunda.
H›rdavat sektöründe internet ve
elektronik ticaretle ilk tan›flan firma-
lardan biri olan Al Nalburiye Genel
Müdürü Aziz Y›lmaz, marka ve sek-
töre dair sorular›m›z› yan›tlad›.

Al Nalburiye ne zaman kuruldu?
Al Nalburiye, babam taraf›ndan
1976 y›l›nda kuruldu. O tarihlerde
Karaköy’de faaliyet gösteren ufak bir
iflletmeydik. Ufak olmam›za ra¤men
ciddi cirolar yakal›yorduk. Babam›n
çevresi ve insanlara olan yak›nl›¤›n-
dan ötürü h›zl› bir sat›flla bafllad›k.
1984 y›l›na kadar da iflin bafl›ndayd›.

O tarihten sonra, flu anda bulundu-
¤umuz adrese geldik. Bu sayede fir-
mam›z, bir anda 20 kat büyüdü. 30
metrekare büyüklü¤ündeki eski ye-
rimizden 700 metrekarelik yeni me-
kân›m›za tafl›nmam›z ifllerimizi de
olumlu etkiledi. Bu ba¤lamda biz de
ürün ve çeflit grubunu art›rd›k. Hali
haz›rda 15 bin ürün çeflidimiz, 90
bin ürün kalemimiz var. Ürün çeflitli-
li¤imiz bile geldi¤imiz yeri gözler
önüne sermeye yetecektir.  

Kimlere sat›fl yap›yorsunuz?
10 y›ld›r, a¤›rl›kl› olarak inflaat flirket-
lerine hitap ediyoruz. Büyük al›flverifl
merkezlerinin servisleri ve otellere
hizmet veriyoruz. Bunlar›n yan› s›ra
‹stanbul çevresindeki h›rdavatç› ve

nalburlara da tedarik konusunda
destek veriyoruz. Müflteri odakl› ça-
l›flt›¤›m›z için onlara en do¤ru ürü-
nü vermek için gayret gösteriyoruz.
Yaklafl›k olarak 48 çal›flan›m›z var. Bu
say›n›n 60’a kadar ç›kt›¤› da oluyor.
‹çinde bulundu¤umuz alan haricin-
de iki yerimiz daha var; 1500 metre-
karelik depomuzun yan› s›ra bir de
showroom bulunuyor.  
‹stanbul’daki anahtarc› ve Türkiye’de-
ki di¤er anahtar sektöründe çal›flan,
kilit üzerine çal›flan insanlar›n tama-
m› bizim müflterimiz. Anahtarc›lara
hizmet verdi¤imiz için, anahtarc›lar›n
malzeme gruplar›n› da tedarik ediyo-
ruz. Bunlar da Kale Kilit’in en iyi müfl-
terileri. Anahtarc›lar, hem kap› aç›yor
hem de kilit tamirlerine bak›yorlar.

Müflteriye do¤rudan hizmet götüren insan-
lar olduklar› için anahtarc›lar bizden yüksek
oranda al›flverifl yap›yor.

Ne zamand›r Kale Kilit ile çal›fl›yorsunuz?
Kale Kilit ile tan›fl›kl›¤›m›z, babam›n zaman›n-
da, afla¤› yukar› 1977 y›l›nda gerçekleflti. Ba-
bam, Sad›k Özgür’ü ilk kilitleri yapt›¤› dö-
nemden tan›yor ve o tarihten bu yana birlik-

te çal›fl›yoruz. 1978’de Kale Kilit’in bayili¤ine
bafllad›k. Demek ki 30 y›l› geçmifl.

Kale Kilit markas› hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir?
Kafamdaki tek kilit markas› Kale Kilit olagel-
mifltir. Türkiye’de üretilen, popüler olmufl
bütün markalar› sat›yoruz. Tercihi de her za-
man müflteriye b›rak›r›z. “Elimizde Kale Kilit
var” deyince, müflterimiz zaten Kale’yi tercih
ediyor. Bofl zamanlar›mda müflteriye yak›n
olmak, isteklerini ö¤renmek ve onlara en iyi
flekilde hizmet verebilmek için tezgâha ge-
çiyorum. Fiyat, marka, kalite, model... 
Müflterilerimizin ne istedi¤ini gözlemliyo-
rum. Örne¤in, kilit göbe¤i almaya gelmifl bir
müflterimize, “Öncelikle güvenlik mi istiyor-
sun, gösterifl mi?” sorusunu yöneltiyorum.
Buna verdi¤i cevaba göre Kale Kilit öneriyo-
rum. Kale Kilit’in ürün gam› da çok genifl. Ye-

niliklere de çok çabuk ayak uyduruyor. Dün-
yada ç›km›fl bütün özellikleri kendi ürünle-
rinde hemen uyguluyor ve bu konuda ra-
kiplerini de geçiyor.  

Da¤›t›m›  nas›l gerçeklefltiriyorsunuz?
Araçlar›m›z ve anlaflmal› kargomuz var. Belli
bir a¤›rl›¤a kadar kargo ücretini de biz karfl›-
l›yoruz. Müflterilerimizin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yabilmek için günlük hizmet veriyoruz. Bu-
gün verdikleri siparifli, mümkünse ertesi gün
ellerine ulaflt›r›yoruz. ‹flimizin en s›k›nt›l› k›s-
m›n› stok yönetimi oluflturuyor. Stok yöneti-
mini, maliyet yükü oluflturmayacak ve sipa-
riflleri aksatmayacak flekilde yapabilmeliyiz.

Kale Kilit’in yeni ürünleri sizi ve müflteri kitlenizi tat-
min ediyor mu?
Kale Kilit’in üretti¤i veya ithal etti¤i ürünlerin
tamam›n› sat›yoruz. ‹stanbul ve Türkiye’deki
kilit üzerine çal›flan insanlar›n neredeyse ta-
mam› bizim müflterimiz. Anahtarc›lar›n mal-
zeme gruplar›n› da tedarik ediyoruz. Bunlar
da Kale Kilit’in en iyi müflterileri oluyor.
Anahtarc›lar hem kap› aç›yor hem de kilit ta-
mirlerine bak›yor. Müflteriye do¤rudan hiz-
met götüren insanlar olduklar› için yüksek
oranda al›flveriflleri oluyor bizden.

Kale Kilit haricinde hangi markalarla çal›fl›yorsunuz?
‹thal veya yerli, h›rdavat ve nalburiye sektörün-
deki büyük markalar›n neredeyse tamam›yla
çal›flt›¤›m›z› söyleyebilirim. 

Sizce, Kale Kilit’i di¤erlerinden ay›ran en önemli özel-
lik nedir?
‹lk olarak, bayilerine çok yak›n olmas›, daha
do¤rusu bayi odakl› çal›flmas›. Kale Kilit, ba-
yilerini hem fiyat hem de konum ba¤lam›n-
da her zaman korumufltur. Kale Kilit’in fiyat
politikas› da di¤er markalardan farkl›d›r. Piya-
saya sürülen ürünlerin fiyatlar›n›n, en sat›n
al›nabilir düzeyde tutuldu¤unu görüyoruz.
Kale Kilit söz konusu oldu¤unda “Ben büyü-

¤üm, zaten piyasaya sahibim, herkes ben-
den almak zorunda” anlay›fl›n› göremezsiniz.
Bu yaklafl›m› korudu¤u sürece, Kale Kilit’in
zirvedeki yerini koruyaca¤›na inan›yorum.

Elektronik ticaret yap›yor musunuz?
‹nternetle ilgili çal›flmam›z, san›r›m alan›nda-
ki ilkler aras›nda yer almaktad›r. ‹nternetin
önemini çok h›zl› fark ederek, Al Nalburi-
ye’nin sitesini 1996’da açt›k. Türkiye’ye inter-
netin 1995’te girdi¤ini düflünürsek, ne kadar
hakl› oldu¤umuzu görebiliriz. ‹lk sitemizi aç-
t›ktan üç y›l sonra internet üzerinden sat›fla
bafllad›k. ‹nternet üzerinden sat›fla bafllad›¤›-
m›z tarihlerde Türkiye’de rakibimiz yoktu,
çünkü kimse internet üzerinden sat›fl yap-
m›yordu. O zamanlar bu ifli yapt›rabilece¤i-
niz insanlar bile bulam›yordunuz.

