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Sanayileflme bir ülkede kalk›nma ve geliflmiflli¤in en büyük göstergesidir. Ül-
kelerin tarihlerine bakt›¤›m›zda kalk›nma hamlesinin sanayi ile birlikte bafl-
lad›¤›n›, bu sürecin ekonomik ve sosyal alanlara yapt›¤› katk›larla modern
toplumlar›n olufltu¤unu görüyoruz.

Kale Kilit ülkemizin sanayileflme sürecine tan›kl›k etti ve ilk günden itibaren
bu sürecin içinde var olarak bugün Türk sanayinin lider kurulufllar›ndan
biri haline geldi.

Kalite ve güven ilkeleriyle yola ç›kan Kale Kilit bugün üretim anlay›fl›yla,
markalaflmaya verdi¤i önemle, tüketici taleplerini ön planda tutan yaklafl›-
m›yla bir dünya markas›. Bu yolda att›¤›m›z do¤ru ad›mlar, yat›r›mlar›-
m›z, teknolojiye verdi¤imiz önem ve çal›flanlar›m›z bizi bugünlere getirdi.
Yönetim Kurulu Üyemiz Cengiz Solako¤lu’nun da dedi¤i gibi köklerini de-
rinlere salm›fl güçlü bir sanayi kurulufluyuz. Sektöründe lider ve örnek al›-
nan bir firma olmak bizi gururland›r›yor,  ayn› zamanda da yeni ve daha
büyük hedeflere yönelmemiz için güç veriyor.

Hürriyet gazetesi köfle yazar› Ege Cansen, dergimiz için verdi¤i röportajda
flöyle diyor, “Her marka/firma, kurucusunun genlerini tafl›r”. Çok do¤ru,
Kale Kilit de kurucusu Sad›k Özgür’ün genlerini tafl›yor. Sad›k Özgür’ün
üretime, yat›r›ma, insana ve markas›na bak›fl aç›s›d›r Kale Kilit’i Kale Kilit
yapan...

Sanayileflme ile üretime ve kalk›nmaya katk› sa¤layan kurulufllar›n toplum
için istihdam›n ötesinde de hizmetler yapmas›, ülkemizin refah ve geliflmifl-
lik düzeyinin artmas›nda önemli bir yer tutuyor.

Kale Kilit’in sosyal sorumluluk anlay›fl›yla yapt›¤› hizmetlere bir yenisini ek-
lemekten mutluluk duyuyoruz. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda gerçeklefltirdi¤imiz
sosyal sorumluluk projelerinden sonra, geçti¤imiz günlerde Sivas Divri¤i’de
temel atma törenini yapt›¤›m›z Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi, Kale
Kilit’in ülkemize kazand›raca¤› de¤erlerden biri olacak. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaflayan ve kazanan herkesin e¤itime ve hay›r ifl-
lerine gönülden yard›mc› olmalar›n›  diliyoruz.

Hedeflerimiz büyük, de¤erlerimiz ise en büyük hazinemiz.

Kale Kilit topluma duyarl› bir
sanayi kuruluflu

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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Temas›n› ‘Üretim ve Sanayileflme’ olarak belirledi¤imiz dergimizin 10. sa-
y›s›yla yeniden karfl›n›zday›z. Bu say›m›zda Türkiye’nin sanayileflme süre-
cini, Kale Endüstri Holding’in bu süreçteki yerini ve bu sürece katk›s›n› siz-
lerle paylaflmak istedik.

1950’li y›llardan sonra tar›m toplumundan sanayi toplumuna geçifl yapan
Türkiye, günümüze kadar bu alanda önemli geliflmeler sa¤lad›. Üretim ya-
pan iflletmeler sanayi kurulufllar›na, üretilen ürünler ise  ülke ve dünya ça-
p›nda markalara dönüfltü. Bu süreçte, gelece¤e de¤il; günü kurtarmaya yö-
nelik ad›mlar atan pek çok kurulufl yok olup gitti. Köklerini derinlere sal-
m›fl, bugünkü sanayinin yap› tafllar›n› oluflturan  ve ülkemizin yüzak› olan
kurumlar, dünü, bugünü ve yar›n›yla Türkiye’nin büyük sanayi süreçleri-
nin içinde yerlerini ald›lar. Bu kurumlardan biri olma onurunu yar›m as›r-
d›r tafl›yan Kale Kilit,  sanayideki serüveni ve bu serüvende markalaflmaya
önem veren yaklafl›m› sayesinde birçok kurulufla örnek teflkil ediyor. 

Dergimizin 10. say›s›nda üretim ve sanayileflmeyi sizlere konuklar›m›zla
yapt›¤›m›z söyleflilerle aktarmak istedik. 

Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Cengiz Solako¤lu, ‘Vizyon’
bölümünde Türkiye’nin sanayileflme sürecini de¤erlendirerek, Kale  Endüs-
tri Holding grubunun Türkiye’nin sanayileflme öyküsündeki yerini 
anlatt›.

‘Dosya’ bölümünde Kale Kilit Üretim Grup Baflkan›m›z Nadir Erze ile Ka-
le Kilit’in üretim planlamas›n›, Ar-Ge çal›flmalar›n› ve kaliteye verilen öne-
mi konufltuk.

Birçok flirketin yönetiminde baflar›l› çal›flmalara imza atan, 26 y›ld›r da
Hürriyet gazetesinde ekonomi yazan Ege Cansen ile sanayileflme üzerine
bir söylefli gerçeklefltirdik. Kale Kilit ile ilgili övgü dolu sözler söyleyerek,
Kale Ailesi’ni gururland›ran Ege Cansen’e ayr›ca teflekkür ederiz.

‘fiehrin Mekânlar›’nda, sanayi tarihinin modern tan›¤› Rahmi M. Koç Mü-
zesi’ni sizlerle bulufltururken, ‘Rehber’ bölümünde yaflatan ve yaflayan sa-
nayi kenti Kocaeli’ye keyifli bir yolculuk gerçeklefltirdik. 

Sanayi kurulufllar›n›n hikâyesinin aktar›lmas› konusunu iflledi¤imiz  ‘Sa-
nayi Foto¤rafç›l›¤›’  bölümünde 23 y›ld›r sanayi foto¤raflar› çeken Gülnur
Sözmen’e sanayi foto¤rafç›l›¤›n› sorduk ve  farkl› bir dünyan›n kap›lar›n›
aralad›k.

Makale köflemizde, üretim flirketlerinde endüstriyel tasar›m ve fikri mülki-
yet haklar›n›n korumas› konusundaki fikirleri ile  ‹stanbul Patent’den Av.
‹brahim Ekdial yer al›yor.

Keyifli okumalar...
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ale Kilit Onursal Baflkan› Sad›k Öz-
gür, sosyal sorumluluk çal›flmalar›na
devam ediyor. Sad›k Özgür taraf›n-

dan bugüne kadar yapt›r›lan ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na devredilerek hizmete sokulan il-
kokul, ortaokul, Anadolu Ticaret Meslek Li-
sesi ve yap›m›na katk›da bulunulan Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Divri¤i Maden Mes-
lek Yüksek Okulu’nun ard›ndan,  Sad›k Öz-
gür Sivas Divri¤i Devlet Hastanesi’nin temeli
de at›ld›. Temel atma törenine, Sad›k Öz-
gür’ün yan› s›ra, Kale Kilit Yönetim Kurulu
Baflkan› Sedat Özgür, Kale Kilit Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sema Gürün, Kale Kilit Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan,
Kale Kilit Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n, Si-
vas Valisi Ali Kolat, Sivas Belediye Baflkan›
Do¤an Ürgüp, Divri¤i Belediye Baflkan› Ha-
kan Gök ve çok say›da Divri¤i’li kat›ld›. Sa¤-
l›k Bakanl›¤› ile yap›lan protokole göre, 2010
y›l›nda yap›m› tamamlanarak hizmete gire-

K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9  • 7

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

6  •  K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9

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

Hayat› boyunca kazand›klar›n› milleti için harcamay› ilke edinen Sad›k Özgür,
memleketi Divri¤i’ye bir hastane yapt›r›yor. 2010 y›l›nda hizmete girecek olan Sad›k
Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni 19 Kas›m’da gerçeklefltirildi

doğduğu      topraklara hastane yaptırıyorSadık Özgür Sadık Özgür 
K

Hastanenin inflaat› 21 dönüm alan üzerine kuruluyor

Sad›k Özgür ve efli Hülya Özgür, Sema Gürün, Ali Özgür ve efli Zehra Özgür, temel atma töreninde gerçeklefltirilen gösterileri ilgiyle izlediler



Hastane yeri: Sivas ‹li, Divri¤i ‹lçesi, Kale Mahallesi
‹nflaat arazisi: 21 dönüm
Yatak kapasitesi: 96
Lojman: 12 daire
Toplam maliyet tutar›: 30 milyon TL
Hizmete girifl y›l›: 2010
Hastane tan› ve tedavi üniteleri: Çocuk poliklini¤i, dahiliye
poliklini¤i, genel cerrahi poliklini¤i, acil poliklini¤i, monitörlü gözlem
odas›, hasta müflahede odas›, laboratuar, biyokimya, mikrobiyoloji, difl
poliklini¤i, diyet bölümü, kad›n do¤um poliklini¤i, diyaliz bölümü, 1
HCV+, 1HBV+ ve bir acil müdahale odas›, üç ameliyathane, hasta
ay›lma ve hasta haz›rl›k odalar›, genel yo¤un bak›m odas›, pediatrik
yo¤un bak›m odas›, iki do¤umhane ve sterilizasyon bölümü 
Hastanenin di¤er bölümleri: Mutfak, yemekhane, kafeterya,
konferans salonu, çamafl›rhane ve hükümlü odas›

Sad›k Özgür Sivas Divri¤i Devlet Hastanesi
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cek olan Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Has-
tanesi, 21 dönümlük alan üzerine kurula-
cak ve 96 yatak kapasitesine sahip olacak.
Hastanede görev yapacak doktor ve hem-
flirelerin rahat bir ortamda sosyal yaflamla-
r›n› sürdürmeleri için 12 dairelik lojman da
tamamlanarak hizmete sunulacak. Tören-
de aç›l›fl konuflmas› yapan Sivas Valisi Ali
Kolat, do¤du¤u topraklara yapt›¤› yat›-
r›mlarla bölgenin kalk›nmas›na ve gelifl-
mesine destek olan Sad›k Özgür’e ve Ka-
le Kilit yöneticilerine teflekkür etti. 

Sad›k Özgür: “O kadar 
mutluyum ki anlatamam”
Kale Kilit Onursal Baflkan› Sad›k Özgür,
“Bugün hayat›m›n en heyecanl›, en
mutlu gününü yafl›yorum. Divri¤i’ye
yapt›¤›m hizmetlere ilave olarak bir de
hastane yapt›rman›n mutlulu¤unu ifa-
de edecek söz bulam›yorum” dedi.
Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Se-
dat Özgür, “Sad›k Özgür, hayat› bo-
yunca kalite, güven ve garanti ilkelerin-
den taviz vermeden üretim yapmay› ve

kazand›klar›n› millet için harcamay› ilke
edindi. Do¤du¤u ve büyüdü¤ü bu top-
raklar›n kalk›nmas›, çocuklar›n e¤itil-
mesi için desteklerini esirgemedi. Bu-
nunla da yetinmeyerek sa¤l›k alan›nda
da hizmet vermek üzere Divri¤i’ye bir
hastane kazand›racak olmaktan Sad›k
Özgür ve ailesi olarak mutluluk duyu-
yoruz” diye konufltu. Her iflin bafl›n›n
sa¤l›k ve e¤itim oldu¤una inand›klar›n›
vurgulayan Sedat Özgür, Türkiye Cum-
huriyeti’nde yaflayan ve kazanan her-

kesin e¤itime ve hay›r ifllerine gönülden yar-
d›mc› olmalar›n› dilediklerini sözlerine ekledi. 

“Hay›rseverlik ifli ülke s›n›r›n› aflt›”
Törende konuflan Kale Kilit Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ise Sad›k Öz-
gür’ün ülkesine hizmet konusundaki giriflimle-
rinden bahsederek, “Sad›k Özgür’ün hay›rse-
verlik anlay›fl› ülke s›n›rlar›n› da aflt›. 2006 y›l›n-
da Türk K›z›lay›’n›n Asya’daki deprem s›ras›n-
da gerçeklefltirdi¤i ‘Asya A¤l›yor’ ve ‘fiimdi S›-
ra Sizde’ kampanyalar›na ba¤›fl yapan Sad›k
Özgür’ün ad› Sri Lanka’da infla edilen konutla-
r›n bulundu¤u caddelerden birinde yaflat›l›-
yor” dedi. 
Kenan K›z›ltan konuflmas›na flöyle devam etti;
“Sad›k Özgür için yaz›lacak ve anlat›lacak o
kadar çok fley var ki, bunlar› tek tek anlatmak
saatlere s›¤maz. Kendisinin yaflam›n›n, azmi-
nin, çal›flkanl›¤›n›n ve hay›rseverli¤inin gelecek
kuflaklara örnek olmas› ad›na Sad›k Özgür Bi-
yografi Kitab› haz›rl›¤› içindeyiz. Bu kitapla bir-
likte ülkemizin ender rastlanan flahsiyetlerin-
den biri olan Sad›k Özgür’ün yaflam›n› daha iyi
aktaraca¤›m›z› düflünüyorum”. Kenan K›z›ltan
konuflmas›n›n sonunda; hastane projesi için
eme¤i ve yard›m› geçen, Sivas Valili¤i’ne, ‹l
Sa¤l›k Teflkilat›’na, Divri¤i Kaymakam› ile eski-
yeni Divri¤i Belediye Baflkanlar›na,  Devlet Has-
tanesi Baflhekimli¤i’ne ve tüm Divri¤ililer’e te-
flekkür etti. Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hasta-
nesi’nin mimari projesi Orson Mimarl›k Atölye-
si taraf›ndan gerçeklefltirildi. ‹nflaat› ise Römer
Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Ticaret A.fi. ta-
raf›ndan yap›lacak. 

Sad›k Özgür Divri¤i Devlet
Hastanesi’nin temeline

yerlefltirilen an› tafl›na ilk
imzay› Sad›k Özgür att›

Sivas Valisi Ali Kolat ve
Sad›k Özgür beton
pompas› kumanda

paneline birlikte basarak
temel atma törenini

bafllatt›lar

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

Kale Kilit Yönetim Kurulu
Baflkan› Sedat Özgür

Divri¤i Bayırüstü Köyü
Yardımlaflma ve
Dayanıflma Derne¤i
tarafından yaptırılan
Sadık Özgür büstü,
kendisini ülkesine ve
insanlı¤a hizmet etmeye
adamıfl de¤erli insan
Kale Endüstri Holding
Onursal Baflkanı Sadık
Özgür adına dernek
yönetim kurulu
tarafından açıldı

Sivas Valisi Ali Kolat
hizmetlerinden dolay› Sad›k

Özgür’e teflekkür plaketi sundu



ürkiye’nin sanayileflme sürecine çok
geç girdi¤ini, bu gecikmiflli¤in telafi
edilmesi bir yana, sanayileflme politika-

s›ndaki uygulamalar›n hâlâ c›l›z, yetersiz ve
siyasi oldu¤unu söyleyen Kale Endüstri Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solako¤-
lu, bu nedenle firmalar›n çok s›k›nt› yaflad›k-
lar›n› belirtiyor. O dönemden bu zamana
çok az markan›n ayakta kalabildi¤ini, bun-
lardan birinin de Kale Kilit oldu¤unu vurgu-
layan Cengiz Solako¤lu ile Kale Endüstri
Holding’in, Türkiye’nin sanayileflme öykü-
sündeki yerini konufltuk.

Türkiye’deki sanayileflme sürecini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? ‘Sanayileflme’
kavram› Türkiye’de nas›l uyguland›? 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde s›k giri-
len savafllar nedeniyle, tecrübe ve sermaye
birikimi oluflamam›flt›. Matbaa 200-300 y›l
gecikmeyle Osmanl›’ya geldi. Bu durum Sa-
nayi Devrimi’nin kaç›r›lmas›na neden oldu.
Geliflmifl Bat› ülkelerine bakt›¤›m›zda, Türki-
ye’nin de sanayileflme sürecine 200 y›l
sonra girdi¤ini görürüz. Türkiye’de sanayi-
leflme hareketi devlet eliyle olmak üzere
Cumhuriyet dönemiyle bafll›yor. 1930’lu y›l-
larda devletin yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar› gö-
rüyoruz. O dönemde  ne sermaye,  ne de
tecrübe birikimi vard›. ‹lk özel sektöre daya-
l› sanayinin bafllang›c› Vehbi Koç’un, ‹fl Ban-
kas›’yla yüzde 15 ortak olarak kurdu¤u am-
pul fabrikas›yla bafllad›. 1950’li y›llarda bafl-
layan bu ilk giriflimler sonras›nda, 1960’l›
y›llarda montaj sanayine geçildi. 1970-80’li
y›llarda sanayileflme hareketi h›z kazand›.
Dolay›s›yla Türkiye’deki sanayileflme hare-
keti çok eski de¤il. ‹stanbul Sanayi Oda-
s›’nda ilk 500’e giren kurulufllara bakt›¤›n›z
zaman, bunlar›n ortalama yafl› 25-27’dir.
Bugün üçüncü jenerasyona geçen veya yafl›
60’›n üzerinde olan sanayi kurulufllar›n›n sa-
y›s› da 100’e ulaflabilmifl de¤il.