‹nternetten sat›fl yapmaya nas›l karar verdiniz?
O zamanlar, bu iflin nas›l yap›ld›¤›n›  ö¤rene-
bilmek için al›flverifllerimi, genellikle yurtd›-
fl›ndan yap›yordum. Hatta o zaman bir fley
sat›n almak için “mail order” kullan›l›yordu.
Firma, internette otomatik al›flverifl seçene-
¤i olmad›¤› için siparifl formunu bana faks
ile gönderiyordu. ‹lk internet sitesini yapt›r-
mam›z çok zor oldu. 2004’e kadar o siteyle
gittik, sonra onu da de¤ifltirdik. Zamanla ye-
nilendik ve h›zl› hale getirdik. En son 3-4 se-
ne önce, flimdikiyle entegre bir sistem kur-
duk. ‹nsanlar›n kredi kart› kullan›m korkusu
ve bizim reklama a¤›rl›k vermemiz nedeniy-
le çok fazla aktif sat›fl›m›z yok. ‹nsanlar genel-
likle siteden mal› inceliyor ama sat›n al›mla-
r›n› geleneksel yöntemle gerçeklefltiriyor.

Gelecek hakk›nda planlar›n›z nelerdir?
Bir k›z, iki erkek olmak üzere üç  çocu¤um var.
F›rsat buldukça onlar› ifle getirip sevdirmeye
çal›fl›yorum. Babam iflimizi bize bu flekilde sev-
dirdi. Ben de onlarla birlikte gelece¤imizi kur-
mak istiyorum. Kale Kilit ile iflbirli¤imizin uzun
y›llar boyunca devam edece¤ine inan›yorum.

“Kale Kilit varsa, 
baflkas›n› istemeyiz”



Kale Kilit, Kale Kilit D›fl Ticaret ve Kale Vida her y›l düzenlenen geleneksel bayi gezisini bu
y›l Bodrum’da gerçeklefltirdi. Kale Kilit, bayilerini 9-13 Eylül tarihleri aras›nda, Kale Kilit D›fl Ticaret
ve Kale Vida ise 13-17 Eylül tarihlerinde Bodrum Türkbükü Hilton Otel’de a¤›rlad›. Aileleriyle bir-
likte befl günlük rüya gibi bir tatil yaflayan bayiler, animasyonlara, havuz ve kara oyunlar›na kat›-
larak gönüllerince e¤lendiler. Misafirler bowling ve tavla turnuvalar›, su topu organizasyonlar›y-
la e¤lenirken, akflam düzenlenen yemeklerde hem bilgi al›flveriflinde bulundular hem de mev-
cut pazar›n de¤erlendirmesini yapt›lar.

Kale’den 
befl y›ld›zl› bayi gezisi
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KALE’DEN HABERLER
K A L E M

Kale bayileri aras›nda düzenlenen 
tavla turnuvalar› gezinin en e¤lenceli

görüntülerini oluflturdu.

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

bayilerle sohbet ederek görüfl
al›flveriflinde bulundu.



Kale Kilit, Resim ve Heykel Müzeleri
Derne¤i ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi iflbirli¤iyle özgün bask›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› amac›yla organize edilen IV.
Uluslararas› Özgün Bask› Yar›flmas›’na ödül
sponsoru oldu. 

Japonya’dan Hindistan’a kadar pek çok
farkl› ülkeden befl yüze yak›n sanatç›n›n ka-
t›ld›¤› yar›flma sonucunda 143 sanatç›ya ait
208 eser sergilenmeye de¤er bulundu.
Dördüncü kez düzenlenen Uluslararas› Öz-
gün Bask› Yar›flmas›’nda dereceye giren

eserlerden oluflan sergi, 4-15 Ekim 2011 ta-
rihleri aras›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde ziyarete aç›ld›. Yar›flmaya
kat›lan, geleneksel tekniklerden en ileri diji-
tal tekniklere kadar farkl› süreçlerle üretilmifl
eserler, özgün bask› konusunda birçok kita-
b› yay›mlanan Richard Noyce taraf›ndan ti-
tizlikle de¤erlendirildi. 

“Sanata destek vermeye devam”
Sergiye iliflkin bir de¤erlendirme yapan Ka-
le Endüstri Holding CEO’su Hakan Önce,
“Kale Kilit olarak, özenle sürdürülen de¤er-
lendirme süreci sonunda ödüle lay›k görü-
len sanatç›lar› tebrik ediyor, baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz,” diye konufltu. 
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Kale Kilit Özel Ödülü, IV. Uluslararas› Özgün Bask› Yar›flmas›’nda sahibini buldu. Kale Kilit’in tasar›mda estetik
kavram›n› temel alarak müflterilerine katma de¤er sa¤lad›¤›n› belirten Kale Endüstri Holding CEO’su Hakan
Önce, “Sanat›n her dal›nda faaliyet gösteren sanatç›lar›m›za deste¤imiz devam edecek” dedi.

Kale Çelik Eflya’n›n Yeditepe Üniversitesi’yle
birlikte düzenledi¤i Kap› Tasar›m Yar›flmas›
sonuçland›. ‹leride endüstriyel tasar›mc› olacak
ö¤rencilerin gerçeklefltirdi¤i kap› tasar›mlar› Kale
Çelik Eflya showroomunda sergileniyor.

Kale Kilit’ten sanata destek

Hz. Muhammed’in Veysel Karani Hazret-
leri’ne hediye etti¤i ve ‹stanbul Fatih’teki H›rka-
i fierif Camii’nde muhafaza edilen mübarek h›r-
kas› Ramazan ay›n›n ilk Cuma günü ‹slam âle-
minin ziyaretine aç›ld›. Her y›l Ramazan ay›nda
yo¤un ziyaretçi ak›n›na u¤rayan H›rka-i fierif’in
muhafaza odas›n›n tüm girifl ç›k›fl kap›lar›n›n
güvenli¤ini art›k Parmak ‹zli Kilit sa¤layacak.
Muhafaza odas›na d›flar›dan müdahalele veya
kaydedilmemifl parmak okutulmas› gibi du-
rumlarda Parmak ‹zli Kilit’in alarm ve uyar› siste-
mi devreye girerek yüksek güvenlik sa¤l›yor.
Bilgisayar kontrollü olan sistem, uzaktan izleme
ve kontrol opsiyonu da sunuyor.

Kutsal emanet H›rka-i fierif 
Kale Kilit D›fl Ticaret teknolojisiyle korunuyor 

Kale Çelik Eflya ile Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü ö¤rencilerinin iflbirli¤iyle gerçek-
lefltirilen ‘Kap› Tasar›m Projesi’nde sonuçlar aç›kland›. Eserleri derece-
ye giren ö¤renciler, 23 Eylül 2011 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini ald›. 
Üniversite ö¤rencilerinin yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karmay› amaçlayan
proje, üniversite ve sanayiciler aras›ndaki bilgi birikimi paylafl›m›n› ar-
t›rmay› da hedefliyor. 21 Haziran’da bafllat›lan projede yap›lan de¤er-
lendirme sonucunda en be¤enilen ilk üç kap› tasar›m›, Kale Çelik Eflya
taraf›ndan ödüllendirildi. Kap› Tasar›m Projesi’nde birinciye iPad, ikin-
ciye dijital kamera ve üçüncüye netbook hediye edildi. Kazananlar
ödüllerini Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Kenan K›z›ltan, Kale Çelik Eflya Sat›fl Müdürü Erkan Akflit ve Kurumsal
‹letiflim ve Reklam Müdürü Hülya K›l›ç’tan ald›.

Kap› tasar›mlar› sergilenecek
Projeye kat›lan bütün ö¤rencilerin tasar›m

çal›flmalar›n›n maketleri, Kale Çelik Eflya
showroomunda sergilenecek. 

Çal›flman›n uygulanabilirli¤i ve tüketiciler
taraf›ndan kabul görmesi gibi kriterler göz

önünde bulundurularak seçilen kap› 
tasar›mlar› flu flekildeydi:

Üniversitelilerin kap› tasar›mlar›
be¤eni toplad›

1’inci: Burak Gürmeriç
Burak Gürmeriç’in haz›rlad›¤› kap› tasar›m

çal›flmas› ‘Cube’, görselli¤in yan› s›ra kullan›m
özelliklerindeki kolayl›klarla da kap›
tasar›m›na farkl› bir boyut getiriyor.

2’nci: Merve Büyüksaraç
‹kincilik derecesine hak kazanan Merve

Büyüksaraç’›n haz›rlad›¤› tasar›mda
yenilikçi ve yal›n kap› modeline uygun

olarak koyu renk kap› tasar›m› ve
fonksiyonel kilit sistemleri kullan›ld›.

3’üncü: Canberk Öcal›r
Üçüncülü¤e hak kazanan Canberk

Öcal›r’›n projesinde görsellikten çok;
kap› ve kilit sistemlerinin kullan›m

kolayl›¤›na a¤›rl›k verilmifl.



Türkiye’nin lider çelik kap› üreticilerinden Kale Çelik Eflya’n›n web si-
tesi www.kalecelikesya.com, en yeni tasar›m uygulamalar› ve teknolojisi
kullan›larak yeniden tasarland›. Web sitesinin uygulamas›, tasar›m ve yaz›l›-
m› Clockwork taraf›ndan gerçeklefltirildi. 
Sitede, facebook eriflimi, tüketici sorular› ve ürün sihirbaz› sekmeleri de yer
al›yor. Kullan›c› için büyük rahatl›k sa¤layan ürün sihirbaz›yla istenilen ve
aran›lan ürün kolay flekilde ay›rt edi-
lebiliyor. ‹steyen site kullan›c›lar› Kale
Çelik Eflya kasa ve kap› ürün broflürle-
ri, kataloglar›n› PDF format›nda indi-
rebilecek. Siteden kurumla ilgili bas›n
bültenlerine ve bas›nda yer alan ha-
berlere de ulaflmak mümkün.

Kale Çelik Eflya, bir ilke
imza atarak dünyan›n bir nu-
maral› sosyal iletiflim a¤› fa-
cebook sitesine özel kurum-
sal sayfa haz›rlad›. fiirketin
dönemsel kampanyalar›n›n
ve haberlerinin yer ald›¤› si-
te, yay›na yeni girmesine
ra¤men çok say›da takipçi edinmeyi baflard›. Kale Çelik
Eflya ile ilgili bilgilerin yan› s›ra dekorasyon, ev güvenli¤i,
tasar›m konular›n›n da yer ald›¤› Facebook sayfas›n›n ta-
kipçi say›s› her geçen art›yor. 
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Kale Çelik Eflya Facebook’taKale Çelik Eflya’n›n web sitesi yenilendi

Nadir Erze
Kale Çelik Eflya Genel Müdürlü¤ü’nü de üstlendi

Kale Kilit ve Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Nadir Erze ve Kale
Çelik Eflya Bayi ve Servis Sorumlusu Meral ‹smailo¤lu, geçti¤imiz
aylar içinde Kale Çelik Eflya ‹stanbul ve Anadolu bayi ziyaretlerini
gerçeklefltirdi. Bayilerimizin fikirlerini, isteklerini dile getirdi¤i görüfl-
melerde yeni model ve yeni kampanya süreçleri hakk›nda karfl›l›kl›
fikir al›flverifli yap›ld›. ‹stanbul’da Yepa Parke, Binhan Aynal›, Garanti

H›rdavat, ACR Kilitleme, ‹TM bayileri, Anadolu’da ise Kartek (Ordu),
Fübe (Trabzon), Akkafl Ahflap (Eskiflehir), ÇKS (Antalya), Çevre Yap›
(Ankara) ziyaret edildi. Kale Çelik Eflya ve bayilerinin birlikte gerçek-
lefltirece¤i çal›flmalar sonucunda 2012 y›l›n›n hedeflerini yakalaya-
caklar›, sat›fl ve üretim aç›s›ndan çok daha güçlü bir y›l olmas› te-
menni edildi.

Kale Çelik Eşya,
bayileriyle bulufltu 

Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Nadir Erze, Kale Çelik Eflya Bayi Sorumlusu 
Meral ‹smailo¤lu Y›lmaz ve Kale Çelik Eflya Kavac›k bayisi Cengiz Çanakl›

Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Nadir Erze, Kale Çelik Eflya Erenköy bayilerinden Binhan Aynal› ve
Kale Çelik Eflya Bayi Sorumlusu Meral ‹smailo¤lu Y›lmaz

Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Nadir Erze, 
Kale Çelik Eflya Ataflehir bayisi Muzaffer Dalak ve efli Y›ld›z Dalak

Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Nadir Erze ve 
Kale Çelik Eflya Erenköy bayilerinden Mehmet Ali Demirtafl

Kale Kilit Genel Müdürlü¤ü’nü yürüten Nadir Erze, 19 Eylül 2011 tarihi itibar›yla Kale Çelik
Eflya Genel Müdürlü¤ü’nü de üstlendi. Nadir Erze, Kale Kilit ve Kale Çelik Eflya Genel Müdürü ola-
rak görevini sürdürecek.   

Kurumsal flirketlerde, insan kayna¤›n›n standard›n› iyilefltirmek
ve gelifltirmek için kurulan e¤itim akademilerinin say›s› gün geçtikçe ar-
t›yor. E¤itim faaliyetlerinin, ayn› çat› alt›nda toplanmas›na imkân veren
akademiler; potansiyel adaylar› çekmek, çal›flanlar› flirket ana hedefleri
do¤rultusunda yönlendirmek, “biz” bilincini yerlefltirmek ve tak›mdafll›-
¤› art›rmak gibi misyonlar da üstleniyor. E¤itim faaliyetlerini akademi
çat›s› alt›nda toplama giriflimleri, flirketlere oldu¤u kadar, çal›flanlara da
katma de¤er sa¤l›yor. Üst yönetimlerin flirket vizyon ve hedeflerini per-
sonelle paylaflt›¤› bu süreçte, çal›flanlar da kiflisel anlamda kendilerini
gelifltirme ve kariyer f›rsat› sa¤lama imkân› buluyor. Kale Kilit çal›flanlar›-
n›n geliflimine yönelik mesleki, teknik ve kiflisel geliflim e¤itim faaliyet-
lerinin tamam› “Kale E¤itim Akademisi” çat›s› alt›nda topland›. E¤itim fa-
aliyetlerinin sistematik bir flekilde yürütülebilmesini sa¤layacak olan
akademi, beyaz ve mavi yakal› personeli içerecek flekilde, belli kategori
bafll›klar› alt›nda hayata geçirildi. 2012’de h›z kazanacak e¤itim çal›flma-
lar›n›n haz›rl›klar› da olanca h›z›yla devam ediyor. Konu bafll›klar› ve büt-
çe süreçlerinin sonucunda son halini alacak olan e¤itimler, 25-26 Kas›m
tarihlerinde gerçeklefltirilen “Kale’de Kazanmak” çal›flmas›yla bafllad›.  

Kale E¤itim Akademisi’nin temel hedefleri: 
� Etik ve adil rekabetle toplam kalite ilkelerine gönülden ba¤l›, sorumlu-
luk bilinci yüksek, müflteri odakl› ve tak›m olma bilincine katk› sa¤lamak.
� Daha yap›c› ifl iliflkileriyle “biz” bilincinde tak›m çal›flmas›na dayanan
kurumsal çal›flma koflullar›yla ifl ortam›ndaki kalite ve mutlulu¤un yük-
seltilmesi. 
� Düflüncelerinin eylemsel ve davran›flsal sonuçlar›n› da dikkate alan, il-
keli, alçakgönüllü, farkl›l›klar›n zenginli¤inden yararlanabilen, daha sa-
mimi ve empatik düflünce sistemati¤inde iletiflim becerilerine sahip ça-
l›flan potansiyelinin içindeki en iyiyi ortaya ç›karmak. 
� Mevcut teknik kapasitelerini, araflt›rmaya istekli, merakl›, yarat›c›, yeni-
likçi, aç›k fikirli ve ak›lc› düflünce sistemati¤inde sorgulayarak geliflmek.
� ‹fl pazar›n›n seçkin ve güvenilir “Kale” kültürünü gelifltirmek.