Markalar, ülkenin
zenginli¤ini ifade ediyor
Türkiye’nin sanayileflmesine tan›kl›k ve ön-
cülük etmifl flirketlerden biri de Kale Kilit’tir.
1954 y›l›nda yolculu¤una bir kal›p atölye-
sinde bafllayan, kendisini sürekli gelifltirerek
kalite ve müflteriye önem veren bir zihniyet-

le 55 y›ld›r varolan Kale Kilit, bugün dünya-
ya ihracat gerçeklefltiren bir marka. Üstelik
o dönemde Türkiye’de marka olmak hiç de
kolay de¤ildi. 
Türkiye markalar›n›n tarihine bakt›¤›n›zda
Hac› fiakir sabunlar›, Hac› Bekir lokumlar› gi-
bi isimler marka olarak kabul ediliyordu, an-
cak bunlar›n ço¤u sanayi ürünü de¤il; tica-
rete dayal› ürünlerdi. Türkiye’de markalafl-
ma süreci sanayi ile bafll›yor. Bu markalafl-
ma hareketi içerisinde, Arçelik, Beko,
Eczac›bafl›, Ülker, Ere¤li Demirçelik, Eti,
Evyap, Borçelik ve Kale Kilit gibi firmalar
marka olma yolunda baflar›yla ilerleyerek,
bugün Türkiye’de önemli firmalar haline
geldiler. Bu süreç öyle üç-befl günde olan
bir fley de¤il; çok sab›r istiyor, kalite istiyor;
do¤ru konumland›rma ve as›l önemli olan
vizyon gerekiyor. Da¤›t›m kanallar›nda et-
kinli¤i ve daha da önemlisi sürdürülebilir bir
büyümeyi sürekli ve istikrarl› bir flekilde mu-
hafaza etmek gerekiyor. 
Türkiye’nin son 30-40 y›l›, siyasi ve ekono-
mik istikrars›zl›¤›n çok yüksek oldu¤u y›llar.
Bu dönemlerde firmalar›n kalitelerini, varl›k-
lar›n› ve markalar›n› korumalar› hiç kolay
de¤ildi. ‹flte bu kolay olmayan süreçten ge-
çen kurumlardan biri de Kale Kilit. Bu mar-
kalar belirli bir noktaya geldikten sonra ül-
kenin zenginli¤ini de ifade ediyor. Ah-
met’in, Mehmet’in markas› olmaktan ç›k›-
yor, Türkiye’nin de¤eri haline geliyor. Türki-
ye’nin de¤eri haline gelen bu markalar›n ile-
riye do¤ru tafl›nmas›, yurtd›fl›na aç›lmas› için
kurucusunun vizyonu çok önemlidir. Ku-
rumsallaflma markalaflman›n önemli bir alt
yap›s›d›r. 

Sanayileflmeye önem veren 
politikalar gerekiyor
Sa¤lam bir altyap›, sürdürülebilir büyüme-
nin olmazsa olmaz bir koflulu. Bu noktada
profesyonel yönetim ve ilkeleri devreye giri-
yor. Kurumsallaflma sürecini sa¤l›kl› tamam-
layan firmalar, her türlü ekonomik koflullar-
da yollar›na h›zla devam edebiliyor. Bu fir-
malar içinde Koç Holding markalar›n›, Ecza-
c›bafl›, Ülker, Evyap, Çanakkale Seramik ve
Kale Kilit gruplar›n› sayabiliriz. Türkiye ne
zaman sanayileflme sürecinde markaya
önem verir, dünyada de¤er bulan markalar

yarat›rsa, zenginli¤i ve refah› da o kadar ya-
g›nlafl›r. Bugün Avrupa Toplulu¤u’na bakt›-
¤›n›z zaman katma de¤eri, üretimden çok
hizmet anlay›fl›, marka ve da¤›t›m kanallar›-
n›n etkinli¤inde görüyorlar. Dünyan›n  en
ucuz iflçili¤inin oldu¤u yerlere patentlerini
ve kalite kontrollerini götürerek markalar›n›
koruyorlar. Marka ve da¤›t›m kanal›n›n gü-
cüyle ürünlerini sat›yorlar. Türkiye’nin eko-
nomisinde sanayileflmeye önem veren poli-
tikalar›n, Özal döneminde bafllayan sefer-
berli¤i bence çok isabetli. Bu politikalar›,
Türkiye’yi bir noktaya getirecek uygulama-
lar olarak görüyorum.

Bu süreçte devletin sanayiye verdi¤i
teflviki yeterli buluyor musunuz? 
Devletin teflvik konusunda yeteri kadar ba-
flar›l› oldu¤unu söyleyemem. Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu’nda iken hep flunun üzerin-
de durdum: Bugüne kadar devlet hangi
sektörlere, ne kadar teflvik vermifl; o teflvikin
yüzde kaç› ekonomiye geri dönmüfl; bu bi-
lançoya bakt›¤›m›z zaman, devletin kurdu-
¤u ekonomik teflvik sistemlerinin ço¤unun
siyasi oldu¤unu ve ülke ekonomisinin gelifl-
mesine katk›da bulunmad›¤›n› görüyorum.
Son 30-40 y›ll›k hükümetlerin Türkiye’nin
sanayileflme politikas›ndaki uygulamalar›n›
c›l›z, yetersiz ve siyasi buluyorum.
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“Köklerini derinlere salmıș
güçlü bir sanayi kurulușuyuz”
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Kale Kilit’in Türkiye’nin sanayileflmesine tan›kl›k ve öncülük etmifl flirketlerden
biri oldu¤una dikkat çeken Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Solako¤lu, “Kale Endüstri Holding, 5 bin aileye ifl imkân› sa¤l›yor. Türkiye gibi
iflsizli¤in yo¤un oldu¤u bir ülkede, Kale’nin yaratt›¤› bu istihdam gücü,
az›msanmayacak kadar büyük” diyor

T

‘‘ Kale Kilit bu ifle 
bafllarken, dünyan›n 

say›l› 10 kilit 
markas›ndan biri 

olmay› hedef olarak 
koydu. Evvela bölgesel 

güç olacakt›; yak›n 
co¤rafyada ürünlerinin

marka de¤erini 
art›racakt›; sonra 

dünya pazarlar›nda ürün
satar hale gelecekti. Bugün

bunlar›n hepsini baflard›
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Ülkemizde Gümrük Birli¤i sürecinden
sonra  ithal ürünlerin ve global  piyasa-
n›n a¤›rl›¤› söz konusu olmaya baflla-
m›flt›; ticaretin kâr›, üretimin göz ard›
edilmesine yol açm›flt›; bu dönem Türki-
ye’yi  sanayisizleflmeye do¤ru itti mi?
Ben buna, flöyle kat›lm›yorum. “1994 y›l›n-
da Gümrük Birli¤i’ne girilecek, Arçelik efsa-
nesi  bitecek” diyenler vard›. Bunlar›n böyle
olmad›¤›, aksine d›fl rekabetin, bu flirketleri
daha çok çal›flmaya, daha çok üretmeye ve
kendi teknolojilerine sahip olmaya itti. Bu
kurulufllar Ar-Ge’lerini kurdular, d›fl rakip-
lerle rekabet edebilmeyi ö¤rendiler ve girile-
mez denen d›fl pazarlarda önemli pazar
paylar› alarak güçlerini gösterdiler. Gümrük
Birli¤i’ne girilmifl olmas›, Arçelik’i zay›flat-
mad›, aksine güçlendirdi. Rekabeti ulusal
alandan uluslararas› alana tafl›mak cesareti-
ni, her alanda göstermeliyiz.
Rekabeti, sanayiyi daima ileri götüren, in-
sanlar› daha çok çal›flmaya yönlendiren, ka-
litenin, müflteri memnuniyetinin ve pazarla-
man›n gerektirdi¤i enstrüman bir güç ola-
rak görüyorum. Bu tip uygulamalar, kökü
zay›f, dipsiz kurumlar› çok etkiledi. Türk sa-
nayi tarihini 50 y›ldan beri takip ediyorum.
Sa¤lam ad›mlarla gidenlerin, giderek kökle-
rinin derinlere indi¤ini ve güçlü kollar›n›
muhafaza etti¤ini; bununla birlikte birden
bire parlayan markalar›n süreç içerisinde
yok oldu¤unu gördüm. Bu nedenle sürdü-
rülebilir büyüme bizim için çok önemli. 

Türkiye’nin önde gelen sanayi kurulufl-
lar›nda çal›flt›n›z. Sanayi ürünlerinin pa-
zarlanmas›yla di¤er ticaret ürünlerinin
pazarlanmas› aras›nda oldukça önemli
farklar var. Bunu de¤erlendirir misiniz?
fiimdi sanayici ‘Ne üretirsem, o sat›l›r’ zihni-
yetinden ç›k›p, ‘Halk›n ihtiyac› neyi gerekti-
riyor, ne üretirsem sat›l›r?’ noktas›na geldi-
¤i için, art›k daha dikkatli davran›yor. Ürete-
ce¤i mal›n kalite fonksiyonlar›n› ve ihtiyac›
karfl›lama oran›n› çok dikkatle ele al›yor;
ona göre yat›r›m yap›yor. Daha sonra
hammaddeden, ürünün nihai tüketiciye git-
mesine kadar olan bütün zinciri etkin bir fle-
kilde kontrol ediyor. O da yetmiyor; daya-
n›kl› bir mal üretiyorsa, sat›fl sonras› servis
ve hizmete de çok önem veriyor. Hizmette

kalitenin artmas› da müflteri memnuniyetini
ve ba¤l›l›¤›n› art›r›yor.

Kale Kilit, ‹SO 500 listesinde 316.’nc›
s›rada yer al›yor. Kale Kilit’i ve Kale
Endüstri Holding grubunu bu bafll›k
alt›nda ele ald›¤›n›zda, Türkiye eko-
nomisine  katk›lar›n›, istihdam olarak
yaratt›¤› katma de¤eri aktar›r m›s›-
n›z?
Kale Endüstri Holding, yan sanayisi ve bayi
grubuyla birlikte, 5 bin aileye ifl imkân› sa¤-
l›yor. Türkiye gibi iflsizli¤in yo¤un oldu¤u bir
ülkede, Kale’nin yaratt›¤› bu istihdam gücü-

nü az›msamak do¤ru de¤il. Üç y›l evveline
kadar daha çok yurtiçinde büyük pazar pa-
y›na sahip olan bir kuruluflun, 5 y›l önce
bafllatt›¤› ihracat hamlesiyle bugün d›fl pa-
zar sat›fllar›n›n yüzde 40 seviyesine gelmesi
de çok önemli. Bu da ülkenin döviz kazan-
mas› demek. 
Kale Kilit bu ifle bafllarken, gelecek 10-15
y›lda dünyan›n say›l› 10 kilit markas›ndan
biri olmay› hedef olarak koydu. Evvela böl-
gesel güç olacakt›; yak›n co¤rafyada ürün-
lerinin marka de¤erini ve pazar pay›n› art›-
racakt›; sonra organik veya inorganik büyü-
melerle dünya pazarlar›nda ürün satar hale
gelecekti. Bunlar›n hepsini bugün baflard›.
Zaten hedef ve vizyon olmadan flirketleri
yönetmeniz mümkün de¤il. Kale’nin bu aç›-
dan hedefleri hep büyüktü.

Sanayileflmenin kötü bir yüzü, çevreye
katt›¤› olumsuz de¤erler var. Sanayi-
nin, flehir içinde olmas›n›n kentlere ver-
di¤i zararlar› de¤erlendirir misiniz? 
Sanayileflmenin belirli flehirlerde yo¤unla-
fl›p kalmas›n›n getirdi¤i bir sürü s›k›nt› var.
Bu noktada en güzel örnekler ‹stanbul,
Bursa ve Kocaeli. Sanayinin flehirlerin d›fl›-
na al›nmas›, çevreyi korumak, trafik yo-
¤unlu¤unu azaltmak, çarp›k kentleflmeyi
önlemek aç›s›ndan  önemli. Maalesef Tür-
kiye, sanayileflmesini bir programa, bir pla-
na dayal› olarak yapmad›. fiimdi organize
sanayi bölgeleriyle sanayi tesisleri, flehir d›-
fl›na tafl›n›yor. Art›k flehir içindeki sanayi
tesislerine ruhsat verilmeyerek önlemler
al›n›yor. Ancak bunlar, çok gecikmifl uygu-
lamalar. Bu s›k›nt›lardan bugün Kale de
etkileniyor. Bundan 30 y›l önce tamamen
flehrin d›fl›nda bir alanda bafllayan üretim
merkezi, çarp›k kentleflme sonucu flehrin
içinde kalm›fl durumda. Kale diyor ki: “Ar-
t›k flehir içerisine s›¤m›yorum. fiehir d›fl›n-
da tek kat üzerinde geniflleme imkân› olan
bir üretim tesisi kurup en k›sa zamanda
oraya tafl›naca¤›m.” Birçok kurulufl da bu
flekilde düflünüyor. 
Bat›daki sanayi kültürü, bizde yok. Bu
kültürü yönetecek olan devletin, yönlen-
dirici ve denetleyici görevini her türlü po-
litikadan ve siyasi kayg›dan uzak bir flekil-
de yapmas› gerekiyor. Ben hükümetin ye-
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rinde olsayd›m; bu co¤rafyaya göre bir ya-
t›r›m haritas› ç›kar›rd›m. Teflvikleri bu yat›-
r›m haritas›na göre haz›rlard›m. Fizibilite-
leri yapar, o yörenin ifladamlar›n› al›r, ora-
ya götürür; o sermayenin yüzde 30 gibi
bir ortakl›kla kurulmas›n› sa¤lar, o yöreye
ekonomik katk› sa¤layan, ülkenin geneli-
ne faydas› dokunan bir sanayi tesisi kurar-
d›m. A¤r›’da, Diyabak›r’da bu olurdu ve
‹stanbul da bu kadar fliflmanlamazd›.

Özetlersek, sanayileflme ve sanayi toplu-
mu için köklü  bir kültür olmas› gerekiyor.
O kültür olmad›¤› için, devletin bu konu-
da yönlendirici görev üstlenmesi flart.