Kale E¤itim Akademisi kuruldu
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Kale Kilit, temmuz ay›nda Irak ‹nflaat Odas› Heyeti ve
‹nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i’ni bir araya getirdi.
Irak ‹nflaat Odas› heyetinden yaklafl›k 20 kiflinin bulundu¤u
sunuma, ‹nflaat Malzemecileri ve Sanayicileri Derne¤i’nden
baflta Ba¤dat Ticaret Müflaviri Harun Koçak ve Ortado¤u
Ülke Daire Baflkan› Orhan Çak›ro¤lu olmak üzere, inflaat ve
kilit sektörüyle yak›ndan ilgili pek çok isim kat›ld›. Kale Kilit
Fabrikas›’n›n gezilmesinin ard›ndan yap›lan toplant›da, Ka-
le Kilit ürünleri hakk›nda sunum yap›ld›. Misafirlerin yo¤un
ilgisiyle karfl›laflan Kale Kilit ihracat ekibi, ürünleri hakk›nda
detayl› bilgi verdikten sonra, kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tla-
d›. Sunum s›ras›nda gösterilen Kale Kilit tan›t›m filmi de ka-

t›l ›mc›lar›n
büyük be-
¤enisini ka-
zand›.

Dünya genelinde, yüzlerce ülkedeki milyonlarca kap›da yer alan Kale Kilit’in taklit ürünlerle savafl›
olanca h›z›yla devam ediyor. Yaratt›¤› haks›z rekabet ve merdiven alt› üretimle dünya sanayisini tehdit
eden taklit ürünler, özellikle Çin ve Uzakdo¤u’da imal ediliyor. Buradan baflka ülkelere sevk edilen kali-
tesiz taklit ürünler, insanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerini tehdit ediyor. Befl y›l önce Çin’de ofis kurarak taklit-
le yerinde mücadele etmek için çal›flma bafllatan Kale Kilit, taklit ürünlerin ülke d›fl›na ç›kmamas› ve im-
ha edilmesi için çal›flmalar›na yo¤un bir flekilde devam ediyor. Kale Endüstri Holding’in yurtd›fl›nda ku-
rulan ilk da¤›t›m ve lojistik flirketi Kale Kilit Free Zone Dubai Genel Müdürü Ferit Polat, Çin’den dünya-
n›n de¤iflik bölgelerine sat›lan taklit kilitlerin da¤›t›m›nda Afrika ve Arap ülkelerinin önemli bir rol oyna-
d›¤›n› söyledi. Taklit ürün zincirinde önemli aktarma noktalar›ndan birisinin Dubai oldu¤unu belirten
Polat, taklitle mücadele kapsam›nda Dubai’deki farkl› noktalara bask›nlar düzenlendi¤ini ve ele geçen
taklit ürünlerin imha edildi¤ini dile getirdi.

Taklit ürünler güvenli¤i tehdit ediyor

Kale Kilit ve 
Irak ‹nflaat Odas› 
heyeti bir araya geldi 

Dünyan›n en büyük üç entegre tesisinden biri olan ve  bugü-
ne kadar yüzlerce ülkeye ihracat gerçeklefltiren Kale Kilit, küresel bir
marka olman›n getirdi¤i bilgi birikimini yans›tt›¤› ürünleriyle ulus-
lararas› fuarlar›n da gözdesi olmaya devam ediyor.  Kaliteli ürünleri
ve üstün hizmet anlay›fl›yla yurtd›fl› fuarlar›n vazgeçilmezi Kale Kilit,
sonbahar aylar›nda Meksika ve Fransa’da kat›ld›¤› iki fuarda da bü-
yük ilgi gördü. 1-4 Eylül tarihleri aras›nda Meksika’da gerçeklefltirilen
Nacional Ferretera Fuar›’nda sergiledi¤i ürünlerle tüketicinin be¤e-
nisini kazanan Kale Kilit, Kas›m ay›nda ise Fransa’daki Batimat Fua-
r›’nda yeni ürünlerini tan›tt›.

Uluslararas› fuarlar›n gözdesi:

Kale Kilit

Kale’de dört yeni atama

Kale Kilit ve Kal›p Sanayi A.fi. Yurtiçi
Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine
Mustafa Kemal Macit atand›. ‹fl yaflam›na
Kayseri Gazi Keçe Sanayi ve Ticaret A.fi. fir-
mas›nda Fabrika ve ‹fl Gelifltirme Müdürü
olarak bafllad›. Bursa Mako Elektrik Sanayi
ve Ticaret A.fi.’de Program Müdürü ve Sat›fl

Sorumlusu,  Kanada Alfa International Ltd.
flirketinde Teknik Servis Müdürü, Gebze Ka-
le Oto Radyatör’de Sat›fl ve Pazarlama Mü-
dürü, Orlandi Radiatori Slr’de Ülke Sat›fl ve
‹fl Gelifltirme Direktörü  ve Ditafl Do¤an Ye-
dek Parça ‹malat ve Teknik A.fi.’de Sat›fl ve
‹fl Gelifltirme Müdürü olarak görev yapt›. 

Mustafa Kemal Macit

Kale Çelik Eflya Sanayi A.fi. Sat›fl Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevine Erkan Ar›can
atand›. 1966 Ankara do¤umlu olan Erkan
Ar›can ‹TÜ Metalurji Mühendisli¤i Bölümü
mezunudur. ‹fl yaflam›na Perfektüp Amba-
laj Sanayi A.fi. firmas›nda Dökümhane fiefi
olarak bafllad›, sonras›nda s›ras›yla Koç-

tafl’da Bölge Sat›fl Eleman›, Ada Otomas-
yon’da Sat›fl Müdürü, ‹ntermak’da Bölge Sa-
t›fl Mühendisi olarak çal›flt›. Hilti ‹nflaat Mal-
zemeleri Tic. A.fi.’de s›ras›ya Sat›fl Müdürü
ve ‹fl Gelifltirme Müdürü olarak görev yap-
t›ktan sonra Özgürler Trafik’te Sat›fl ve Pa-
zarlama Müdürü olarak görev yapt›.

Erkan Ar›can 

Kale Endüstri Holding flirketleri Mali
‹fller Koordinatörü olarak 15 A¤ustos 2011
tarihinde Mehmet Çevik göreve getirildi.
2005-2007 y›llar› aras›nda Kale Endüstri Hol-
ding Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevinde
bulunan Çevik, Kale Ailesi’ne geri döndü. ‹fl
hayat›na PWC firmas›nda bafllayan Meh-

met Çevik, s›ras›yla Do¤ufl Holding Finans
Müdürü, Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Fi-
nans Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, Kale En-
düstri Holding Genel Müdür Yard›mc›l›¤›,
Stroer Turkey Jv Finans Genel Müdür Yar-
d›mc›l›¤›, Ac›badem Grup Finans Direktör-
lü¤ü görevlerinde bulundu. 

Mehmet Çevik

Kale Kilit ve Kal›p Sanayi A.fi. Yurtd›fl›
Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine Öz-
gür Bekiro¤lu atand›. 
‹fl yaflam›na proje müdürü olarak bafllayan
Bekiro¤lu, FTC’de ‹statiksel Proses Kontrol Ko-

ordinatörü, ODTÜ’de araflt›rma asistanl›¤›n›n
ard›ndan Eczac›bafl› Holding Artema ve Vitra
Grubu Ürünlerde Sat›fl Müdürü; Elginkan
Holding’de ECA ürünleri a¤›rl›kl› ‹hracat Di-
rektörü olarak görev yapt›. 

Özgür Bekiro¤lu
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Geçti¤imiz aylarda kap›lar›n› açan Kempinski Hotel-Badam-
dar’›n tüm oda kap›lar›ndaki kilit tercihi Kale Kartl› Kilitleri oldu. Günü-
müzün en geliflmifl ve yüksek güvenlikli ‘Mifare’ kart teknolojisine sa-
hip Kale Kartl› Kilit’i tercih eden Kempinski Hotel-Badamdar, misafirle-
rine maksimum güvenli¤in yan› s›ra pratik ve kolay bir kullan›m da su-
nuyor. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda toplam 100 binin üzerindeki otel
odas›nda Kale Kartl› Kilitleri’nin kullan›ld›¤›n› belirten Kale Kilit D›fl Ti-
caret A.fi Genel Müdürü Cavit Do¤an “Kale Kartl› Kilitler, Elektronik Ka-
bin Kilitleri ve Elektronik Digital Kasalar ile oteller, ifl merkezleri, yurtlar,
e¤itim kurumlar› gibi toplu yaflam alanlar›nda maksimum güvenlik
sa¤l›yor. Ürün ve sistemlerimiz Sibirya’dan Nijerya’ya, Demoktratik
Kongo Cumhuriyeti’nden Belçika’ya ve ‹zlanda’ya kadar yurtd›fl›nda
25 ülkede çok say›da otel iflletmesinde güvenle kullan›lmaktad›r.
Azerbaycan’da da Kale markas› ve güveninin tercih edilmifl olmas›n-
dan gurur duyuyor, bu projedeki tüm ifl ortaklar›m›za Kale Endüstri
Holding olarak teflekkür ediyoruz” dedi. Mifare kart teknolojisi ile üre-
tilen Kale Kartl› Kilitler, otel
iflletmelerinin güvenlik ala-
n›nda operasyonel ihtiyaç-
lar›n›, beklentilerini karfl›l›-
yor. Mifare kart teknolojisi,
kart›n kopyalanmas›n› ne-
redeyse imkâns›z k›l›yor.
Kart›n okuyucuya fiziksel te-
mas› gerekmedi¤inden,
sürtünme ve deformasyon
yaflanmad›¤› gibi toz, nem,
cep telefonu vb. elektronik
cihazlar›n yayd›¤› elektro-
manyetik alanlardan da et-
kilenmiyor. Mifare kart tek-
nolojisi ile üretilen Kale
Kartl› Kilitler her tür ihtiyaca
ve yönetim anlay›fl›na göre
yap›lanabilir özelli¤i ile kul-

lan›c›s›na geçifllerini daha seri ve sorunsuz k›-
larak sundu¤u raporlama imkân›yla da otel
yönetimine büyük bir avantaj›n yan› s›ra üst
düzey güvenlik sa¤l›yor.

‹flletim program› hakk›nda
Kale Kartl› Kilit ‹flletim Program›, ‹ngilizce ve
Türkçe baflta olmak üzere tüm dil seçenekle-
rini destekleyen yap›s›yla tesislerin ihtiyaçla-
r›, genel çal›flma koflullar› ve s›k personel de-
¤iflimleri göz önüne al›narak gelifltirildi. Fide-

lio gibi çeflitli otel yaz›l›mlar› ile entegrasyonu bulunan program,
kullan›m kolayl›¤› ile öne ç›k›yor. Program›n sa¤lad›¤› avantajlar
aras›nda master kart ve konuk kart› basabilme, operasyon kay›tlar›-
n› görüntüleyebilme, odalar›n durumlar›n› ve müsaitli¤ini takip
edebilme, odalara girifl-ç›k›fl zamanlar›n› seçebilme, yetkilendirme
gibi özellikler bulunuyor. Otel network altyap›s›na ba¤l› olarak çal›-
flan sistem birden fazla bilgisayarla tek veri taban›na ba¤lanarak
çok say›da kifli taraf›ndan sorunsuz kullan›labiliyor. Kale Kartl› Kilit
Sistemleri’nin montaj›, kurulumu ve servis hizmetleri Kale Kilit D›fl
Ticaret’in yetkili teknik ekipleri veya yetki verdi¤i teknik servislerin-
ce gerçeklefltiriliyor. 7gün, 24 saat yerinde veya online uzak eriflim-
li ba¤lant› sistemleriyle teknik yard›m ve destek sa¤lan›yor. Ürün
yurtiçi ve yurtd›fl›nda iki y›ll›k yasal garanti yükümlülükleri ile de
avantaj sa¤l›yor.

100 bin odada kullan›l›yor
Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda 1000’e yak›n otel projesindeki 100 bin oda-
da Kale Kartl› Kilitleri kullan›l›yor. Ürün ve sistemler; Sibirya’dan Nijer-
ya’ya, Demoktratik Kongo Cumhuriyeti’nden Belçika’ya ve ‹zlanda’ya
kadar 25 ülkede çok say›da otel iflletmesinde güvenle kullan›l›yor.
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KALE’DEN HABERLER
K A L E M

Kale Çelik Eflya, farkl› boyut ve mekânlardaki kullan›m alan-
lar›yla ziyaretçilerine sundu¤u çelik kasa ürünleriyle kullan›c›lar›n
güvenilir markas› olmaya devam ediyor. Ev ve ifl yerlerinde, para
ve de¤erli eflyalar›n güvenle korunabilmesine olanak veren ‘deko-
ratif, boyal› Kale Çelik kasalar’ farkl› renk ve desen seçenekleriyle
dekorasyonun bir parças› olacak biçimde üretilebiliyor. Delinme-

ye, kesilmeye ve a¤›r darbelere dayan›kl› güçlü yap›s›yla yüksek
güvenlik sunan Kale Çelik kasalar, yang›na karfl› koruma özelli¤i
olan fireproof yap›s›na da sahip. Küçük ev kasalar›, ankastre kasa-
lar, dijital kasalar, ofis-banka kasalar›, z›rhl› kasa kap›lar› ya da data
kasalar›... Kale Çelik Eflya, kasayla ilgili tüm ihtiyaçlara cevap veren
çeflitler sunuyor. 

Kale Çelik Eflya’dan
dekoratif kasalar

Kale Atlas
yenilendi

Kale Kap› Pencere Sistemleri’nin en yeni ürünü Kale Atlas A¤›r Yük
Makas›, ek fonksiyonlar›yla birlikte tüketicilerin be¤enisine sunuldu. Bina-
lar›n cam giydirme cephe yüzeylerinde pratik kullan›m›yla dikkat çeken
ürün, modern ve gözal›c› görüntüsüyle tercih ediliyor. Ayar blo¤u ve aç›
s›n›rlay›c› özellikleriyle a¤›r yük makaslar› kullan›m›na yeni bir bak›fl aç›s›
getiren ürünün, a¤›r yük makaslar›nda en çok dikkat edilen özelliklerden
biri olan cephe kolu da gelifltirildi. Kale Atlas A¤›r Yük Makas›, yenilenen
fonksiyonlar›yla kullan›c›ya rahatl›k sa¤lamaya devam ediyor.

Uluslararas› otel zinciri Kempinski

tam güvenlik için 
Kale Kilit D›fl

Ticaret’i tercih etti
Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi 

Genel Müdürü Cavit Do¤an
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KALE’DEN HABERLER
K A L E M

Kale Kilit 60 y›ll›k tecrübesiyle, de¤iflen ve ge-
liflen gündelik yaflam›n ihtiyaçlar›na paralel hem
üst düzey güvenli¤i hem de teknolojik yenilikleri
takip ederek üretti¤i yeni ürünlerini Kayseri’de yer
alan birçok çelik kap› uygulay›c› ve üretici firmas›na
yap›lan birebir ziyaretlerle uygulamal› olarak tan›t-
t›. ‹ki hafta devam eden ürün tan›t›m günlerine ka-
t›lan Yurtiçi Sat›fl Müdürü Nihat Eren, Kayseri Bölge
Sorumlusu Ekrem Özdemir, Ar-Ge Müdürü Ergin
Özgen, Ürün Sorumlusu Ahmet Bilgiç ve  Kalite
Kontrol Sorumlusu Seyfettin Mutlu deneyim ve uy-
gulamal› örnekleriyle ürünlerin detaylar›n› kat›l›m-
c›larla paylaflt›. Üretim, sat›fl ya da montaj atölye ve
fabrikalar›n›n birebir ziyaret edilmesiyle gerçeklefl-
tirilen organizasyonda yeni ürünler tüm detaylar›y-
la uygulamal› olarak anlat›ld›. Çok say›da çelik kap›
üreticisinin yan› s›ra, bayiler, toptanc› h›rdavatç›lar
ve anahtarc›lar baflta olmak üzere 54 noktada yeni
ürünler de¤erlendirildi.

Kale Kilit’in yeni ürünleri Kayseri’de
büyük ilgi gördü

HSBC Trade Confidence lndex Araflt›rmas›’-
na göre Türkiye'nin d›fl ticareti 2011-2025 aras›n-
da yüzde 109 büyüyecek. Araflt›rma sonuçlar›,
HSBC Bank taraf›ndan her y›l geleneksel olarak
düzenlenen Trade Connections Zirvesi’nde aç›k-
land›. 9-11 Ekim tarihleri aras›nda dünya genelin-
den 110 flirket yöneticisinin kat›l›m›yla Almanya
Hamburg’da gerçeklefltirilen etkinli¤e Kale En-
düstri Holding CEO’su Hakan Önce de kat›ld›.
Dünyada, 2025 y›l›na do¤ru ortaya ç›kabilecek
ekonomik geliflmelerin de¤erlendirildi¤i toplant›-
da; Brezilya, Hindistan ve Çin ile ilgili çal›flmalar da
yap›ld›.  Türkiye ekibinin, ülke ekonomisi hakk›nda
önemli konular› masaya yat›rd›¤› toplant›da, Tür-
kiye’nin ihracat potansiyeline dikkat çeken HSBC
D›fl Ticaretten Sorumlu Avrupa Bölüm Baflkan›
Marc Emerson, 2011-2015 y›llar› aras›nda Türki-
ye’nin dünyada ihracat›n› en h›zl› art›ran 10 ülke-
den biri olaca¤›n› söyledi.