Türkiye’de sanayinin yokluk dönemin-
de tan›k oldu¤unuz bir anekdotu bizim-
le paylafl›r m›s›n›z?
Sanayileflme sürecinde yaflanan en büyük
sorun hammadde s›k›nt›s› idi. O yokluk içe-

risinde ithal ürün yok, bak›r bulam›yoruz.
Lasti¤i hurdadan kauçuk haline getirip, ça-
mafl›r makinesinin önüne koyuyoruz. Lastik
gerekti¤i kadar esnek olmad›¤› için çamafl›r
makinesi, yürüyen çamafl›r makinesi haline
geliyordu. Türk halk› bu yokluktan kaynak-
lanan sanayiinin faturas›n› ödeyerek, sana-
yiyi bugünkü konumuna getirdi. 
Koç Grubu’nda yöneticiler zaman zaman
bir araya geldi¤imizde özelefltiri yapar, so-
runlar› dile getirirdik. O dönemde rahmetli
Ergün Önder, Arçelik’in genel müdürüydü.
1990’l› y›llar›n bafl›nda, otomotiv grubun-
dan bir arkadafl ç›k›p dedi ki: “Bizim imaj›-
m›z›, siz yürüyen çamafl›r makinalar›yla boz-
dunuz”. Biz gere¤inde kendimizle ilgili elefl-
tirilere ve özelefltiriye aç›¤›z ama otomotiv
grubundaki arkadafl bizi suçlay›nca Ergün
Bey de onlara dedi ki: “Arkadafllar bu ülke-
de, bak›r, sac, plastik yoktu. Biz yoktan
bunlar› yapt›k, ürün olarak satt›k. Türk hal-
k› bunun bedelini ödedi, bizi bu noktaya
getirdi. fiimdi hay›rl› bir evlat gibi, gelin on-
lara olan borcumuzu kalite üreterek, dünya-
ya marka yaratarak ya da marka yaparak
ödeyelim. Biz çamafl›r makinesi yapt›k, yü-
rüttük. Siz arabay› yapt›n›z, yürütemediniz.
Birbirimizden fark›m›z yok.”
Ve ekledi: “Bir Anadol arabam vard›. Arka-
dafllar›mla her cuma Çay›rova’daki fabrika-
ya giderdik. Bana, ‘Ergün arabandan, lasti-
¤inden, direksiyonundan ses geliyor’ dedi-
ler. Ben de dedim ki; arkadafllar ald›rmay›n
o sesler; yurttan sesler, yurttan sesler!...”
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‘Rekabeti, sanayiyi 
daima ileri götüren, 
firmalar› daha çok

çal›flmaya yönlendiren,
kaliteyi, müflteri 

memnuniyetini ve 
pazarlamay› daha

önemli hale getiren bir
güç olarak görüyorum.
Sanayileflme sürecinde

sa¤lam ad›mlarla
ilerleyen firmalar›n 
köklerinin giderek 

derinlere indi¤ini ve 
güçlerini koruduklar›n›;
bununla birlikte birden

bire parlayan
markalar›n yok

oldu¤unu gördüm

Bat›daki sanayi kültürü, bizde yok.
Devlet taraf›ndan yönetilmesi,
denetlenmesi gereken sanayi

kültürünün, her türlü politikadan ve
siyasi kayg›dan uzak olmas› gerekiyor‘ ‘
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retimde, kaliteden asla taviz ver-
meyen Kale Kilit, yat›r›mlarla büyü-
meye devam ediyor. Yat›r›mlar›n

do¤ru bir flekilde yap›lmas› için üretim
teknolojilerinin yak›ndan takip edilmesi
gerekti¤ini söyleyen Kale Kilit Üretim
Grup Baflkan› Nadir Erze, “Kilit sektörün-
deki geliflmeleri ve beklentileri yak›ndan
takip ediyoruz”diyerek, Kale Kilit’in üre-
timiyle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Kale Kilit’in üretim hacminden bah-
sederek, üretim teknolojilerini de-
¤erlendirir misiniz?
Kale Kilit, 56 y›ll›k tarihinde ciddi bafla-
r›lar elde etmifl, üretim gücünü ve kali-
tesini zirveye tafl›m›fl bir firmad›r. ‹ç pi-
yasada pazar lideri, dünyada da tan›-
nan bir marka olmas› bunun en güzel
göstergesi. Bu baflar›da, yönetimin ve
çal›flanlar›n karfl›l›kl› etkilefliminin katk›-
s› büyük. Günümüzde rekabetin gerek-
tirdi¤i aksiyonlar› zaman›nda almak için
üretim kanad›nda her geçen gün yeni-
leflme ve iyilefltirmelere giderek, üretim
gücümüzü sürdürmeye ve artt›rmaya
maksimum önem veriyoruz. Bu anlam-
da göreve geldi¤im son üç y›ldan beri
‘daha iyiyi nas›l yapar›z’ çal›flmalar›na
bafllad›k. 
Kale Kilit’in üretim hacmine bakt›¤›-
m›zda günde 100 bin kilit üretebiliyo-
ruz. Teknolojiyi yak›ndan takip ederek
yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bu rakam›, ra-
hatl›kla 130 bine ç›karabilece¤iz. Kale
Kilit, her y›l ciddi anlamda yat›r›mlar ya-
p›yor. Geçen y›l 8 milyon Euroluk yat›-
r›m yapt›k. Bu yat›r›m›n bir k›sm› kapa-

site art›fl›yla, bir k›sm› ise otomasyonla
ilgili. Kale Kilit bugüne kadar her y›l
büyümüfl. ‹ç piyasada, kilit sektöründe
hiç bir firma Kale Kilit kadar yat›r›m
yapm›yor. Biz, her y›l mutlaka dört-befl
fuara giderek, yurtd›fl›ndaki üretim te-
sislerini inceleyerek kilit sektöründeki
geliflmeleri, beklentileri yak›ndan takip
ediyor; üretim teknolojimizi yeniliyoruz.

Üretim planlaman›z› anlatarak, üre-
timdeki önceliklerinizi aktar›r m›s›n›z?
Üretim tek bafl›na de¤il, sat›fl ve pazar-
laman›n öngörüleriyle planlanarak yü-
rüyen bir süreç. Üretim planlamas› ve
verimli çal›flma prensiplerini ortaya ko-
yarak, iç ve d›fl piyasalardan gelen ta-
lepleri zaman›nda karfl›lamak üzere
üretimi dengeliyoruz. 
Bizim iç ve d›fl olmak üzere iki piyasa-
m›z var; d›fl piyasada kesin siparifl bazl›
çal›flmakla birlikte, ihracat yapt›¤›m›z
ülkelerin özelliklerine göre üretim yap›-
yoruz. ‹hracattaki baflar›m›z›n en büyük
anahtar› müflterimize özel üretim yapa-
bilme kabiliyetimizdir. 
‹ç piyasada ise üç ayl›k öngörüler dahi-
linde 1 ayl›k kesin siparifle haz›rlad›¤›-
m›z üretim planlar›na göre üretim yap›-
yoruz. Montaj plan›nda hangi gün,
hangi ürünün üretimi yap›laca¤› belirle-
niyor. Burada ERP program› olarak
Axapta kullan›yoruz. Dolay›s›yla bu bil-
giler sisteme yüklenip oradan bize ifl
emirleri ç›k›yor. Planlamada temel
mant›k, fabrikan›n kapasitesine göre ifli
dengelemek. Bizim için burada önemli
olan plana yüzde 100 uyumdur. 

Üretimde tedarikçilerin kalitesi ve
süreklili¤i de çok önemli de¤il mi?
Üretim planlamas›nda tedarikçilerin se-
çimi ve yönetimi çok önemli bir süreç.
Tedarikçi geliflimiyle ilgili yeni bir ad›m
daha atarak daha etkili bir tedarik zin-
ciri kuraca¤›z. Kuraca¤›m›z tedarik zin-
cirinde daha güçlü tedarikçilerle çal›fla-
ca¤›z. Temelde istedi¤imiz kaliteli ürü-
nü, istedi¤imiz zamanda ve adette bize
sa¤lamas›d›r. Bu yüzden mevcut ve ye-
ni bulaca¤›m›z tedarikçiler ciddi bir ele-
me sürecinden geçecekler.

Yal›n üretim nedir? Kale Kilit’de ya-
l›n üretim sistemi uygulan›yor mu? 
Yal›n üretim; esnek, müflteri talepleri
do¤rultusunda yeniden yap›land›r›labi-
lir, bilgi ak›fl› mükemmel, verimlili¤i
yüksek, k›sa çevrim süresi ve k›sa cevap
süresi olan, iç lojistik mükemmel hale
getirilmifl, malzeme eksikli¤i nedeniyle
kay›plar s›f›rlanm›fl, minumum stoklar-
da çal›flan bir üretim sistemidir. Yal›n
üretimin yarat›c›s› Japonlar ‘yal›n üre-
tim’ yerine ‘yal›n yaflam’ kavram›n› be-
nimser ve kendi hayatlar›n› da buna
göre düzenler. Zaten ancak bu flekilde
ilerledi¤inizde yal›n üretim do¤ru ifade-
sini buluyor. Kale Kilit olarak fabrikala-
r›m›zda yal›n üretimi varolan sistemimi-
ze aktarmak için iki y›ld›r yo¤un bir fle-
kilde çal›fl›yoruz. Yal›n üretimin varmak
istedi¤i temel sonuç verimlilik art›fl›d›r.
Üretimde önemli olan, yap›lan iflin da-
ha k›sa sürede, daha kaliteli ve daha az
kay›pla gerçeklefltirmek. Benim verimli-
lik tan›m›m “kay›plar› minimize et-
mek”dir.

Verimlilik art›fl›yla ilgili planlar›n›z
nelerdir?
Önümüzdeki befl y›l içinde ana hedefi-
miz verimlili¤imizi yüzde 100 art›rmak.
Verimlilik hedefimizde en önemli kriter
ise adam bafl› üretimi daha da yukar›la-
ra ç›karmak. 2007 y›l›nda Kale Kilit’te
bir kifli  günde 55 kilit üretiyordu. 2009
y›l›nda bu rakam  85, 2010 y›l›nda ise
bir kifli günde 100 kilit üretiyor olacak.

ÜKale Kilit Üretim Grup Bașkanı Nadir Erze:

Çal›flanlar›m›z› önemsiyor ve hedeflerimizi
birlikte gerçeklefltirmenin öneminin büyük
oldu¤una inan›yoruz. Hepimizin akl›nda,
‘daha iyisini nas›l yapar›z’ düflüncesi var

Üretimdeki bașarının 
sırrı hırslı olmaktan geçiyor”

Üretimde, teknoloji ve Ar-Ge
çal›flmalar›na çok önem 
verdiklerini, koyduklar› hedeflere
çal›flanlar›n›n ortak gücüyle
ulaflabildiklerini ve gücün daima
devam edece¤ini  vurgulayan Kale
Kilit Üretim Grup Baflkan› Nadir
Erze, “Önümüzdeki befl y›l içinde ana
hedefimiz verimlili¤imizi yüzde 100
art›rmak, mekanik ve elektronik yeni
ürünler ç›karmak” diyor 

Üretimde, teknoloji ve Ar-Ge
çal›flmalar›na çok önem 
verdiklerini, koyduklar› hedeflere
çal›flanlar›n›n ortak gücüyle
ulaflabildiklerini ve gücün daima
devam edece¤ini  vurgulayan Kale
Kilit Üretim Grup Baflkan› Nadir
Erze, “Önümüzdeki befl y›l içinde ana
hedefimiz verimlili¤imizi yüzde 100
art›rmak, mekanik ve elektronik yeni
ürünler ç›karmak” diyor 

“

‘ ‘
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Bu rakamlara ulaflmam›zda elbette çok
çal›flmam›z etkili oldu. Öncelikle çal›-
flanlar›m›z›n çal›flma flekillerini de¤ifltir-
dik. Verimlilik çal›flmalar› üretim tesisle-
rinin olmazsa olmaz süreçleridir ve sü-
reklilik isteyen çal›flmalard›r. Kale Kilit
ve di¤er fabrikalar›m›zda birbiriyle en-
tegre verimlilik çal›flmalar› süreçlerine
bafllad›k; 5S çal›flmalar›, otonom bak›m
çal›flmalar›, otokontrol, kanban, öneri
sistemi, kalite çemberi. Tüm bu
çal›flmalar› tek bir noktada toplamak
ad›na bana ba¤l› olan Kale Kilit, Kale
Kap› Pencere ve Kale Sac Dilme fabri-
kalar›n› birlefltirerek, yeni bir yap›da
üretim tesisi kuraca¤›z. Alt yap› çal›fl-
malar› tamamlanm›fl olan bu yat›r›m;
yeni üretim teknolojilerinin kullan›ld›¤›,
yal›n üretim esaslar›n›n uyguland›¤› bir
tesis olacak.

Öneri sisteminden bahseder misiniz?
Öneri sistemi çal›flmalar›na 2008 y›l›n-
da bafllad›k. fiirketimizde çal›flan herkes
kendi alan› veya alan› d›fl›nda gördü¤ü
aksakl›klar, iyilefltirmeler  veya gelifltiril-
mesi gereken noktalarla ilgili önerilerini
ileterek, üretim sürecine katk›da bulu-
nabiliyorlar. Öneri sistemi sayesinde biz
geçen y›l 1 milyon TL,  bu y›l›n ilk alt›
ay›nda ise 2 milyon TL’lik kazanç sa¤la-
d›k. Çal›flanlar›m›z› önemsiyor ve he-
deflerimizi birlikte gerçeklefltirmenin
öneminin büyük oldu¤una inan›yoruz.
Üretimde çal›flan herkesin hedefleri-
mizden haberdar olmas› için bu y›l›n
bafl›nda çal›flanlar›m›za “geçen y›l neler
gerçeklefltirdik?“ konulu bir sunum
yapt›k. Bu paylafl›mlar› belli aral›klarla
tekrarlayarak baflar› için hepimizin ayn›
yere yumruk atmas› gerekti¤inin alt›n›
çiziyoruz.

E¤itim konusundaki çal›flmalar›n›z-
dan bahseder misiniz?
Hedefe odaklanman›n yan› s›ra en çok
önem verdi¤imiz konulardan biri de
e¤itim. 2009 y›l›nda verdi¤imiz e¤itim-
ler adam bafl›na 14 saati buldu. Bu e¤i-
timlerin içinde;  teknik e¤itim, sosyal

içerikli iletiflim ve liderlik gibi e¤itimler
var. Ayr›ca May›s 2009’dan itibaren ha-
yata geçirdi¤imiz ve  Kale Kilit’te bir il-
ke imza att›¤›m›z tak›m liderli¤i çal›fl-
mas› var. 
Fabrikalar›m›zda çal›flanlar› tak›mlara
bölerek,  50 kiflilik bir tak›m lideri kad-
rosu oluflturduk. Bu kadroya, dan›flman
bir firmayla yaklafl›k 2 ay süreyle e¤i-
timler vererek, çeflitli s›navlar uygula-
d›k. Ayr›ca bu tak›m liderleri flirket için-
de de 150’fler saat e¤itim ald›. E¤itim-
ler sonucu inan›lmaz bir de¤iflim oldu-
¤unu görmek beni çok mutlu etti. Bu
durum, hedefleri gerçeklefltirmedeki
umudumuzu perçinledi. Seçilen tak›m
liderleri üretim sahas›nda kendi sorum-
lu olduklar› alanda tak›mlar›n› yönet-
meye bafllad›lar. Hepimiz çok iyi biliyo-
ruz ki, iyi e¤itimle donat›lm›fl kadrolar›n
koyulan hedefleri gerçeklefltirmeleri
daha kolay olur. 2010 y›l›ndaki hedefi-
miz adam bafl› 20 saat e¤itim olacak.

Nihai tüketiciyle iliflkiniz nas›l?
Müflteriden ald›¤›n›z geri bildirim-
leri bu anlamda de¤erlendiriyor
musunuz? 
Bizim müflteriye aç›lan iki penceremiz
var; Ar-Ge ve  kalite departmanlar›. Ni-
hai müflterilerden gelen olumlu ve
olumsuz geri dönüflleri inceleyerek, ra-
porlar ç›kart›yoruz. Biz bu ay, hangi
üründen, hangi sebepden dolay› ve kaç
adet müflteri iadesi alm›fl›z buna bak›-
yoruz. Bu geri dönüflleri y›l y›l k›yasl›-
yor, konuyla ilgili tüm fabrikalar›m›zda
gerekli aksiyon planlar›n› yap›yoruz. Ar-
Ge olarak ise gelen müflteri taleplerini
de¤erlendirerek, beklentilere uygun
ürün tasar›m› yap›yoruz. 

Ar-Ge biriminizin bu anlamdaki ça-
l›flmalar›ndan bahseder misiniz? Bu
birimin üretime etkisi nas›l?
Güvenlik ihtiyac›n›n sürekli olarak artt›-
¤› ve güvenlik teknolojilerinin yenilendi-
¤i bir alanda hizmet veriyoruz. Bu an-
lamda ürünlerinizi gelifltiremedi¤iniz za-
man hiç bir noktaya varamazs›n›z. Ar-

Ge’nin önemine inanarak, çal›flanlar›m›-
z›n niteli¤ini gelifltiriyoruz. fiu anda Ar-
Ge bölümümüzün mühendis kadrosu-
nu genifllettik, tasar›m çal›flmalar›na
odaklanaca¤›m›z bir yap›ya büründü.
Yeni ürün tasar›m› adetimizi art›rd›k. Bu
y›l›n son çeyre¤inde,  Kale Tuzakl› Barel
ve Döner Sürgülü Emniyet Kilitleri ol-
mak üzere yeni ürünlerimizi ç›kard›k. 
Özellikle TÜB‹TAK’›n destekledi¤i elek-
tronik Ar-Ge projelerimiz var. Komplike
güvenlik çözümleri üretmek istiyoruz.
2010 y›l›ndaki yeni ürünlerde bunu gö-
receksiniz. 

Elektronik Ar-Ge projeniz hangi
aflamada?
Dünya trendi güvenlikte, elektronik çö-
zümler yolunda ilerliyor, kullan›m oran-
lar›na bakt›¤›m›zda 2000 y›l›ndan bu
yana mekanik kilitlerde yüzde 66’dan
yüzde 47’ye düflüfl, elektronik kilitlerde
yüzde 20’den yüzde 34’e art›fl oldu¤u-
nu görüyoruz. Komplike elektronik çö-
zümler için ürünlerimiz henüz tasar›m
aflamas›nda. Önümüzdeki befl y›l he-
deflerimiz içinde mevcut kilitlerimizin
elektro mekanik hale getirilmesi var.
Bunun için de önce insana yat›r›m yap›-
yoruz. Laboratuvarlar kuraca¤›z ve
ürünleri test edece¤iz. K›sacas› elektro-
nik ürünler için yeni bir üretim hatt› ku-
raca¤›z. 

Garanti, kalite ve güven kavramlar›
ne ifade ediyor? Bu kavramlar üre-
timde nas›l yer buluyor?
Kale Kilit sahip oldu¤u imaja kalitesin-
den taviz vermedi¤i için geldi. Dolay›-
s›yla birinci hedef; kaliteden asla taviz
vermemektir. Bu kavram ürünün tasar›-
m›ndan bafll›yor. Çünkü do¤ru ürün ta-
sarlarsan›z üretimde problem ç›kmaz.
Ürünlerimizde TS EN 12209, TS EN
1303 Avrupa normu standart›n› kulla-
n›yoruz. Bu standartlara göre, öncelik-
le 100 ve daha sonra 1000 adet olmak
üzere ön seri üretim yap›l›yor. Ürün,
tüm testlerden geçtikten sonra üretime
giriyor. Bu sürecin herhangi birinde

problem ç›karsa ifl bir daha bafla dönü-
yor. Ürünlerimiz 5 y›l garantilidir.
Dolay›s›yla müflterilerimiz Kale Kilit
ürününü sat›n ald›klar›nda ayn› zaman-
da güveni de sat›n ald›klar›n› bilirler.

Lider bir kilit markas› olman›n elbet-
te dezavantajlar› da var. Mesela tak-
litçilik. Markan›z› nas›l koruyorsu-
nuz, nas›l garanti alt›na al›yorsunuz?
Hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda bir
çok operasyon gerçeklefliyor. Gümrük-
te Türkiye’ye giren ürünler bize bildirili-
yor. Verdi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda e¤er

ürünler taklitse, gereken cezai ifllemler
yap›l›yor. Ancak daha çok taklitlerimi-
ze yurtd›fl›nda rastlan›yor. Tabii bu da
lider bir marka olman›n olumsuz yan-
lar›.  Bunun önüne geçmenin en güzel
yolu, kendinizi sürekli gelifltirmekte ya-
t›yor.  Ancak bu flekilde di¤erlerinden
her zaman bir ad›m önde olabilirsiniz.
Kale Kilit olarak biz de Ar-Ge’mizle,
üretim teknolojimizle bir ad›m öndeyiz
ve yeni tasarlad›¤›m›z ürünler için pa-
tent, iyilefltirme yapt›¤›m›z ürünler için

faydal› model alarak markam›z›  ga-
ranti alt›na al›yoruz.

Sac Dilme ve Kap› Pencere fabrika-
lar›n›zdaki üretiminizden bahseder
misiniz?
Kap› Pencere fabrikam›zda bugün geldi-
¤imiz noktada kalite ve fiyat avantaj›
olarak rakiplerimizden daha üstünüz.
Tabii bu sektörde henüz lider de¤iliz.
Amac›m›z sektör lideri olmak. Bunun
için çok çal›fl›yoruz. Haftan›n belirli gün-
lerini Kap› Pencere fabrikas›na  ay›r›yo-
rum,  kalite ve verimlili¤i ön plana ç›kar-
mak için u¤rafl›yoruz. Çok  yol kat ettik.
Sac Dilme fabrikam›zda ise büyük ço-
¤unlukla Erdemir’den al›nan saclara dil-
me ve kesme ifllemi uygulay›p, kilit ve
pencere fabrikalar›m›z›n sac ihtiyac›n›
karfl›l›yoruz. Bu fabrikam›za da ayn›
mant›¤› yerlefltirmek için çal›fl›yoruz.

Üretim ad›na ileriye dönük çal›fl-
malar›n›z nelerdir?
Bu noktada iki yeni çal›flmam›z var;
otomasyon ve outsourcing. Otomas-
yonla, el eme¤i yo¤un ifllerden makina
yo¤un bir üretim modeline geçiyoruz.
Outsourcing ile katma de¤eri olmayan
ifllerin d›flar› verilmesini sa¤lamaya bafl-
lad›k. Tedarik zincirine do¤ru gidiyo-
ruz. Bunun için güvenebilece¤iniz, za-
man›nda ve iyi kalitede ürün getirecek
sa¤lam tedarikçilere ihtiyac›m›z var. Bu
iki çal›flman›n sonunda mevcut kadro-
muzla iki kat üretim yapm›fl olaca¤›z.
Tüm bunlar› gerçeklefltirdi¤imizde gö-
rece¤iz ki Kale Kilit son derece dinamik
ve maliyetleri minumumda olan bir flir-
ket olacak. Bunun için tarih ise 2015.
“Bizim fabrikalar›m›z neden dünyada
lider fabrika olmas›n” diyoruz.  

Son olarak sizce üretimin s›rr› nedir?
Onursal Baflkan›m›z Sad›k Bey bana
her zaman flöyle der: “Sen benden da-
ha h›rsl›s›n”. San›yorum baflar›l› olma-
n›n s›rr› da buradan geçiyor. Karfl›l›kl›
güven, h›rs baflar›y› getiriyor. Üretim
eflittir h›rsl› olmak diyebiliriz. 

Verimlili¤i daha da
art›rmak ad›na, bana

ba¤l› olan Kale Kilit, Kale
Kap› Pencere ve Kale Sac

Dilme fabrikalar›n›
birlefltirerek, yeni bir
yap›da üretim tesisi 
kuraca¤›z. Alt yap›

çal›flmalar› tamamlanm›fl
olan bu yat›r›m, yeni 

üretim teknolojilerinin 
kullan›ld›¤›, yal›n üretim

esaslar›n›n 
uyguland›¤› bir tesis 

olacak

‘
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Ülkenin sanayileflme sürecine tan›kl›k
eden ve her gelen ziyaretçiyi geçmi-

fle götüren ürünlerin sergilendi¤i Rahmi
M. Koç Müzesi, ‘yar›n› anlamak için dü-
nü bilmek gerekti¤ini düflünenler’ için
kuruldu. Türkiye’de ve dünyada sanayi-
leflmenin geçmiflini bilmek, bir zamanlar
ç›¤›r açan ürünleri görüp flafl›rmak ister-
seniz do¤ru yerdesiniz. ‹flte bu müze,
çocukluk dönemlerinden kalma eserle-
rin bugüne tafl›d›¤› derin anlam› keflfe-
derek, objeler biriktiren Rahmi M.
Koç’un eseri. Müze, Rahmi M. Koç’un
y›llar boyunca, dünyan›n her yerinden
toplad›¤› ve o ülkenin sanayileflme süre-
cini, geliflmiflli¤ini gösteren mekanik ve
endüstriyel objelerden olufluyor, sanayi-
leflmeye tan›kl›k eden bir binada her

yafltan ziyaretçisiyle bulufluyor. Bu öyle
bir buluflma ki müzeyi dolaflt›kça, müze-
nin ülkemizin s›n›rlar› içinde olmas›yla
gurur duyuyorsunuz. 
Bu gururu tekrar yaflamak için sanayi ta-
rihinin adresi müzeyi ziyaret ediyoruz.
Ve karfl›m›zda büyük, devasa bir bina… 
Müzenin giriflinde üretimin simgesi ma-
kina çarklar›ndan yap›lm›fl bir a¤aç kar-
fl›l›yor bizi. ‹lginç ve bir o kadar da hofl.
Bir müzeyi görmenin yaln›zca içindekile-
ri görmek olmad›¤›n› her haliyle belli
ediyor ziyaretçilerine. III. Ahmet döne-
minde kurulmufl  bir lengerhane olan
müze binas›n›n milad›ysa 12. yüzy›la, Bi-
zans’a uzan›yor. Eski ‹stanbul’un mer-
kezi olan Haliç k›y›lar›nda endüstriyel ar-
keolojiye sahip örnek iki binas› olan mü-
ze, 1994 y›l›ndan beri ziyaretçilerini, ta-
rihin tozlu sayfalar›nda ›fl›kl› bir yolculu-
¤a ç›kar›yor.

Türkiye’nin seri üretimini 
gerçeklefltirdi¤i ilk otomobil: Anadol
Lengerhane binas›na girince, uzaklar-
dan, kocaman aç›lm›fl gözleri ve tavan-
dan yans›yan ›fl›¤›n üzerlerinde yaratt›¤›
hareleriyle 60’lar›n rüya arabalar›n›n size

el sallad›¤›n› görecek ve hemen yanlar›na
koflacaks›n›z. Tavandaki büyük lambalar
alt›nda par›ldayan Chevrolet’ler, 60 mo-
del renk renk Cadillac’lar, 59 model be-
yaz Alfa Romeo, 51 model Mercedes
Benz ve niceleri… Bunlar etraf›n›z› tüm
heybetiyle çevirirken kendinizi eski za-
manlar› canland›ran bir film setinde zan-
netmeniz mümkün. Bir de k›rm›z› Ana-
dol çarpacak gözünüze ve Koç’un sana-
yiye olan katk›s›n›n somut bir örne¤ini
sunacak size. 1960'l› y›llarda Türkiye'de
sadece Amerikan ve baz› Avrupa otomo-
billeri bulunuyorken otomobil ve gerekli
olan yedek parça için yabanc› ülkelere
önemli miktarda döviz aktar›l›yordu. O
zamanlar yaflanan döviz darbo¤az›nda,
yabanc› marka otomobillerin sat›n al›n-
mas›n› döviz kayb› olarak gören Koç, yer-
li otomobil arzusunu Anadol’la hayata
geçirdi. Böylece Anadol, Türkiye’nin seri
üretimi gerçeklefltirilen ilk otomobili,
müzede sergilenen 67 model Anadol da
ard›nda uzun bir hikâye bar›nd›ran oto-
motiv sanayiinin bir sembolü oldu. Ara-
balardan ayr›lmay› baflarabilirseniz üst
kata, motosiklet ve bisiklet modellerinin
oldu¤u alana ç›kacaks›n›z. Birçok model
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Rahmi M. Koç MüzesiRahmi M. Koç Müzesi
Sanayi tarihinin gülen yüzü:Sanayi tarihinin gülen yüzü:
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Sanayinin
geliflimini
yans›tan eserleri
sergilemek 
üzere aç›lan 
Rahmi M. Koç
Müzesi’nin
dünya 
çap›ndaki ünü;
insano¤lunun
dehas›n› ve
çal›flkanl›¤›n›
yans›tan 
objelerden 
kaynaklan›yor

Müze giriflinde, sanayiyi simgeleyen çarklardan oluflan a¤aç formundaki heykel dikkat çekiyor TCG Uluç Ali Reis Denizalt›s›

Müzenin bahçesi

Zeytinya¤› fabrikas›n›n çal›flma düzene¤i

Rahmi M. Koç’un eflyalar›n›n oldu¤u bölüm

Otomobiller müzenin en
sevilen bölümlerinden



serilecek önünüze, bunlar aras›nda bir
seçim yapmaya çal›fl›rken bulacaks›n›z
kendinizi. Harley Davidson’›n yar›m yüz-
y›l önceki yüzünü göreceksiniz. Buradan
at arabalar›n›n oldu¤u bölüme gireceksi-
niz. Az önce 50 y›l geriye gitmiflken, flim-
di 100 y›l geriye gitmeniz kaç›n›lmaz ola-
cak ve ulafl›m teknolojisinde al›nan yola
hayret edeceksiniz. 

Buras› laboratuvar gibi: 
Dene ve ö¤ren 
Müze sadece yetiflkinler için de¤il. Okul
öncesi çocuklar, ilkö¤retim ve lise ö¤-
rencileri de burada hem e¤lenceli vakit
geçirebilir, hem ülkemizdeki sanayilefl-
me ve üretim sürecini görebilir, hem de
fizik derslerinde ö¤rendiklerini kolayl›kla
uygulayabilirler. Müzenin üst kat›ndaki
bir bölüm, gençler ve ö¤renmeye me-
rakl› yetiflkinler için laboratuvar görevi
görüyor. ‹çi palangalar, ayna sistemleri,
e¤ik düzlem, diflli çarklar, periskoplarla
dolu bir fizik laboratuvar›… Buras› fizik
derslerinin temel konular›n› içeren sis-
temlerin çal›flma prensiplerinin gözlem-
lenebilece¤i basit deney düzenekleriyle
dolu. Elektrikli aletlerin çal›flma prensibi-
ni merak eder misiniz?  Ben hep beyaz
eflyalar›n fleffaf olmas›n›, böylece onla-
r›n tüm çal›flma mant›¤›n› görmeyi ister-
dim. Bulafl›k makinesinin içinde suyun
nas›l dolaflt›¤›n›, deterjan›n bulafl›klara
nas›l temas etti¤ini… Sizin de böyle bir
merak›n›z varsa, bu aletlerin çal›flma

mant›klar›n› bir dü¤meye bas›p yanla-
r›ndaki çal›flma prensibi tablosundan da
takip ederek gözlemleyebilirsiniz. Elek-
trikli süpürgeden kombiye, çamafl›r ma-
kinesinden otomobile kadar birçok fleyi
bir dü¤meye basarak çal›flt›rabilir ve sis-
temin iflleyiflini görebilirsiniz.
Bilgisayar teknolojisindeki geliflmeye de bu-
rada tan›k olmak mümkün. Yüzy›llar önce
bilgisayar yerine kullan›lan cihazlar› görmek
ve bafllar›ndan geçen hikâyeleri okumak, y›l-

lar içinde ald›klar› yolu anlamak aç›s›ndan
keyifli ve ö¤retici. Zaman içinde Apple’›n yü-
zünde meydana gelen de¤iflimleri gözlem-
leyebilecek ve kocaman bilgisayarlardan
ceplerde tafl›nan Iphone’lara uzanan süreci
gülümseyerek izleyeceksiniz.

‘Y›l›n Müzesi Özel Ödülü’
Gerçek boyutlar›yla bir buharl› gemi maki-
nesi, buharl› lokomotifler, el yap›m› bilimsel
aletler, ilk telekomünikasyon aletleri,
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Türkiye’de, sanayi tarihinin izledi¤i süreci 
gözlemleyebilmenin en iyi yolu, Rahmi M. Koç Müzesi’nde
küçük bir tura ç›kmak. Bir yandan sanayinin ald›¤› yolu
görecek, bir yandan da atölyeler ve fabrikalarda e¤lenceli

keflifler yapacaks›n›z

‘‘
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Zeytinya¤› fabrikas›

Geçmiflin izlerini tafl›yan bir saatçi dükkân›

Denizcilik bölümünden görüntüler

‹stanbul’un emektar ulafl›m araçlar› tramvaylar

Türkiye’nin seri üretimi 
gerçeklefltirilen ilk otomobili Anadol...

1950’ler Türkiyesi’nden bir tramvay, can-
kurtaran botu ve 1930 model bir dekovil lo-
komotifinin sergilendi¤i müze; 1996 y›l›nda
Avrupa Konseyi taraf›ndan ‘Y›l›n Müzesi
Özel Ödülü’ne lay›k görüldü. 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde, art›k bir F-104
Starfighter uça¤›, NATO tatbikat›nda vuru-
lan Muavenet Muhribi’nin baz› parçalar›,
Suudi Arabistan Kral› Faysal’›n sürat motoru,
1910’da yap›lm›fl buharl› çekme traktör, pa-
letli traktör, 1918 model araba, Commodo-
re bilgisayar, kömürlü tren, 1942 üretimi pi-
kap, 1900’lerden kalma Rus mal› telefon da
var. ‹nsan› geçmifle götüren, flafl›rtan, bu-
günle karfl›laflt›ma imkân› veren müze, her

gün ziyaretçilerine baflka bir dünyan›n kap›-
lar›n› aç›yor. Yap›lan ba¤›fllar ve süreli olarak
verilen objelerle oluflturulan müzede, tarih-
leri geçen yüzy›ldan 13. yüzy›la kadar uza-
nan 800’ü aflk›n teknik antika eser yer al›yor. 

Geçmiflin zeytinya¤› fabrikas›
Binan›n büyük k›sm›n› dolaflt›ktan sonra
geriye, atölyelere göz atmak kal›yor.
Biblodan buharl› lokomotife, antika
sandalyeden yelkenliye uzanan genifl
hizmet çerçevesindeki atölyeler ayn› za-
manda müzede sergilenen eserlerin ba-
k›m ve onar›m›n›n da yap›ld›¤› yerler. 
Bir de es geçilmemesi gereken zeytin-

ya¤› fabrikas› var. Ege’de Bademli’de
bulunan bir zeytinya¤› fabrikas›n›n
gerçek parçalar›ndan oluflturulan bu
otantik fabrikada zeytinin  dal›ndan
kopar›l›fl›ndan, ya¤ olup flifleye doluflu-
na kadar her fleye tan›k olacaks›n›z.
Ezilmifl zeytin küspesi, zeytinya¤›n›n
doldurulaca¤› flifleler, s›cak su kazan›…
Her fley gerçe¤e en yak›n› yans›tman›n
yollar›n› kolaylaflt›r›c› nitelikte. Kap›dan
girince, ya¤›n› elde etmeye çal›flan mo-
del bir iflçi ç›kacak karfl›n›za ve yine bir
dü¤meye dokunmakla duvardaki pa-
noda ›fl›klar yanmaya bafllayacak ve siz,
can›m Ege zeytininin zeytinya¤› olmak
için nereye kondu¤unu, büyük tekne-
de nas›l ezildi¤ini ve ya¤ haline nas›l
geldi¤ini göreceksiniz. Ard›ndan belli
saatlerde hareket eden Hollanda yap›-
m› tarihi buharl› römorkör ‘Liman 2’ ile
Haliç turuna ç›kabilir; müzeden edindi-
¤iniz izlenimle, sanayileflmenin hayat›-
m›zdaki önemini bir kez daha de¤er-
lendirebilirsiniz.