Dünya ticareti Almanya’da masaya yat›r›ld›

Kale Kilit, KALDER taraf›ndan düzenlenen 14. Kalite Çemberleri
Paylafl›m Konferans›’nda bu y›l üretim grubunun ‘Hurda Avc›lar› Kalite
Çemberi’ ekibinin ‘Tirajl› Mandal Hurdalar›n›n Azalt›lmas›’ konulu çal›fl-
mas›yla Kalite Çemberi Ödülü’nü ald›.  Kale Kilit’in sponsorluk deste¤i
verdi¤i, 3 Kas›m 2011 tarihinde Ankara ODTÜ Kongre Merkezi’nde ger-
çeklefltirilen Kalite Çemberleri Paylafl›m Konferans›’nda ‘Hurda Avc›lar›
Kalite Çemberi’ ekibinin çal›flmas› ve faaliyet plan›n›n detaylar› kat›l›m-
c›larla paylafl›ld›. ‘Hurda Avc›lar› Kalite Çemberi’, Preshane Bölümü iç
müflteri flikâyeti verilerini analiz ederek, çal›flma konusunu ‘Tirajl› Man-
dal Hurdalar›n›n Azalt›lmas›’ olarak belirledi. Belirlenen konu üzerine
oluflturulan faaliyet plan› çerçevesinde, problem çözme tekniklerinden
‘Bal›k K›lç›¤›’, ‘5 Neden’ ve ‘Pareto’ Analizi yöntemleri kullan›larak tirajl›
mandal hurdas›na sebep olan dört temel hata tipi belirlendi. Saptanan
ve hayata geçirilen iyilefltirmeler sonucunda hatal› ürün oran› yüzde
1,3 seviyesinden yüzde 0,07’ye düflürülerek y›ll›k 122 bin 865 TL kazanç
elde edildi. Çal›flmay› hayata geçiren yedi kiflilik ‘Hurda Avc›lar› Kalite
Çemberi’ ekibi, Çember Lideri Preshane Bölümü Tak›m Lideri Ahmet
Ali Tomruk, Çember üyeleri Preshane Operatörü ‹brahim K›l›nçaslan ve
Eyüp Karakaya, Kal›phane personeli Yasin Çeflmeci ve Bak›m Operatö-
rü fiaban Akgün ile Çember Dan›flman› Preshane Alan Yöneticisi Fatih
Göken’den olufluyor.
Çal›flma boyunca Metot Alan
Yöneticisi Kuthan Erkaya ve Me-
tot Mühendisi Erdal Tütüncüo¤-
lu ve Kale Kilit ve Kale Çelik Eflya
Üretim Genel Müdür Yard›mc›s›
Tolga Kayao¤lu da ekibe destek
vererek  katk›da bulundular.

“Her 10 kifliden yedisi bize 
güveniyor”
Kalite Çemberleri Paylafl›m Konferans›’nda,
ödül sonras› k›sa bir konuflma yapan Kale
Kilit ve Kale Çelik Eflya Üretim Genel Müdür
Yard›mc›s› Tolga Kayao¤lu flunlar› söyledi:
“Türkiye’de yaflayan her 10 kifliden yedisi,

dünyada yaflayan her 100 kifliden biri cebinde veya çantas›nda anah-
tar›m›z› tafl›yor veya her gün evinde can›n› ve mal›n› bizim ürünleri-
mize teslim ediyor. Bu büyük sorumlulu¤un, çal›flanlar olarak fazlas›y-
la fark›nda oldu¤umuzu ve lay›k olmak ad›na her gün daha fazla ça-
l›flt›¤›m›z› bilmenizi isterim. Bugün burada ald›¤›m›z ödülle çektirdi¤i-
miz foto¤raf karesini, flirket olarak olas› en yak›n tarihte alaca¤›m›z
EFQM Avrupa Kalite Ödülü ile çektirdi¤imiz foto¤raf karesinin yan›na
koyaca¤›m›za söz veririz. Tüm çal›flmalarda eme¤i geçen herkese,
baflta Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat Özgür, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Genel Müdürümüz Nadir Erze’ye teflekkür ederiz.”

“Baflar›n›n hakl› gururunu yafl›yoruz”
Uzun ve yo¤un bir çal›flma döneminin ard›ndan, her alanda onlarca
çal›flmayla, kalite ve verimlilik art›fl› anlam›nda çok önemli çal›flmalar
gerçeklefltirdiklerini belirten Kale Kilit Genel Müdürü Nadir Erze, “Kale
Kilit olarak üretimde verimlili¤i art›rmak, kalite seviyemizi yukar› çek-
mek ve üretim sistemleri gelifltirmek için birçok çal›flmay› ayn› anda
yürütüyoruz. Bu çal›flmalar sonucunda kifli bafl›na üretimimiz yüzde
40 artm›fl olup müflteri flikâyetlerimiz 10’da bir oran›na düfltü, kendi-
mize özgü kurdu¤umuz Kale Üretim Sistemi’nin (KÜS) temelleri at›l-
m›flt›r. Bugün burada sundu¤umuz çal›flma, verimlili¤i art›rma ve üre-

tim kalitesini yükseltmek amac›yla ha-
yata geçen çal›flmalardan sadece biri-
dir. 60 y›la yak›n köklü bir geçmifli olan
Kale Kilit’in Kalite Çemberi Ödülü alma-
s› hakl› bir baflar› olup sadece bir bafl-
lang›çt›r. Çal›flmada eme¤i geçen tüm
arkadafllar›ma teflekkür ederim,” dedi.

Kale Kilit ‘Hurda Avc›lar›’ ile 

Kalite Çemberi Ödülü’nü ald› Kale Endüstri Holding CEO’su Hakan Önce,
Trade Connections Zirvesi’ne kat›ld›.



Saç ekimi nedir?
Saç ekimi di¤er tedavi yöntemlerine cevap
vermeyecek flekilde saç dökülmesi sorunu
ilerlemifl olan hastalar›n kendi saçlar›ndan
nakil yap›lmas› ifllemidir.

Hangi yöntemlerle saç ekimi yap›lmaktad›r?
FUT eski, FUE ise yeni bir yöntemdir. Biz sa-
dece FUE tekni¤iyle saç nakli gerçeklefltiri-
yoruz. Dünyada ve Türkiye’de uygulanan en
son saç ekim tekni¤i FUE’dir.

FUE tekni¤iyle saç ektirmenin avantajlar› nelerdir?
Bir günde maksimum kök al›n›r (befl-alt› bin
greft). Saçlar›n al›nd›¤› donör bölge yedi
günde iyilefliyor.  A¤r› ve iz olmaz. Yüzde
yüz do¤all›k sa¤lar ve bu da bizim için
önemli bir kriterdir.

Kimlere saç ekimi uygulan›r?
Androgenetik tip saç dökülmesi görülen
(yafla, hormonlara ve kal›t›ma ba¤l›) erkek-
lere ve kad›nlara uygulan›r. En s›k uygula-

nan hasta grubu erkeklerdir. FUE tekni¤iy-
le saç nakli d›fl›nda sakal, b›y›k, kafl ekimi ya-
p›yoruz.

FUE tekni¤inde a¤r› veya ac› hissedilir mi?
Operasyon lokal anesteziyle yap›l›yor. Has-
talar herhangi bir a¤r› ya da ac› hissetmiyor.
Operasyon sonras›nda hastalar gerek du-
yarlarsa a¤r› kesici kullanabiliyor.

Ekilen saçlar ne zaman ç›kmaya bafllar?
Yaklafl›k 3’üncü aydan itibaren kökler yavafl
yavafl uzamaya bafll›yor. Hasta dört-alt› ay
aras›nda yüzde 40, sekiz ay sonras›nda yüz-
de 60, sekiz-on iki ay aras›nda ise ekilen saç-
lar›n tamam›na kavufluyor.