1974 model Lockheed F-104 Starfighter bomba uça¤›



ir ses sanatç›s›n›n ürünü flark›lar›-
d›r elbette. Bu flark›lar› iyi söz ya-

zarlar›ndan ve bestecilerden alabil-
mek; lay›k›yla yorumlayabilmek ise
müzik sektöründe uzun y›llar var ola-
bilmek için flart. Mesleki baflar›lar› ka-
dar örnek mütevaz› hayat›yla da be¤e-
ni toplayan Türk pop müzi¤inin güçlü
yorumcular›ndan Nilüfer de, bunu ba-
flaran ender sanatç›lardan. Nilüfer, flar-
k›lar›na öyle bir kimlik kazand›r›yor ki,
y›llard›r flark›lar› dillerden düflmüyor. 
‘Hayal’ adl› albümüyle sevenleriyle ye-
niden buluflan, yak›n bir dönemde de
yaflamöyküsünü anlatan bir kitap ç›-
karmay› planlayan Nilüfer’le; yeni kita-
b›n›, son albümü ‘Hayal’i ve hayallerini
konufltuk.

Müzik hayat›na çok küçük yafllarda
bafllad›¤›n›z› biliyoruz. 'Alt›n Ses
Yar›flmas›'n›n mesleki kariyerinizde
bir dönüm noktas› oldu¤u bilgisin-
den hareketle o günlerden bugü-
ne, profesyonel müzi¤e geçifl hikâ-
yenizi ö¤renebilir miyiz?  
Müzi¤e bafllayal› 37 y›l oldu. Hafta So-
nu gazetesinin ses yar›flmas›nda birinci
olmufltum. Jüride Nino Varon da vard›.
Bir gün onun dükkân›na plak almaya

gittim. Beni orada tan›d› ve Odeon’a
ça¤›rd›. Bana plak ç›karmay› teklif etti.
Ben de hemen kabul ettim. Plak ç›kt›¤›
s›rada ‹talyan Lisesi’nde ö¤renciydim.
Heyecanla o y›llar›n tek gençlik ve mü-
zik dergisi olan Hey dergisini al›yor-
dum, arkadafllar›mla beraber kaset lis-
telerine bak›yor, benimle ilgili haberleri
takip ediyorduk. 
17 yafl›ndayken ilk televizyon program›-
na kat›ld›m. Bunun için Ankara’ya git-
tim. Ertesi gün soka¤a ç›kt›¤›mda öyle
heyecanl›yd›m ki... Acaba beni tan›ya-
caklar m›yd›, ne diyeceklerdi? ‹lk s›nav›-
m› baflar›yla vermifltim. Tan›nm›fl ve be-
¤enilmifltim. Üstelik para kazanmaya da
bafllam›flt›m. Sat›lan plak bafl›na 25 ku-
rufl alacakt›m. Film gibi oldu her fley. 

Müzik d›fl›nda baflka hayalleriniz
de var m›yd› o y›llarda? 
Yoktu. Sadece ortaokuldayken, akade-
miye gidip resim e¤itimi al›r›m diye dü-
flünüyordum; doktor olay›m, mimar
olay›m istememifltim. Elim resme yat-
k›nd›, ama iflte tam o s›rada istedi¤im
oldu. O yar›flma bir gün karfl›ma ç›k›-
verdi gazetede. Dedi¤im gibi o zamana
kadar flark›c› olmay› hiç düflünmemifl-
tim. 

O dönemlerde Türkiye'de flark›c›
olmak kolay m›yd›? Dünle bugünü
k›yaslar m›s›n›z? O dönemin müzik
anlay›fl›yla bugünkü aras›nda ne
gibi farkl›l›klar var? 
‹yi ki o dönemi yaflam›fl›m. fiimdi çok
daha zor bence. Albümler satm›yor,
kalitesizlik kol geziyor. Medya var, ken-
dinizi korumak çok daha zor. Eskilerde
ruh vard›. fiimdi pek çok sektör gibi
müzikte de dijital teknolojinin getirdi¤i
ruhsuzlu¤u yafl›yoruz.

Müzi¤e bafllad›¤›n›z andan itiba-
ren, kalitesinden ödün vermeden
sadece müzi¤iyle var olmay› baflar-
m›fl, Türkiye'nin ender seslerinden
birisiniz. Merak ediyoruz, yeni ku-
flak flark›c›lar deneyimlerinizi pay-
laflmak için kap›n›z› çal›yor mu?
Onlara nas›l destek veriyorsunuz? 
Kaliteden ödün vermeden, müzi¤imle
var olabilmek için elimden geleni yap-
t›m. Uzun y›llar ayakta durabilmek çok
kolay de¤ildi, ama baflard›m san›yo-
rum. Deneyimlerimi paylaflmak isterim
elbette, ancak müzik anlay›fl› de¤iflti.
fiöhret kazanmak önem s›ras›nda birin-
ci derecede art›k. Bu da benim inand›k-
lar›ma çok ters. 
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Türkiye’nin en güçlü kad›n vokallerinden Nilüfer, üretilen söze ve müzi¤e güçlü 
yorumuyla can vermifl; müzikte de, özel yaflam›nda da hayallerini gerçeklefltirmeyi 
baflarm›fl; zamana meydan okuyan bir güzellik...
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“Sanatçılar için üretmek
Allah’ın bir lütfu”
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Nilüfer olmak m› zordu, yoksa Nilü-
fer'i korumak m›?  
Nilüfer’i korumak zordu. Kimi zaman-
lar yorucu ve y›prat›c›yd› ama yine de
flahaneydi. 

Peki, Nilüfer’i koruman›n bir s›rr›
var m›d›r?
Sesim yetti¤ince flark› söyleyece¤im. Bu
benim yaflam tarz›m. Asla emekli olmak
gibi bir niyetim yok. Elime mikrofonu al-
d›¤›m günden bu yana Türkiye’de çok
fley de¤iflti. Bütün bunlara ra¤men ben
Nilüfer olarak var›m, seviliyorum ve say-

g› duyuluyorum. ‹flte bu durum bana
büyük bir sorumluluk yüklüyor.

Dergimizin bu ayki temas› ‘üretim
ve sanayileflme’. Do¤du¤unuz ve
dolaflt›¤›n›z di¤er flehirleri de dü-
flündü¤ünüzde, çocuklu¤unuzdan
bu yana, bu flehirlerde sanayileflme
ad›na neler de¤iflti?
Türkiye çok de¤iflti, geliflti. Eskiden
Anadolu turnesine gitti¤imizde pek
çok yerde kalacak otel bile yoktu. Fa-
kirlik çok vard›; hâlâ var, ama nüfusu-
muz çok. ‹mkân› az olan ailelerin, çok

çocuk yapmas› paylafl›m› zorlaflt›r›yor.
Büyük flehirlere bakt›¤›m›zda, yüzü Ba-
t›’ya dönük bir ülke gibi. Ancak köklü
sorunlar çözülebilmifl de¤il.

Türkiye sanayileflirken, kalk›n›rken
buna paralel olarak müzik sektörü
de büyüdü mü, geliflti mi? Sanayi-
leflme, sektörü nas›l etkiledi? 
Elbette, sanayileflmeyle birlikte müzik
sektörü de büyüdü. Ancak sanayilefl-
mede oldu¤u gibi, müzik sektöründeki
büyüme de sa¤lam temeller üzerine
at›lmad›. Bu nedenle müzik sektörü son
y›llarda çok kötü durumda. Yak›nda
CD’ler tarihe kar›flacak gibi gözüküyor.

Yeni albümünüz ‘Hayal’den bahset-
mek istiyorum biraz da. K›sa bir sü-
re önce albümü piyasaya ç›kard›n›z.
Çal›flmalar nas›l ve ne kadar sürdü?
‹çinize sinen bir albüm oldu mu?
Çizgimi korumaya çal›flt›¤›m, kaliteli bir
albüm. Sözler ve müzikler seçtiklerim-
den olufluyor. Bunlara deneyimli mü-
zisyenlerin aranjmanlar› da eklenince
içime sinen bir albüm ç›kt› ortaya. 

Sizin yazd›¤›n›z üç flark› da var. Si-
zin için, 'üretmek' kavram› ne ifade
ediyor? 
Üretmek Allah’›n bir lütfu. Ben bunu,
seri hale getirmeyi baflaramad›m. ‹çim-
den geldi¤inde flark› yaz›yorum. ‹yi ol-
mayan bir fleyi ise asla kullanm›yorum. 

Mesleki ve özel yaflam›n›zda hayalle-
rinizi ne ölçüde gerçeklefltirebildiniz?
Özel yaflam›mda da hayal ettiklerim ol-
du. Müzikteki hayallerimi de Türkiye
koflullar›n›n izin verdi¤i ölçüde gerçek-
lefltirdim. Ülkemde, dünya çap›nda ifl-
ler yapmak isterdim, ama yine de mut-
luyum. 

Müzik d›fl›nda nas›l geçiyor hayat›-
n›z? Nilüfer, özel dünyas›nda nas›l
biridir? 
Zaman›m k›z›mla geçiyor ço¤unlukla.
Evimde olmay›, sade yaflamay› seviyo-
rum. Zaman zaman arkadafllar›mla ç›-

k›yorum. Pek çok fley gördüm, yaflad›m
ve doydum art›k. Duygusal›m, ama ay-
n› zamanda mant›kl›y›m da.  

K›z›n›z Ayfle Naz ile ilgili gelece¤e da-
ir planlar›n›z neler? ‹leride o da sizin
gibi bir sanatç› olsun ister misiniz?
Sanatç› olmas›n› çok isterim. fiark›
söylemeyi seçmeyebilir; sahne sanat-
lar›ndan birini seçerse de çok mutlu
olurum. Çok hareketli bir k›z. Zaten
dura¤an bir ifl yaparsa mutsuz olur.
Her fleyden önce onun istekleri
önemli. Evet, benim de hayallerim
var, ama bakal›m onun istekleri, ye-
tenekleri o yönde mi olacak? Yete-
ne¤i olursa ve isterse hayalim, onu
Londra'da dans, müzik, drama oku-

luna göndermek. Altyap›s›n› haz›rla-
mak için piyano ve bale derslerine
gidiyor. 

Bugünlerde bir de yaflamöykünüzü
anlatan bir kitap haz›rl›¤› içindesi-
niz. Kitapta farkl› bir Nilüfer port-
resiyle okurlar› flafl›rtmay› m›, yok-
sa klasik bir yaflamöyküsü sunmay›
m› hedefliyorsunuz? Kitap ne za-
man okurlarla buluflacak? 
Evet, Bircan Usall› Silan yaz›yor. Ben
anlat›yorum, o toparl›yor. En yak›n za-
manda okuyucuya ulaflt›rmak istiyo-
rum. Kitapta hakk›mda bilinmeyenler
de olacak. Birçok fley ilginç gelebilir
okuyucuya. Çünkü ben izole yaflayan
bir insan›m.
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Gösteri dünyas›ndan izole edilmifl bir hayatla;
her dönem ayakta kalarak, her dönem alk›fllar›n

en fazlas›n› alarak yaflayan Nilüfer, ‘Nilüfer 
olmaktan çok Nilüfer’i koruman›n’ 

zor oldu¤unu söylüyor

Zaman›n›n ço¤unu k›z›yla geçiren ve sade
yaflamay› seven Nilüfer, son zamanlarda

yaflamöyküsünü anlatan bir kitap 
haz›rl›¤› içinde... 

‘
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‹stanbul, Cihangir’de dünyaya geldi. Or-
taokul ikinci s›n›ftayken Hafta Sonu gaze-
tesinde Alt›n Plak Ses Yar›flmas›’n›n ilan›n›
gördü. Jürinin ortak karar›yla birinci oldu.
Böylece yaflam›nda yeni bir dönem baflla-
d›. Nino Varon o dönemlerin ünlü prodük-
törlerinden biriydi ve Nilüfer’in kat›ld›¤› ya-
r›flmada da jüride yer al›yordu. Bir süre
sonra ona plak yapmay› teklif etti. ‹lk
45’lik pla¤› ‘Kalbim Bir Pusula’ 1972 y›l›n-
da piyasaya ç›kt›. 1973 y›l›nda plak flirketi
sat›fltan çok memnun olunca, hemen ikin-
ci pla¤›n haz›rl›klar›na baflland›. Sanat ya-
flam›m›n ilk senesi olmas›na karfl›n, o y›l
birçok ünlü rakiplerini geride b›rakarak
bütün dergilerde ‘Y›l›n Kad›n fiark›c›s›’
ödülünü kazand›. 

Eurovision’a kat›ld› 
1977 y›l›nda ‘Kim Arar Seni’ ve ‘Baflka Sö-
züm Yok’ adl› flark›lar›n yer ald›¤› 45’li¤i
ç›kt› piyasaya. 1978 Eurovision flark› yar›fl-
mas›na kat›ld›. Olcayto Ahmet Tu¤suz’un
bestesi ‘Sevince’ ile ne yaz›k ki dereceye gi-
remedi. 1986 y›l›nda Antalya Aspendos’ta
yap›lan “Uluslararas› Akdeniz fiark› Yar›fl-
mas›”na kat›ld›. Kayahan’›n “Geceler” ad›
bestesini yorumlayarak ülkemize birincilik
kazand›rd›. 1992 y›l›nda UNICEF ile ilgili ça-
l›flmalara bafllad› ve Bosnal› çocuklar için
düzenlenen konserlerde yer ald›. Bu tarih-
ten sonra her konserinde UN‹CEF için
stand açt›. 1997’de UNICEF taraf›ndan “‹yi
Niyet Elçisi” ilan edildi. Türkiye’de bir sa-
natç›ya ilk kez böyle bir unvan veriliyordu.
1999 y›l›nda da devlet sanatç›s› seçildi. Ay-
n› y›l hayat›n› de¤ifltirecek bir karar ald›;
Çocuk Esirgeme Kurumu’na baflvurarak
kimsesiz bir çocu¤u evlat edinmek istedi¤i-
ni bildirdi. 2000 y›l›nda bekledi¤i gün geldi
ve Nilüfer Ayfle Nazl›’ya kavufltu. Art›k an-
neydi. fiimdi art›k bir yandan anneli¤in, öte
yandan ülkenin en önemli ve sayg›n sanat-
ç›lar›ndan biri olman›n sorumlulu¤uyla ça-
l›flmalar›na devam ediyor.

‹yi niyet elçisi ve 
flahane bir anne



li¤i ö¤renmek istiyordum. ‹stanbul Üniversi-
tesi Gazetecilik Enstitüsü’ne bir y›l devam
ettim.  Sonra ODTÜ ‹dari Bilimler Fakültesi
‹flletmecilik Bölümü okudum. fieref mezu-
nu olarak bitirdim. Arçelik’te ifle bafllad›m
ve buradan ald›¤›m bursla Amerika’da
Wharton School’da MBA yapt›m. Gazete-
cilik merak›m Amerika’dan döndükten
sonra da devam etti. 1962 y›l›nda, kurulu-
flunda rol ald›¤›m Sevk ve ‹dare Derne¤i bir
dergi ç›karacakt›. Ben o derginin yay›n ku-
rulu üyesi oldum. 13 sene derginin hem ya-
zar› hem yay›n komitesi üyesi olarak çal›fl-
t›m. O dönemde Arçelik’te Genel Müdür
Muaviniydim, ard›ndan Koç Holding Sana-
yi ‹fller Koordinatörü oldum. Her iki kuru-
luflun da kurum dergisine her ay bir yaz›
yazd›m. 1980’de Banka ve Ekonomik Yo-
rumlar Dergisi’nin yay›n kuruluna girdim ve
yazarl›¤a bafllad›m. 
1983 y›l›nda da yay›n dan›flman› olarak
Hürriyet’te d›flar›dan çal›flmaya bafllad›m.
Ekonomik, ticari ve mali haberlerin kontro-
lünü yap›yordum. Genel yay›n yönetmeni
Çetin Emeç, “Hangi konular gündeme ge-
lecekse onlar› söyle, biz haz›rl›k yapal›m”
dedi.  O zamanlar Türkiye’nin d›flar› aç›lma-
s› gündemdeydi. Sosyalist Blok’la Türkiye
aras›nda ticaret nas›l art›r›l›r konusu günde-
me gelecekti. Bu konuda bir yaz› haz›rla-
d›m ve yaz› ifllerine yollad›m. Onlar da yaz›-
y› gazeteye basm›fllar. Asl›nda benim görev
tan›m›ma göre imzal› yaz› yazmamam ge-
rekiyordu, ama Çetin Emeç, “Ziyan› yok,
ben bundan sonra yazman› istiyorum” de-
yince köfle yazar› oldum. 26 y›ld›r da Hürri-
yet’te kesintisiz yazan tek yazar›m. 