Saç ekim operasyonundan sonra hasta nelere
dikkat etmelidir?
Operasyonun akflam› ve ertesi gün hasta,
evinde mümkün oldu¤unca yatar pozis-
yonda istirahat etmelidir. Yüzde oluflabile-
cek fliflme olas›l›¤›n› ortadan kald›rmak için

al›n ve göz çevresine buz kompresi uygu-
lanmal›d›r. Ekim yap›lan alan› bir yere çarp-
maktan ya da sürtmekten kaç›n›lmal›d›r.
Operasyon sonras› ilk 15 gün soka¤a ç›kar-
ken flapka kullan›lmal›d›r.

Baflar›l› bir saç ekiminin gerçekleflmesini sa¤la-
yan faktörler nelerdir?
E¤er saç ekimine ihtiyac› olan birini uygun
koflullar›n yarat›ld›¤› bir ortam ve uzman
ekibin olmad›¤› bir yerde ameliyat etmeye
kalkarsan›z iyi bir netice alamazs›n›z.
Önemli olan do¤ru hasta, do¤ru ekip ve
do¤ru yerdir.

Do¤al görünümlü saçlar
art›k hayal de¤il
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ÖZEL PLUS SA⁄LIK YAfiAM MERKEZ‹ SAÇ EK‹M‹ MERKEZ KOORD‹NATÖRÜ NURAY KARA: 
“‹NSANLARI ‘SAÇ EKT‹R‹RSEM ÇOK BELL‹ OLUR MU?’ KAYGILARINDAN KURTARIP TAMAMEN DO⁄AL GÖRÜNÜMLÜ

SAÇLARA KAVUfiTURUYORUZ. SAÇ EK‹M‹NDE BAfiARI, ‹fi‹N TEKN‹⁄‹, KULLANILAN MALZEMELER‹N KAL‹TES‹ VE 
‹Y‹ B‹R EK‹PLE DO⁄RU ORANTILIDIR” D‹YOR.

SA⁄LIK
K A L E M

Kel kalmak özellikle erkeklerin korkulu
rüyas›. Kellikle ya da saç dökülmesiyle karfl›
karfl›ya kalanlar ise eski hallerine kavuflmak
için her yolu deniyor ve kimi zaman da bafla-
r›s›zl›k, hayal k›r›kl›¤› yafl›yor. Oysa art›k saç
ekimi konusundaki geliflmelerle ne eski özle-
niyor ne de bu korkuyla yaflan›l›yor. Uzman

saç ekim merkezlerinin saç ekimi operas-
yonlar›nda sa¤lad›¤› baflar›lar, saç ekim mer-
kezlerine ziyaretleri art›rd›. Bu anlamda bir-
çok kifliyi eski do¤al görünümüne baflar›yla
kavuflturan Özel Plus Sa¤l›k Yaflam Merkezi
Saç Ekimi Merkez Koordinatörü Nuray Kara
ile saç ekimi operasyonu üzerine konufltuk.

Saç ekiminde hangi yöntemi kullan›yorsunuz?
FUE yöntemini kullan›yoruz.

Nas›l bir yöntemdir FUE yöntemi?
Bafl›n ense k›sm›ndan saç köklerinin tek
tek al›n›p saç olmayan bölgeye nakledil-
mesidir.

“DÖKÜLEN SAÇLARINIZA
YEN‹DEN KAVUfiMAK ÖZGÜVEN‹N‹Z‹
GÜÇLEND‹RECEK.  SAÇ EK‹M‹YLE,
ÖMÜR BOYU DÖKÜLMEYEN 
SAÇLARA VE KAYBOLAN 
ÖZGÜVEN‹N‹ZE KAVUfiAB‹L‹RS‹N‹Z.”

*** ÖZEL PLUS SA⁄LIKLI YAfiAM POL‹KL‹N‹⁄‹
Cebeci Cd. No:84 34335

Akatlar - Etiler / ‹STANBUL
Gsm: 0533 281 05 10

0533 346 55 88

KALEM DERG‹S‹
OKUYUCULARINA 

SAÇ MEZOTERAP‹S‹ HED‹YE

Saç nakli yapt›rmak isteyen 

Kalem Dergisi okuyucular›na bize

baflvurduklar› ve operasyon

yapt›rd›klar› takdirde saç ekimi

sonras› saçlar›n daha h›zl› ve güçlü

ç›kmas›n› sa¤layan dört seans saç

mezoterapisini hediye edece¤imizi

söylemek istiyorum. ***
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“Sualt›, 
bambaflka bir dünya”
1998’DEN BER‹ KATILDI⁄I YÜZME VE SUALTI SPORLARI MÜSABAKALARINDA, 100’ÜN ÜZER‹NDE
ULUSAL VE ULUSLARARASI MADALYASI BULUNAN; BAfiARILARIYLA TÜRKIYE’N‹N GURURU OLAN
DALIfi REKORTMEN‹M‹Z fiAH‹KA ERCÜMEN’‹ DERG‹M‹ZE KONUK ETT‹K.

M‹LL‹ SPORCU fiAH‹KA ERCÜMEN,
DÜNYA SUALTI SPORLARI
KONFEDERASYONU (CMAS) SAB‹T
A⁄IRLIK D‹KEY DALIfi
KATEGOR‹S‹NDE 70, SAB‹T
A⁄IRLIK PALETS‹Z
KATEGOR‹S‹NDE 60 METREYE
‹NEREK ‹K‹ DÜNYA REKORU KIRDI.

Spor anlam›nda çok önemli baflar›lara
imza att›n›z ve atmaya da devam edeceksiniz.
Su sporlar›na olan merak›n›z nas›l bafllad›?
Çanakkale’de sualt› rugbysi branfl›yla sualt› sporlar›-
na bafllad›m ve o günden beri hiç kopamad›m.

Dalmak, üstelik bunu tüpsüz yapmak nas›l bir
duygu? Sualt›nda neler hissediyorsunuz? 
Tarif edilemez, hiçbir yerde, hiçbir zaman hissede-
medi¤im kadar heyecanl› ve mutlu oluyorum. Sual-
t›nda, bambaflka bir dünya.

Yüzme ve sualt› sporlar›nda, ulusal ve ulus-
lararas› 100’ün üzerinde madalyan›z bulunu-
yor. Bu anlamda sizi en çok heyecanland›ran
musabaka hangisi oldu? Neden?
Unutamayaca¤›m anlardan biri, 2011 fiubat ay›nda
buzun alt›nda k›rd›¤›m dünya rekorudur; bir kez
yafla, bin kez hat›rla... Buzun alt›ndaki performans›m
bitti¤inde herkes beni yukar›da bekliyordu, zafer
sonras› bayra¤›m›z› dalgaland›rmak ve sevinç ç›¤l›k-
lar› atmak harikayd›. En güzeli de emeklerimin
karfl›l›¤›n› almakt›.

Serbest dal›flta dünya rekoru k›rd›n›z ve Tür-
kiye için bu çok önemli bir gurur. Ayr›ca Guin-
nes Rekorlar Kitab›’na da girdiniz... Yapt›¤›n›z
inan›lmaz bir fley ama bu anlamda Türkiye’de
yeteri kadar destek görüyor musunuz? 
Yar›flt›¤›m rakiplerim çok güçlü sponsorluklarla ve
devlet deste¤iyla rekorlara haz›rlan›yor. Bu anlamda
devletten bir destek alm›yorum. Sponsorlar›m›n
deste¤iyle birçok antrenman kamp›m› ve rekorumu
organize ettim.  Ama önümde birçok rekor hedefim
var, umar›m gereken deste¤i bulup bunlar› gerçek-
lefltirebilirim.

Ayr›ca serbest dal›fl e¤itmenisiniz. Bu çerçeve-
de ileriye yönelik bir çal›flman›z olacak m›?
Serbest dalmak için nelere dikkat etmek gere-
kir? Bunun bir süresi var m›d›r ve e¤itimin içe-
ri¤i nedir?
Rekora haz›rland›¤›m dönemler d›fl›nda e¤itimler
devam ediyor. Serbest dal›fl herkesin yapabilece¤i
bir branfl. K›sa bir e¤itimden sonra herkes dalabilir.
E¤itimlerde suda rahat kalabilme, dal›fl fizyolojisi, gü-
venlik, do¤ru nefes alma teknikleri ve nefeslenme

egzersizleri gibi birçok konuya yer veriyoruz. Hem
teorik hem de suda pratik e¤itimlerimiz oluyor. E¤i-
timlerle ilgili ayr›ca web sitemden bana ulaflabilirler:
www.sahikaercumen.com.