Dergimizin bu say›n›n temas›, ‘sanayilefl-
me ve üretim’. Bu süreçlerin  yak›n tan›¤›
oldunuz. Bu konuda ne düflünüyorsu-
nuz? Türkiye sanayileflmifl bir ülke mi?
Türkiye’deki sanayileflme Osmanl›’dan bafl-
lar, ama o kadar eskilere gitmeyece¤im.
Son 50 y›l›n› bizzat yaflad›¤›m için, bu son
dönemden bahsedece¤im. Türkiye’de sa-
nayileflme çeflitli aflamalardan geçti. Bunlar-
dan biri 1950’li y›llarda bafllayan ve 1980 y›-
l›na kadar devam eden ‘ithal ikamesiyle sa-
nayileflme’ dönemidir. Yani herhangi bir it-
hal mal›, yerli olarak üretilince ithalat› yasak-

ürriyet gazetesi köfle yazar› Ege Can-
sen, sonradan yazar olan bir isim ola-

rak bilinir. Oysa ilk imzal› yaz›s› 1953 y›l›nda
Hürsöz gazetesinde ç›kan Cansen, 56 y›ld›r
bu iflin içinde. Ege Cansen, 26 y›ld›r da Hür-
riyet gazetesinde a¤›rl›kl› olarak ekonomi
yaz›yor. fiimdiye kadar  otuzdan fazla flirke-
tin yönetiminde görev yapan Cansen, çal›fl-
t›¤› flirketlerin dünya standard›nda bir firma-

ya dönüfltürülmesini hedefledi. Bunlar›n ba-
fl›nda Arçelik ve Efes Pilsen geliyor. Sorum-
luluklar›n›n fark›nda olan her firman›n dün-
yaya aç›labilece¤ini söyleyen Ege Cansen ile
‘sanayileflme’ üzerine  konufltuk.

Yazmaya nas›l bafllad›n›z?
Bir hayli eski, yaklafl›k 56 y›l önce.  ‹zmit Li-
sesi’nde ö¤renciyken bizim evin yak›n›nda

Hürsöz adl› yerel bir gazete yay›nlayan bir
matbaa vard›. Sahibi Selahattin Teller idi.
Elle dizilen ve sayfalar› sicimle ba¤lanan bu
gazetede editör ve düzeltmen olarak dört
y›l çal›flt›m. ‹lk imzal› yaz›m 1953 y›l›nda yi-
ne bu gazetede yay›nland›. Daha sonra Üs-
küdar Ekspres-Kad›köy Postas› gazetesinde
muhabir olarak çal›flt›m. Tabii bu çal›flmala-
r›mdan ücret alm›yordum, çünkü gazeteci-
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Türkiye’nin ‘güdük 
firmalar ülkesi’
oldu¤unu söyleyen
Hürriyet gazetesi
köfle yazar› Ege
Cansen, döviz
fiyat›n›n do¤ru
yerde teflekkül
etmesi, firmalar›n
araflt›rma ve
gelifltirmeye önem 
vermesi halinde
Türkiye’deki her 
firman›n, bununla 
birlikte de ülkenin 
gerçek anlamda 
sanayileflebilece¤ini 
vurguluyor

Ürün üreticinin aynasıdır
reklamına bakılmaz
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H

Ege Cansen, dedesi 
Dr. Ahmet Besim 

Efendi’nin 
foto¤raf›n›n 

önünde



lan›yordu.  Böylece eskiden ithalatç› olan
ifladamlar› bu rejimden yararlanmak için sa-
nayici oldular. Sanayide iflin zor yan›, üreti-
leni satmakt›r. ‹thal ikamesi yoluyla sanayi-
leflmede böyle bir sorun yoktu. Zaten giri-
flimci olan kifliler,  bu ifllerin tüccar›yd›. Üste-
lik yasakland›¤› için ithal mal rekabeti de ol-
mayacakt›. Zaten sat›fl a¤› ve müflteri haz›r-
d›.  Bu dönemde ticaretten sanayiye geçen-
ler müthifl kâr etti. Bu sayede özel sektörde
sermaye birikimi gerçekleflti. ‹flte o dönemin
y›ld›zlar›,  Koç, Sabanc› ve Eczac›bafl› idi.   

Sanayileflmenin olumsuz etkilerinden
bahseder misiniz?
Türkiye’de söylendi¤i gibi sanayileflme
veya sanayi kurulufllar› yeflil alanlar› yok
etmedi.  Yeflil alanlar› yok eden esas faali-
yet alan› kaçak inflaatt›r. Köyden kente
göç, müthifl bir arsa talebi yaratt›. Devlet,
hükümet, TBMM veya Türk milleti, ad›na
ne derseniz deyin, ne eski yerleflim bölge-
lerinin yeniden planlamas›n› ne de ‘arazi-
den arsa üretmeyi’ hiç beceremedi. Bu
konudaki yasalar ve hukuk anlay›fl› ise
tam bir felaket. Arsa k›tl›¤› yüzünden me-
kân rant› uzaya ç›kt›. Türkiye imar aç›s›n-
dan vahfli bir ülke. Belediyecilik de esas

olarak arsa rant› bölüflme faaliyetidir. 
Türk siyasetinin itici gücü ve finansman
kayna¤› kaçak inflaat ve imar durumu tadil-
leridir. Yerel yönetimlerin elde etti¤i arsa
rantlar› o kadar yüksektir ki, merkezi hükü-
mete giden yol belediyelerden geçer oldu.  
Ciddi ve gerçek bir sanayi flirketi çevresini
düzeltir, güzellefltirir. Ben, alt›-yedi fabrika-
n›n  kuruluflunda görev ald›m. ‹lk yapt›¤›-
m›z fley  bofl alanlara a¤aç dikmek olurdu.
Pek tabii bunu her kurulan fabrika için söy-

lemek mümkün de¤il. Kötü örnek aran›rsa
bulmakta s›k›nt› çekilmez. ‹stanbul’a y›¤›lan
sanayi kurulufllar› flüphe yok, çarp›k kent-
leflmeye neden oldu. Bu kültürümüzden,
daha do¤rusu ‘kanun hâkimiyeti’ olmama-
s›ndan do¤an bir fley. 
Pasifik ülkelerinin ço¤unun, mesela Ko-
re’nin sanayileflmesi Türkiye ile ayn› y›llarda
bafllad›. Kore’de sanayi devlet-özel sektör ifl-
birli¤iyle kuruldu. Onlar›n rejimi ‘ithal ika-
mesi’ de¤il,  ‘ihracat teflviki’ idi. Bu sayede
Kore’nin dünya pazarlar›na hitap edebilen
dev sanayi kurulufllar› olufltu. Türkiye’de ise
‘iç pazara hitap etti¤i için’ sanayi kurulufllar›
hep güdük kald›. Bizim büyük sanayi flirketi
yaratamam›fl olmam›z›n bir di¤er sebebi,
‘üretici de¤il, üleflimci’ bir kültüre sahip ol-
mam›zdan kaynaklan›yor. Türkiye’de bir
sektör parlay›nca oraya gayri iktisadi say›da
firma yat›r›m yap›yor. Devlet de bunu teflvik
ediyor. Halbuki az firma olup, dünyaya hi-
tap etse, ona göre yat›r›m yapsa, ürün tasa-
r›mlar›n› ve üretim süreçlerini araflt›rsa, ge-
lifltirse ciddi bir firma olacak. Ama flartlar
buna izin vermedi. Bu yüzden Türkiye ‘gü-
dük sanayi flirketleri ülkesi’ haline geldi. Tür-
kiye’deki fabrikalar,  çamafl›r ipine as›l› men-
diller gibi. Aralar›nda çok az çarflaf büyüklü-
¤ünde olan›n› görürsünüz. Büyük kuruluflla-
r›n ço¤unda ise yabanc› sermaye vard›r. Ya-
banc› sermayesi olmayan büyük kurulufla
en iyi iki örnek Arçelik ve Efes Pilsen’dir. 

Peki yabanc› bir sermaye olmadan fir-
malar›m›z neden büyüyemiyor?
26 y›ld›r Hürriyet gazetesinde ekonomi ya-
z›yorum. Sloganlaflt›rd›¤›m bir tabir var;
‘yüksek faiz-düflük kur’. Türkiye’nin hastal›-
¤› döviz kurunu düflük tutmak. Bir ülkede
döviz fiyat› yanl›fl tespit edilir veya yanl›fl
yerde oluflmas›na izin verilirse ve bu yanl›fl-
l›k sanki iyi bir fleymifl gibi teflvik edilirse o
ülkede sanayileflme olmaz. Bu ifl, bu kadar
basittir. Bu nedenle Türkiye ithalatç› cenne-
tiyken, ihracatç›lar devaml› s›k›nt› içerisinde
oldu. Ekonomimizdeki çarp›kl›klar›n nedeni
döviz kurudur, de¤erli Türk liras›d›r. De¤er-
li Türk liras› Türk sanayisinin ve Türk ekono-
misinin kendini bulmas›n›n önündeki en
büyük engel. Paran›n de¤erini zorla yüksek
tutman›n hiçbir ak›ll› taraf› yok. 
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Türk sanayisine yapt›¤›n›z katk›lardan
dolay›, 1991 y›l›nda ODTÜ’den takdir
ödülü ald›n›z. Bu katk›lardan bahseder
misiniz?
Ödülü verenler benim bu katk›m›n ne ol-
du¤unu bana resmen söylemediler, ama
ben bunu biliyorum. Türk sanayi flirketleri
küresel ekonomiye nas›l haz›rlan›r sorusu-
na cevap verebildi¤im için bu ödülü ald›¤›-
m› san›yorum. Yönetiminde söz sahibi ol-
du¤um bütün sanayi kurulufllar›nda sözü-
mün geçti¤i oranda izletti¤im bir politika
vard›r.  Bir fabrikan›n makine park›, bunu
destekleyen elektrik ve mekanik sistemleri,
yerlefltirmesi, malzeme hareketlerini dü-
zenlemesi, kulland›¤› üretim teknolojileri,
ürün tasar›m›, tamamen o fabrikay› yöne-
tenlerin sorumlulu¤undad›r. Bu ifli iyi yap-
mak d›fla ba¤l› de¤ildir. Bunlar, firman›n ‘iç
iflidir’.  Makroekonomik koflullar d›fla aç›l-
maya uygun de¤ilse, böylesi bir sanayi ku-
ruluflu bile d›fla aç›lamaz. Fabrikan›n içi,
(yukar›da sayd›klar›m) dünya standard›nda
ise, d›fla aç›lma günü geldi¤inde bunu ba-
flarmakta zorlanmaz. 
1980’den önce Türk sanayi kurulufllar›, d›fl
rekabete dayanabilir mi diye soruluyordu.
Daha do¤rusu dayanamaz, batar korkusu
vard›. Ben de böyle düflünenlere hep flöyle
diyorum: “Batmayacak tedbirler al›yoruz”.
Peki, nedir bu tedbirler denince, yukar›da
s›ralad›klar›m› anlat›yordum. Buzdolab›n›
örnek alal›m. Dünyada bir buzdolab› diye-
lim ki 5,5 saatte üretiliyor. E¤er biz, bu
buzdolab›n› 8,5 saatte üretiyorsak d›fla aç›-
lamay›z. Bunu 5,5 saatte hatta daha az sa-
atte üretebilmenin yollar›n› bulmam›z ge-
rekiyor. K›yaslama yap›p, hangi noktalarda
geriysek, orada ilerlemeliyiz. Bu ilkeye gö-
re yönetilen kurulufllar, gümrük duvarlar›
kalk›nca, hem yurtiçindeki d›fl rekabete da-
yand›, hem de d›flar›da rekabetçi oldu.

Sanayinin geliflmesini sa¤layacak dü-
flünce tarz›n› özetler misiniz? 
Çok iyi ifller baflarm›fl kurulufllar›m›z var.
Onlar› yaratanlar› ve yönetenleri dinlemek
ve anlamak laz›md›r. Benim bunlara ekle-
yece¤im temel bir kavram var.  Bireysellik
ve bencillik birbirine z›tt›r. Bencillik, haklar›
peflinde koflmakt›r. Bireycilik sorumlulukla-

r› idrak edip onun gereklerini yerine getir-
mektir. Bir fabrikada çal›flanlar›n haklar›n›
kovalamaktan çok sorumluluklar›n›n bilin-
cinde olmas› önemlidir. Baflkalar›n›n bizim
için yapacaklar›yla bir yerlere gelmeyi bek-
lememek gerekir. Bir sanayi kuruluflu ola-
rak hükümetten veya baflka kurumlardan
yard›m beklemekle bir yere var›lmaz. Her
kuruluflun cevheri içindedir. Ya o cevher
bizde yoksa, diyenlere Atatürk “Muhtaç
oldu¤un kudret damarlar›ndaki as›l kanda
mevcuttur” dedi. Ülke, kurulufl ve insan
olarak kendimize güvenmeliyiz. Gücün
kayna¤›n›n kendimiz oldu¤unu bilmeliyiz.

Kale Endüstri Holding’le ilgili düflünce-
lerinizi ö¤renebilir miyiz? 
Çok takdir etti¤im, gerçekten kimli¤i olan
bir kurulufl. Türkiye’nin ilk 10 ‘marka’ fir-
mas›ndan biri. Ürün alanlar›n› ve hizmet
ettikleri sektörleri sürekli geniflletiyorlar. 
Kale Kilit’in kendisiyle gurur duymaya
hakk› var. Kurumsal kimliklerinin nereden
kaynakland›¤›n› Kale’yi Kale yapan özellik-
leri ayr›nt›yla yaz›ya dökmeleri, patron
ya¤c›l›¤› ve böbürlenmeye kaçmadan
bunlar› bir kitap haline getirmeleri faydal›
olur. Çünkü baflar› için örnek teflkil edecek
bu hikâyenin herkes taraf›ndan bilinmesi
gerekiyor. Ben bu baflar›n›n arkas›nda, ku-
rucusunun beyni oldu¤unu düflünüyo-
rum. O yüzden Sad›k Özgür’ü tan›mak ve
dinlemek isterim. Çünkü her marka/firma,
kurucusunun genlerini tafl›r.
Kale Kilit’in kuruluflu, yukar›da bahsetti-
¤im ithal ikamesi sanayileflme dönemine
denk geliyor. O dönemde do¤an birçok
kurulufl yok oldu gitti. Hayatta kalmak
zordu. Bunlar iletiflim flirketlerine ‘mis-
yon-vizyon’ yazd›r›p duvarlara asmakla
olacak ifller de¤il. Firman›n felsefesini ça-
l›flan herkes içsellefltirmelidir. Müflteri,
vizyonu ve misyonu duvarda de¤il, ürün-
de görmek ister. Ben Kale’nin ürünlerin-
de bunu görebiliyorum.  

Yaz›lar›n›zdaki son sözün hikâyesi
nedir?
Onun biraz flaka olarak anlatt›¤›m flöyle
bir hikâyesi var. Çal›flt›¤›m flirketin patronu
olan arkadafl›m, yazd›klar›m› okurken yar›-
s›na geldi¤inde s›k›l›r, kendisine özet bilgi
vermemi isterdi.  Son sözleri önce o arka-
dafl›m için yazd›m. Bu son sözlerin mate-
matik kurgusu fludur: Her son söz, iki par-
çadan oluflur. Birincisi flart, ikincisi flarta
ba¤l› sonuçtur. Bir de yaz›lar›m›z›n bafll›¤›-
n›n  ‘Oyunun Kural›’ oldu¤unu hat›rlay›n.
Her son söz hayat mücadelesi denilen bü-
yük oyunun bir kural›d›r. Ben asl›nda oyu-
nun kurallar›n› yazmaya çal›fl›yorum.  

Bu röportaj›n son sözünü de söyler
misiniz?
Yapt›¤›n› göster, sana kim oldu¤unu
söyleyeyim. 
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Kale Endüstri Holding, 
çok takdir etti¤im, kimli¤i olan
bir kurulufl. Baflar›l› ve örnek
teflkil edecek bir öyküsü var.

S›k›nt›lar›n bafl gösterdi¤i, birçok
firman›n yok olup gitti¤i 

sanayileflme sürecinde dimdik
ayakta kalm›fl bir firma. 