Ayr›ca diyetisyensiniz? Bu anlamda neler yap-
t›n›z ya da yapmay› düflünüyor musunuz?  
Rekora haz›rland›¤›m dönemlerde çal›flma f›rsat›m
olmuyor ancak spor ve beslenmeyi kombine ederek
hem ö¤rencilerime hem kendime programlar haz›r-
l›yorum. Bunun d›fl›nda baflar› ve motivasyon konufl-
malar› yap›yorum. Ayr›ca engellilerle dal›fl ve yunus-
lar›n özgürlü¤üyle ilgili projelerde yer al›yorum.

� 2002: Y›l›n Sporcusu Ödülü Çanakkale/Türkiye

� 2003: Türkiye fiampiyonu Paletli Yüzme 800 ve 400 metre (B Grubu);

Türkiye fiampiyonu, Sualt› Navigasyonu

Türkiye fiampiyonu, Serbest Dal›fl Tak›m›

� 2004: Türkiye fiampiyonu, Serbest Dal›fl Tak›m› 

� 2005: Türkiye fiampiyonu, Serbest Dal›fl Tak›m› 

� 2006: Türkiye fiampiyonu, Sualt› Hokeyi Tak›m› 

Türkiye Rekoru Serbest Dal›fl, ‹spanya/Tenerife

� 2007: Türkiye Rekoru ve Türkiye fiampiyonlu¤u, Serbest Dal›fl

Türkiye fiampiyonu, Sualt› Hokeyi Tak›m› 

� 2008: Türkiye fiampiyonu, Serbest Dal›fl Tak›m› ile

Avrupa Üçüncüsü, Sualt› Hokeyi Milli Tak›m› ile 

� 2009: Türkiye fiampiyonu, Serbest Dal›fl

� 2010: Türkiye Rekoru ve Dünya Rekoru’na en yak›n derece (-65 metre)

� 2011: Dünya Rekoru, Serbest Dal›fl 110 metre Buz Alt› Yatay Dal›fl Weissensee/ Avusturya

(fiahika Ercumen bu dal›fl›yla Guinness Rekorlar Kitab›’na da girdi.)

� 2011: Dünya Rekoru, Sabit A¤›rl›k Dikey Dal›fl ve Sabit A¤›rl›k Paletsiz Dal›fl Kategorisi / M›s›r

fiahika Ercümen’in kariyeri

Denizk›z› fiahika’dan dünya rekorlar›
Milli sporcumuz fiahika Ercümen iki dünya rekoruna imza att›. fiahika Ercümen, CMAS Sabit A¤›rl›k

Dikey Dal›fl kategorisinde 70, Sabit A¤›rl›k Paletsiz kategorisinde 60 metreye inerek iki dünya

rekoru k›rd›.  M›s›r Dahab’da Blue Hole dal›fl noktas›nda 10 Kas›m’da düzenlenen rekor denemeleri,

Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu (CMAS) hakemleri gözetiminde gerçekleflti. CMAS Sabit

A¤›rl›k Dikey Dal›fl rekoru daha önce 67 metre ile  Tanya Streeter’a aitti. Bu rekorun ard›ndan

paletsiz 60 metreye dalan denizk›z› iki dünya rekorunu birden Türkiye’ ye getirmeyi baflard›.

Paletsiz kategorisi CMAS taraf›ndan ilk kez düzenlendi. Ayr›ca diyetisyen olan milli sporcu sekiz

ayd›r aral›ks›z bu rekor için haz›rland› ve dal›fl antrenmanlar›n›n yan› s›ra fiziksel ve mental kuvvet

antrenmanlar› da yapt›. 



Yap› sektöründeki dev firmalar› bulufl-
turan Yap› Ligi’nde heyecan devam ediyor.
Kale Kilit ekibi, mücadele etti¤i Süper Yap›

Ligi’nde liderli¤ini koruyor. Fibreton, Kale
Seramik, Makel, Samet, Saray Hal›, Viko, Çev-
re ve fiehircilik Bakanl›¤›, Türk K›z›lay›, ‹M-

SAD, ‹NDER, CNR ve Dem Spor’un kat›ld›¤›
lig, üç hafta sonra yap›lacak flampiyonluk
maç›yla son bulacak. Do¤al afetlerin yan› s›-
ra terör olaylar›yla sars›lan Türkiye’nin flehit-
lerimiz için tek ses, tek yürek oldu¤u günler-
de, Yap› Ligi Spor Merkezi Yap› Ligi’nin dev-
leri üzerine düfleni yapt›. Yap› Ligi Spor Mer-
kezi’nin organize etti¤i birlik, beraberlik ve
dostluk maç› öncesinde duygu yüklü bir at-
mosfer yafland›. Firma yöneticilerinin 10’un-
cu Y›l Marfl› eflli¤inde sahaya ç›kt›¤› dostluk
maç›n›n 34’üncü dakikas›nda gol atan Kale
Kilit oyuncusu Tolga Kayao¤lu, tribündeki
taraftarlardan büyük alk›fl ald›. Kampanya
kapsam›nda firma patronlar›na ve üst düzey
yöneticilerine plaket takdim ederek, Türk
Yap› Sektörü devleriyle birlikte aile foto¤ra-
f›nda yer ald›.

Kale öneri sistemi tüm flirket çal›flanlar›m›z›n Kalite, maliyet, ifl-
çilik, ürün geliflimi, inovasyon, iflçi sa¤l›¤›, çevre gibi konulardaki ge-
lifltirici fikirlerini vermek için kurulan Kale Üretim Sistemi’nin en
önemli konular›ndand›r. 2008’de kurdu¤umuz öneri sisteminde ça-
l›flanlar›m›z önerilerini  formlara yazarak öneri kutular›na at›l›yor ve
onay süreci  manuel ilerliyordu. 2010’da öneri sistemini elektronik
ortama Kaleport’a tafl›narak çal›flanlar›m›z önerilerini anl›k olarak ta-
kip edebilir hale geldi ve önerilerin sistem üzerinden daha h›zl› so-
nuçlanmas›  sa¤land›. Bugün gelinen seviyede sistemdeki öneriler
sonuçland›¤› anda öneri sahibinin cebine sms olarak sonuçland›
mesaj› gidiyor. Üretimdeki operatörlerimizin daha kolay öneri vere-
bilmeleri için öneri girifl noktalar› devreye al›nd›. Ay›n onaylanan en
çok kazanç getiren öneri birincilerine de Kale Kilit Genel Müdürü
Nadir Erze baflkanl›¤›nda  her ay yap›lan Kale Üretim Sistemi Yürüt-
me kurulu toplant›lar›nda sürpriz hediyeler veriliyor. Öneri sistemi
Gn. Md. Yard›mc›l›¤›na ba¤l› Yal›n Ofis’in koordinatörlü¤ünde Kale
Endüstri Holding bünyesindeki di¤er üretim fabrikalar›na yay›larak
ve gelifltirilerek yürütülmektedir. 2008’den itibaren Kale Öneri Siste-
mi’ndeki öneri geliflimi; 2008’de 106 adet, 2009’da 212 adet, 2010’da

1121 adettir. 2010’da flirketimizin gerçekleflen önerilerden kazanc›, 3
milyon 844 bin 244 TL’dir. 
Ay›n en çok kazand›ran önerileri öneri sahipleri, Temmuz ve A¤us-
tos ay› birincileri ödüllerini Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› Tolga
Kayao¤lu ve Kilit Üretim Alan Yöneticisi Bülent Yeni’den ald›lar.
Temmuz ay› birincileri: Mahmut Ak (Ürün Gelifltirme Mühendisi) ve
Necmi Öztasmer (Teknik Bak›m Onar›m ve Sac Dilme Alan Yönetici-
si), A¤ustos ay› birincisi Murat Çak›r (Kaplama Grup Lideri), Eylül ay›
birincisi ‹smet Ülbe¤i (Kaplama Tak›m Lideri) oldu.

Kale Kilit, Yap› Ligi’nde
flampiyonlu¤u hedefliyor

Kale Öneri Sistemi
çal›flanlar›n› ödüllendiriyor
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KALE’DEN HABERLER
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