Bu gücü ürünlerinde görmek
mümkün. Çünkü ürün, 

firman›n aynas›d›r

‘ ‘
Okur sevgiliye benzer
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“Her yaz›, bir mektuptur. Her
mektup,  biri veya birileri okusun
diye yaz›l›r. Benim de mektupla-
r›m ve sevgililerim var. Sevgiliye
yaz›lan mektup her zaman daha
özeldir. Ben de sevgililerime, ya-
ni okurlar›ma yaz›yorum. Mek-
tuplar›mla onlar›n takdirini ka-
zanmak istiyorum.  Hedef kitle-
min de¤erlerine önem veriyor,
onlar› k›zd›ranlar› yazd›klar›mla
dövüyorum. K›sacas› yazarl›k,
sevgiliye mektup yazmak kadar,
sevgilinin tetikçisi de olmakt›r”
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M E S L E K L E R

Mesafeleri k›saltarak, hayat›m›z› kolaylafl-
t›ran uçaklar›n pilotlar› ve uçufl ekibi

bizler için birer gökyüzü kahraman›. Bu kah-
ramanlardan biri de THY Pilotu Hakan Tur-
gut. Uçaklar› seyrederek büyüdü¤ünü, bu
nedenle iflini çok sevdi¤ini ve bir an bile pifl-
manl›k duymad›¤›n› söyleyen Hakan Tur-
gut’la uçmak üzerine keyifli bir röportaj ger-
çeklefltirdik. 

Kendinizden bahseder misiniz?
1971 tarihinde Avustralya’da do¤dum ve
çocukluk y›llar›m orada geçti. Melbourne
Üniversitesi’nde Pilotaj Bölümü’nde 5 y›l e¤i-
tim ald›m. 1994 y›l›nda Türk Hava Yolla-
r›’nda çal›flmaya bafllad›m. ‹lk bir sene ACZ
uçaklar›nda, daha sonra ikinci pilot olarak 9
sene 340 uçaklar›nda uçtum. Son befl sene-
dir de 220-21 uçaklar›nda sorumlu kaptan
olarak uçuyorum. 

Neden pilot olmak istediniz? 
Çocuklu¤umdan beri üç büyük tutkum var-
d›; birincisi uçmak, ikincisi boks, üçüncüsü
de motosiklet kullanmakt›. Bunlar›n birinde
kariyer yapmak istiyordum ve bu da uçmak

oldu. Bu tutkum Avustralya’da bafllad›. Evi-
miz uçufl hatt›n›n alt›ndayd›. Uçaklar› seyre-
derek büyüdüm. Çok küçük yaflta bile uçak-
lar›n sol taraf›nda k›rm›z›, sa¤ taraf›nda yeflil
›fl›k yand›¤›n› ve hangi uça¤›n hangi tip oldu-
¤unu ezberlemifltim. 

O zaman bir meslek gibi de¤il de bir ho-
bi olarak yap›yorsunuz bu ifli.
Kesinlikle. 15 y›ld›r Türk Hava Yollar›’nda-
y›m. Hiçbir zaman “Tüh, bugün uçufla gide-
ce¤im” demedim. 

Türkiye’de pilot olmak nas›l? Ne tür ko-
layl›klar› ya da zorluklar› var?
Türkiye’de pilot olman›n daha keyifli oldu-
¤unu düflünüyorum. Çünkü bizim pilotlar›n
ço¤u Hava Kuvvetleri’nden geliyor. Onlar›n
da ço¤unun jet tecrübesi var. Tabii ki jet

uçuflundan al›nan keyif bizimkiyle k›yaslan-
mayacak kadar fazla. O yüzden herkes mes-
le¤inin zirvesine geldikten sonra Türk Hava
Yollar›’na gelmifl. Dedi¤im gibi uçmak bir
tutkudur. Bu ifl zorla yap›lacak bir ifl de¤il,
sevmek gerekiyor. Sevdi¤iniz zaman her flar-
ta katlan›yorsunuz. Bizim için ne gece, ne
gündüz, ne hafta sonu, ne y›lbafl›, ne bay-
ram var. Ayl›k programlara herkes uyar,
kimse itiraz etmez. 
Türkiye’de havac›l›k sektörü nas›l?
Türkiye’de havac›l›k sektörü son dört-befl y›l
içinde geliflmeye bafllad›. Her sene yüzde
25-30 civar›nda büyüyor, büyümeye de de-
vam edecek. Çünkü  bu potansiyel Türki-
ye’de var. Türkiye dünyan›n merkezi gibi.
Asya’dan getirdiklerimizi Bat›’ya, Bat›’dan
getirdiklerimizi di¤er tarafa götürüyoruz.

THY’nin uçufl alan› çok geniflledi. Bugüne
kadar büyüme hep tek koridorlu uçaklarda
oldu. Bundan sonra uzun menzilli ve çift ko-
ridorlu uçaklara geçiliyor ki, bu da yolcu ka-
pasitesinde ciddi bir art›fl demek.

Peki havalimanlar›n›n durumunu nas›l
görüyorsunuz? 
Aç›kças› havaalanlar› son dört-befl sene için-
de çok daha iyi duruma geldi. Buna TAV ön-
cülük etti. ‹lk önce ‹stanbul havalimanlar›n›
ald›lar, infla ettiler; arkas›ndan Ankara ve ‹z-
mir havalimanlar› geldi. Daha sonra yine
TAV’›n oluflturdu¤u yap-ifllet- devret mode-
liyle Antalya Havaliman› yap›ld›. TAV Türkiye
d›fl›ndaki ülkelere de el att›. Bu konuda
TAV’› kutlamak laz›m. Havalimanlar›m›z›n
durumu iyi, bunu yurtd›fl›ndaki hava liman-
lar›n› gördü¤ümüzde daha iyi anl›yoruz.  

En be¤endi¤iniz havaliman› hangisi?
Singapur. Gelen yolcuyu rahat ettiren bir
havaliman›. Yerler hal› kapl›. Havalima-
n›nda de¤il de, sanki evinizdesiniz. Uçuflu
beklerken televizyonun karfl›s›na kurulup,
yeme¤inizi yiyip, kahvenizi içebilece¤iniz;
çok rahatl›kla vakit geçirip al›flverifl yapabi-
lece¤iniz bir yer. 

Uçarken sizi ne heyacanland›r›yor? O
ifle hâkim olmak m›, kalk›fltaki farkl›
duygu mu, arkan›zdaki 300-400 kifli mi?
Bu söylediklerinizin hepsi çok keyifli fley-
ler, ama benim için bu bir hobi. Benim en
çok keyif ald›¤›m fley; insanlar› bir araya
getirerek hayatlar›ndaki o an›n bir parças›
olmak.

E¤itimleriniz sürüyor mu?
Her alt› ayda bir kontrollerden geçiyoruz.
Simulatör dedi¤imiz cihazla, uçakta yapt›-
¤›m›z her fleyi yapabiliyoruz. Orada ar›za-
larla bafla ç›kabildi¤imizi flirketimize ispat-
lamam›z gerekiyor, yoksa lisans›m›z yeni-
lenmiyor.

Mesleki anlamda kaç uçufl yapt›n›z?
Uçufl saati olarak 12 bin saat, yani 3 bin ci-
var›nda inifl kalk›fl yapt›m.

Uçak kazalar› sizi korkutuyor mu? 
Korkutmuyor, uçtu¤umda kendimi daha
güvenli hissediyorum. Çünkü uçaklara ve
teknolojiye güveniyorum. Uçaktaki her sis-
temin en az iki-üç tane yedek sistemi oldu-

¤unu bildi¤im için o tür endiflelerim hiçbir
zaman olmad›.

Merak eden yolcular› kokpite al›yor
musunuz?
Kokpitte, 11 Eylül öncesine kadar tüm ar-
kadafllar›m›z› misafir edebiliyorduk, ama 11
Eylül’den sonra uça¤›n silah haline gelme-
siyle kokpite girifl ç›k›fllar yasakland›.

Peki kokpit güvenli¤ini sa¤lamak için
neler yap›yorsunuz?
Kokpitin kurflun geçirmez kap›lar› var.
Yolcu gelmeden önce kap›lar kilitlenir,
yolcular inince de kap›lar aç›l›r. Kokpitte
iki tane kameram›z var. Birisi yukar›dan,
di¤eri kap›dan bakar. Ön taraf›n emniyet-
te oldu¤una kanaat getirildikten, yolcula-
r›n da hepsinin oturdu¤undan emin ol-
duktan sonra kap›y› açar›z. 

Uçarken ilginç bir olay yaflad›n›z m›?
Bir New York dönüflü tam Atlantik’in orta-
s›ndayken, FBI arad› bizi. THY’ye ait bir
uça¤a bomba ihbar›n›n yap›ld›¤›n›, Atlan-
tik’in ortas›ndayken bombay› patlatacakla-
r›n› söyledi. En yak›n kara parças› 3 saat
mesafedeydi. Ciddi endifleler yaflad›k, ama
yapacak da bir fley yoktu. Bize söylenenleri
uygulad›k, en yak›n yere indik. Sonra böyle
bir fley olmad›¤›n› ö¤rendik. 

Di¤er mesleklere göre en büyük deza-
vantaj›n›z kendinize ve sevdiklerinize
zaman ay›ram›yor oluflunuz mu?
Kesinlikle...Bu anlamda yak›nlar›n›z›n çok
anlay›fll› olmas› gerekiyor. D›flar›dan birine

havac›l›k sektörünü anlatmak çok zor. Ben
evli de¤ilim, ama di¤er meslektafllar›ma
bakt›¤›m zaman çocu¤unun mezuniyetini
kaç›ranlar, bayram› ya da y›lbafl›n› ailesiyle
geçiremeyenler oluyor. Bunun yan› s›ra
avantajlar› da var. Mesela sabah saat
09:00, akflam saat 17:00 ifli de¤il. Belki ço-
cu¤unuzu her gün göremiyorsunuz, ama
bazen de onunla 24 saatinizi geçirebiliyor-
sunuz. Çünkü uzun menzilli uçufllar yap-
t›¤›m›zda dört-befl gün evde kalabiliyoruz.  

Kaç ülkeye gittiniz? 
Güney Amerika ülkeleri hariç, ülkelerin ço-
¤una gittim. Bir flehir bana yetmez; farkl› ül-
kelerdeki insanlar nas›l yafl›yorlar, gelenekle-
ri, kültürleri nas›l, bilmek ve görmek isterim. 

En çok be¤endi¤iniz, yaflan›labilir de-
di¤iniz ülke hangisi?
Avustralya. Orada do¤mufl olmam›n da et-
kisi var elbette. Do¤as› çok güzel. ‹nsanlar
çok s›cak ve hayattan keyif al›yorlar. Bu da
benim çok hofluma gidiyor. 

Emekli oldu¤unuzda nereye yerlefle-
ceksiniz?
Emeklili¤imi Avustralya’da geçirece¤im.
Çünkü çocukluk arkadafllar›m ve ailem hâ-
lâ orada. 15 y›ld›r ‹stanbul’da yafl›yorum ve
iyi ki gelmiflim diyorum. ‹stanbul hakikaten
çok güzel ve özel bir flehir. Dünyan›n her
yerini gezdikten sonra buran›n de¤erini da-
ha iyi anl›yorsunuz. Bu bak›mdan çok flans-
l› oldu¤umuzu düflünüyorum.

Hakan Turgut:

Çocuklu¤undan bu yana
uçaklara yak›ndan ilgi

duyan, hayallerini
kendine ‘dev’ gibi 
görünen uçaklar› 

uçurmak üzerine kuran
THY Pilotu Hakan

Turgut, flimdi tutkum
dedi¤i o koca devin içinde,

ülkeden ülkeye uçarak,
hayat› kolaylaflt›r›yor

“En büyük tutkum uçmak”“En büyük tutkum uçmak”

M E S L E K L E R



Sanayicilerin yüzde 33’ü
ileri teknoloji kullan›yor
Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sek-
törlerin Türkiye içerisindeki pay›na bakt›-
¤›m›zda ise yüzde 28 ile kimya sanayi-
i birinci s›rada. Bunu s›ras›yla metal eflya
sanayii, metal ana sanayii, otomotiv sana-
yii, makine sanayii ve taflla topra¤a daya-
l› sanayii izliyor. Yüzde 33’ünün ileri tek-
noloji kulland›¤› Kocaeli sanayicisi, küre-
sel ölçekte rekabet edebilme gücünü art›-
r›yor. Kocaeli’nde 100’ün üzerinde ya-
banc› sermayeli sanayi kuruluflu da bulu-
nuyor. Bu kurulufllar aras›nda Alman ser-
mayesi birinci s›rada. 

Bölgede yo¤unlaflan sanayi kurulufllar›yla
birlikte, bilimsel araflt›rma ve gelifltirme
merkezleri de Kocaeli’de yerini çoktan al-
m›fl. Kocaeli Üniversitesi, bölge s›n›r›nda-
ki Sabanc› Üniversitesi, Marmara Araflt›r-
ma Merkezi, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, TÜB‹TAK, TSE Merkez Labora-
tuvarlar›, TEKMER (Teknoloji Gelifltirme
Merkezi), TÜB‹TAK Teknopark›, GOSB
Teknopark› ve KOÜ Teknopark› sanayinin
teknolojik geliflmesine olanak sa¤layacak
kurum ve kurulufllar aras›nda. 

Kocaeli yeflilleniyor...
Ekonominin gözbebe¤i olan Kocaeli’de
sanayinin bu derece yo¤un olmas› hava
kirlili¤i, göç, çarp›k yap›laflma gibi birçok
farkl› s›k›nt›y› beraberinde getirdi. Bu s›-
k›nt›lar zamanla büyüdü. Do¤a h›rpalan-
d›¤›n›n sinyallerini vermeye bafllad›. Bir
fleyler yap›lmal›yd› elbette. Sanayiden
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ocaeli, Marmara ve Karadeniz ol-
mak üzere iki denize, tabiat harika-

s› Sapanca Gölü’ne k›y›s› olan 3 bin y›ll›k
tarihi bir flehir. ‹leri düzeyde sanayi kenti
konumunda olan Kocaeli, do¤al güzellik-
leriyle de kendine hayran b›rak›yor. Farkl›
bir flehir olmak, ad› söyledi¤inde söylene-
cek çok fleyin olmas› önemli elbette. Ör-
ne¤in hangimiz Kocaeli’ne gitti¤inde efle,
dosta piflmaniye almadan dönmüflüzdür?
Neredeyse hiçbirimiz. 
Eskihisar Kalesi, Saat Kulesi, Ball›kayalar,
Dar›ca Kufl Cenneti, Maflukiye, Hereke hal›-
lar› ve lezzetine doyum olmayan Kand›ra
yo¤urdu akla ilk gelenlerden. Kocaeli ayn›
zamanda Uluslararas› Fuar Merkezi, Karte-
pe’de k›fl turizmi, tracking, ‹zmit Körfezi,
Sapanca Gölü, Karadeniz k›y›lar›nda bulu-
nan Kefken ve Kerpe’nin do¤al güzellikle-
riyle de turizmin önemli adreslerinden. ‹s-
tanbul’dan sonra sanayinin kalbinin att›¤›
bu flehir, ülkemiz için bafll› bafl›na bir de¤er.

Bu de¤eri do¤al ve tarihi güzellikleriyle ko-
rumak ise herkesin görevi...

Bacas› tüten kent 
Cumhuriyetin ilan›ndan sonra bafllayan sa-
nayileflme süreci flehri, sanayinin can da-
marlar›ndan biri haline getirdi. Peki Kocae-
li, bacas› tüten kent konumuna nas›l geldi?
Bu flehri sanayi aç›s›ndan özel k›lan, farkl›-
laflt›ran neydi? Kocaeli’nin sanayileflmesin-
de en önemli etken  ulafl›m olanaklar›yd› el-
bette. Bunu, flehre ad›m atar atmaz görebi-
liyorsunuz. Kara ve demiryolu a¤lar›yla ya-
p›lan tafl›mac›l›k  Avrupa ve Ortado¤u’ya
uzan›yor.

Muhteflem limanlar›yla güçlenen deniz tafl›-
mac›l›¤› da önemli bir boyuta ulaflm›fl. ‹stan-
bul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi
merkezlerine yak›nl›¤›, yat›r›mlar aç›s›ndan
Kocaeli’ni öncelikli k›l›yor. Merak edip Ko-
caeli Sanayi Odas›’na,  flehirde kaç sanayi
kuruluflunun faaliyet gösterdi¤ini sorunca
ald›¤›m›z “1800 kurulufl” yan›t›, flehrin ne-
den sanayi kenti oldu¤unu gösteriyor. Sana-
yi kenti olmas›n›n tek nedeni bu de¤il üste-
lik. 100 büyük sanayi kuruluflunun 27’si de
Kocaeli’de. A¤›rl›kl› olarak Gebze, ‹zmit ve
Körfez ilçelerinde bulunan Organize Sanayi
Bölgeleri, çeflitli s›k›nt›larla karfl›laflsalar da,
flehir tüm olanaklar› bu kurulufllara sunuyor.
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KOCAELİKOCAELİ
Foto¤raf: Gülnur Sözmen

Yașayan ve yașatan sanayi kenti:

Osmanl› döneminde 
‹stanbul’un g›da ve 
hayvan ambar› olan
Kocaeli Sanca¤›,
günümüzde dev bir sanayi
kenti oldu. ‹malat
sanayinin yüzde 13’ünü
karfl›layan kentte, hemen
hemen her sektörden binin
üzerinde firma faaliyet
gösteriyor



vazgeçilemezdi, ama yaflanabilir bir Ko-
caeli için ad›mlar at›labilirdi. Kocaeli, yö-
nünü sanayiden farkl› bir yöne de çevir-
meliydi; tarihine, güzelliklerine... Bu ne-
denle çeflitli projeler bafllat›ld›. Kentsel dö-
nüflüm projeleriyle flehir, daha modern bir
görünüme kavuflurken, ‘Yeflil ad›mlar’
projesiyle kent yeflile büründü. Halen de-
vam eden projelerin, amac› sanayi ve yefli-
li bütünlefltiren bir kent olabilmek... Me-
sela Kocaeli’de sanayi, SEKA Kâ¤›t Fabri-
kas› ile bafllam›flt›. Çevresel dönüflüm de
yine ayn› yerde bafllad›. SEKA Kâ¤›t Fabri-
kas›’n›n bulundu¤u yere Türkiye'nin Hyde
Park'› olan SEKAPARK yap›ld›. Bu fikirsel
bir dönüm noktas›yd›. Sekiz ar›tma tesisiy-
le ‹zmit Körfezi eski pis kokusundan kur-
tuldu; sahil düzenlemeleriyle cazibe mer-
kezi oldu. Günefl enerjisiyle ayd›nlat›lan
devasa parklar yap›ld›, ‘yeflil kent’ olmak
için Kocaeli'de yaflayan her bir kifli için iki-
fler a¤aç dikildi. 

Kocaeli’de yaflam
Tarihsel geliflimin yaratt›¤› arkeolojik zen-
ginlik, Kocaeli’nde kültür turizminin de
önünü aç›yor. Aç›lan müzeler, kültürel ya-

flama ve ekonomiye yeni aç›l›mlar getiri-
yor. Kocaeli geçmifle yat›r›m yapabilecek
kültür birikimine ulaflm›fl bir flehir olarak
gelece¤e uzan›yor. Kocaeli Üniversite-
si’nin Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli
Büyükflehir Belediyesi’nin Konservatuvar›
ve fiehir Tiyatrolar›, kent yaflam›na renk
kat›yor. Kocaeli ayr›ca birçok spor aktivite-
lerinin yaflanabilece¤i bir flehir. ‹ldeki bafl-
l›ca spor dallar›; at›c›l›k, avc›l›k, buz spor-
lar›, binicilik, da¤c›l›k, kayak, otomobil ve
motor sporlar›, su kaya¤› ve sualt› sporla-
r›, yelken ve yüzme. ‹ldeki turizm amaçl›
bafll›ca sportif faaliyetler ise; da¤c›l›k,
trekking, su kaya¤›, sürat motoru, moto-
roks ve oto t›rmanma.

Çocuklar harikalar diyar›nda 
Derince k›y›s›nda 30 bin metrekarelik bir
alanda yer alan Harikalar Sahili her yafltan
insanda büyük hayranl›k uyand›ran ve ye-
diden yetmifle herkese hitap eden e¤len-
celi bir dinlenme yeri.
‹çerisinde gerçek boyutlar›nda masal kah-
ramanlar›, büyük havuzlarda çarp›flan
botlar, uzaktan kumandayla kontrol edi-
len yatlar›n kullan›labilece¤i minik marina
ve flelaler bulunuyor. Ayr›ca bu masal do-
lu, büyülü e¤lence dünyas›nda yel de¤ir-
meni, Nuh’un Gemisi, dinozor fleklinde
binalarda hizmet veren kafeler, mantar ve
korsan gemisi fleklinde restoranlar, küçük
mantar evlerde büfeler yer al›yor. Harika-
lar Sahili’ne kara ve denizyoluyla ulaflmak
da mümkün. fiehir içi minibüs hatt› sahil
giriflinden geçti¤i gibi, eflsiz körfez man-
zaras› eflli¤inde vapurla gelmek de bir
baflka güzel oluyor.
Kocaeli’de da¤ turizmine elveriflli olan
Kartepe ise kayak yapmay› sevenlerin u¤-
rak yeri. K›fl sporlar›n›n yap›ld›¤›, deniz
manzaras›na sahip birkaç da¤dan biri ol-
mas› nedeniyle ayr› bir güzellik tafl›yan
Kartepe’ye günübirlik gidebilir, yat›l› kala-
bilirsiniz. ‹stanbul’a yak›nl›¤›yla cazibesi
her geçen gün artan Kartepe’nin Ulu-
da¤’a rakip oldu¤u düflünülüyor.
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Kocaeli’ye yolu düflenleri öncelikle
kente özgü bir tatl› olarak ün ka-
zanan piflmaniye dükkânlar› ve sa-
t›c›lar karfl›l›yor. Kutular içinde pa-
muk gibi görünen bu tatl›, tüm yö-
resel flenliklerin, flölenlerin de vaz-
geçilmezi. Un ve flekerden yap›lan
tatl›n›n anavatan›ysa ‘Eski Acemis-
tan’ olarak biliniyor. Oradaki ad›
‘Peflmek’. Kocaeli'nde piflmaniye-
nin bilinen ilk ustas›n›n Kand›ral›
Hayri Usta oldu¤u söyleniyor. Pa-
zara yönelik üretimini de, yap›m›n›
Hayri Usta'dan ö¤renen Hac› Agop
adl› bir Ermeni flekerci bafllatm›fl.
Özgün bir tatl› çeflidi olmas›, hafif-
li¤i, piflmaniyenin il d›fl›nda da
aranmas›n›, ilgi görmesini sa¤la-
m›fl. Kavrulmufl una kaynam›fl fle-
kerin yedirilmesi ilk bak›flta kolay
gibi gözükebilir, ancak küçük bir
yanl›fll›kla tüm emek ve harcamalar
bofla gidebilir. Çevrede piflmaniye
ad›n›n buradan kaynakland›¤› söy-
lenir: "Yapan bin piflman, yapma-
yan bir piflman". Sat›c›lar ise ayn›
tekerlemeyi al›c›lara söyler: "Alan
bir piflman, almayan bin piflman!”

Bu piflmaniyeyi
yemeyen piflman
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Derince Harikalar Sahili

3 4 • K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9

1999 y›l›nda büyük depremde hasar gören kent, art›k
ça¤dafl kimli¤iyle; sanayi ise kent merkezlerinin d›fl›ndaki
yeni yerleflimleriyle; Türkiye’nin bat›ya aç›lan, ekonomik
rekabet ve sürdürülebilirlik örneklerini yarat›yor

Tüprafl, Kocaeli
sanayisinde önemli

bir yere sahip.

Kartepe, k›fl turizminin son dönemdeki en
önemli merkezlerinden biri...

Fort Otosan Kocaeli Fabrikas›, otomotiv
sanayinin önemli kurulufllar›ndan...

Fort Otosan Kocaeli Fabrikas›, otomotiv
sanayinin önemli kurulufllar›ndan...

Kerpe: Masmavi deniziyle s›rt›n› çam or-
manlar›na dayam›fl flirin bir Karadeniz kö-
yü. Karadeniz'in h›rç›n dalgalar›n›n etkile-
medi¤i Kerpe, do¤al koylara, 150 metre
mesafeye kadar s›¤ bir denize ve eflsiz
kumsallara sahip. Zengin bal›k çeflidi, ter-
temiz çam havas›, bozulmam›fl do¤al plaj-
lar›yla Kerpe adeta bir tutku beldesi.
Kefken: Denizi, kumsallar› ve çam or-
manlar›yla Kerpe gibi vazgeçilmeyecek
özelliklere sahip. Amatör sualt› avc›lar›n›n
u¤rak yeri olan Kefken’de vahfli do¤ayla
içiçe say›s›z koylar tatilcileri bekliyor.
Cebeci: Tertemiz denizi, kumsallar›,
çam ormanlar›yla ideal bir tatil cenneti.
Özellikle ekonomik aç›dan elveriflli flart-
lara sahip olmas› Cebeci'yi kalabal›k aile-
lerin vazgeçmeyecekleri bir yöre yap›yor. 
Eskihisar: Eskihisar köyü tarihi ve mistik
kokusu, bal›kç›lar›, liman› ve kalesiyle din-
lendirici bir özellikte. Ayr›ca yine burada
bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi
de ziyaret edip derin gölgesinde çay içme-
den gidilemeyecek bir mekân.
Maflukiye: Temiz havas›, alabal›k çiftli¤i,
orman içinden akan ça¤layanlarla birlikte
kestane, mefle, gürgen, ›hlamur, karaa-
¤aç, ç›nar ve meyve a¤açlan aras›ndaki
piknik yerleri, alabal›k lokantalar›, çiçek se-
ralar›yla bir do¤a harikas›. Ayr›ca cilt ve mi-
de hastalar›n›n yararland›¤› flifal› sular› da
bulunuyor.

So¤uksu piknik alan›: So¤uksu piknik
alan›, bütün körfezi kapsayan manzaras›,
temiz havas›yla Kocaeli'nin hemen her ye-
rinden vatandafllar›n, piknik yapmak için
ak›n ettikleri bir mesire yeri. Bölgeye ismi-
ni veren suyun ise mide rahats›zl›klar›na iyi
geldi¤i söyleniyor. 
Kocaeli kent orman›: fiehrin havas›ndan
ve gürültüsünden bunald›¤›n›zda ailenizle
rahatça gidebilece¤iniz tam bir oksijen de-
posu ve tabiat harikas› olan Kocaeli kent
orman›, Umuttepe T›p Fakültesi’nin he-
men arkas›nda. Kent orman›nda yeflilin
her tonunu, do¤an›n birçok nadide güzel-
li¤ini bulman›z mümkün.
Kuzu Yaylas›::  Çam, kay›n, ›hlamur
a¤açlar› ve rengarenk çiçeklerle çevril-
mifl yoldan Kuzu Yaylas›'na gelindi¤in-
de temiz havan›n, panoramik manzara-
n›n ve vahfli do¤an›n birbiriyle kaynaflt›-
¤›n› görebilirsiniz. 

Kocaeli birçok spor aktivitesinin yap›ld›¤› bir kent

Kocaeli kent orman›

Görmeden gelmeyin



‹çimizden 
sesler
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Sanayileflmifl flehirlerde yaflamak daha kolay,
ama yarat›lan kirlilik nedeniyle bir o kadar
da zor. Bir ülke muhakkak sanayileflmelidir,
ama altyap› planlamas›n› do¤ru yapt›ktan
sonra. En son yaflad›¤›m›z sel felaketinde sa-
nayileflemedi¤imizi bir kez daha gördük. Üs-
telik ‹stanbul gibi göz önünde olan, yat›r›-
m›n fazlas›yla yap›ld›¤› bir flehirde. ‹flte bun-
lar sanayileflme kavram›n› zihinlerimize

olumsuz bir ifade olarak kaz›d›. Sanayi kuru-
lufllar›n›n olmad›¤› flehirlerde ise, iflsizlik çok
fazla. ‹flsizlik insanlar› göçe zorluyor. Sanayi-
nin geliflti¤i bu flehirlerde nufüs yo¤unlafl›-
yor ve farkl› s›k›nt›lar› beraberinde getiriyor.
En do¤ru süreç ise sanayi kurulufllar›n›n ho-
mojen bir flekilde tüm bölgelere da¤›t›lmas›.  

Erkan Tetiko¤ullar› / Makine Mühendisi

“Denetimler art›r›lmal›”

“Sanayileflme planlanmal›”

Türkiye’de kontrolsüz sa-
nayileflmeye dur demek
gerekiyor. Dolay›s›yla sa-
nayi kurulufllar›na geçici
cezalar vermek yerine, ka-
l›c› önlemler getirilmeli.
Denetimler art›r›lmal›, ku-
rallara uymayan kurulufllar

kapat›lmal›. Bununla bir-
likte sanayileflme makine-
leflmeyi getirdi. Özellikle
tar›mla u¤raflanlar rahat-
lad›, ancak tar›mda çal›-
flan kifli say›s› azald›. Bu
durum yine olumsuz bir
sonuç do¤urarak köyden

kente göçe neden oldu.
Sanayileflme öyle bir kav-
ram ki, içerisinde herfleyi
bar›nd›r›yor; köylerde hal-
k› iflsiz b›rak›yor, flehirde
ise istihdam yarat›yor.  

Feride Erkenci / Ö¤renci

‹lk akl›ma gelen Marmara Bölgesi oldu.
Türkiye’de sadece bu bölgenin geliflme-
si için çal›flmalar yap›l›yormufl gibi. Yine
de sanayileflme yat›r›m demek, üretim
demek, istihdam demek. Nitekim iflsizli-
¤i ortadan kald›ran; üretimi toplumun

ihtiyaçlar›na göre belirleyen; gelirin eflit
bir flekilde da¤›lmas›n› sa¤layan; bir sa-
nayileflme sürecine halk olarak hasretiz.

Savafl Uçar / Tezgahtar

Sanayileflme deyince
akl›ma; çevre sorunlar›
ve sanayi kurulufllar›n
bacalar›ndan ç›kan o
siyah dumanlar geli-
yor. Sanayileflmenin
bu olmad›¤›n› hepimiz
biliyoruz, ama Türki-
ye’de böyle. Sanayinin
neden oldu¤u kirlilik,
yat›r›mlar›n büyüklü-
¤ünden çok, yat›r›m

planlamas›ndan ve yer
seçiminden kaynakla-
n›yor. Türkiye sanayi-
leflme sürecine girer-
ken alt yap›ya önem
vermedi ve bu flekilde
de devam ediyor. Sa-
nayileflme elbette ge-
liflmiflli¤in göstergesi,
ama ülkenin her böl-
gesini içerirse...
Serkan Helvac› / Garson

Birçok Organize Sanayi Bölgesi yanl›fl yerlere kuruldu. Bu bölgeler-
de yaflayan halk sa¤l›¤›yla ilgili çeflitli s›k›nt›lar yaflad› ya da bu böl-
gelerde gecekondulaflma bafllad›. Örne¤in uzun süre gündemden
düflmeyen bir Dilovas› gerçe¤i var. Dilovas›’nda halk, sanayi kuru-
lufllar›yla içiçe yafl›yor. Hava kirlili¤i alm›fl bafl›n› gidiyor. Dilovas›
halk›n›n veya sanayi bölgesinin yer de¤ifltirmesi konuflulurken Di-
lovas› ilçe oldu. Kim ne yapmaya çal›fl›yor bu ülkede bilmiyorum,
ama olan yine bilinçsiz, hakk›n› aramayan halk›m›za oluyor.

‹nflaat iflçisi / Sedat Albayrak

“Türkiye’nin
potansiyeli
de¤erlendirilmiyor”
Ülkemizde sanayi, son 30-40 y›l
içinde hem çok h›zl› geliflti hem de
çeflitlendi. Türkiye’nin sanayileflme
konusunda çok
fazla potansiyele
sahip olmas›na
ra¤men, bu po-
tansiyeli kullana-
mad›¤›n› düflünü-
yorum. Çünkü
Türkiye’de çeflitli
ve bol miktarda
hammadde var.
Gerekli enerji için
ülkemizde zengin tafl kömürü ve
demir yataklar› bulunuyor. Tek s›-
k›nt› çevre kirlili¤i ve sanayi kurulufl-
lar›na yak›n yerlerde ikamet eden
vatandafl›n sa¤l›¤›. Bu da Türkiye’de
ciddi boyutlara ulaflt› ve en k›sa za-
manda çözülmesi gerekiyor.

Arzu Ceylan / Grafiker

Sanayileșmenin șehir yașamına
yansımalarının neler olduğunu yorumladı

“Sanayileflme, yat›r›m, üretim, istihdam demek”

Sanayii bir ülkenin gelifliminde baflrollerden birini oynar, ancak bu süreçte hem do¤aya
hem de insana sayg› göstermek gerekir. Türkiye’de bu konuda hassas sanayi kurulufllar›
oldu¤u gibi, ülkesine duyars›z kurulufllar da var. Türkiye gerçek anlamda sanayileflmifl
bir ülke mi tart›fl›l›r elbette, ama sanayiinin dengesiz da¤›ld›¤› kesin. Biz de laf› çok
uzatmadan sözü halk›m›za b›rakt›k. ‹flte yan›tlar›...

“Kimse ne yapaca¤›n› bilmiyor”

“Sanayi kurulufllar› her yerde olmal›”



gösterdi ve  markas›n› bir dünya marka-
s› haline getirdi. 
Kenya, Litvanya, Fas, Polonya, Moldova
Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federas-
yonu, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcis-
tan, Macaristan, Letonya, Sierra Leone,
Singapur, Türkmenistan, Yugoslavya ve
ABD’de tescilli olan Kale Kilit, bunlara ek
olarak 27 Avrupa Birli¤i ülkesinde; ‹ngil-
tere, Fransa, Almanya, ‹spanya, Danimar-
ka, ‹sveç, Finlandiya, Avusturya, ‹rlanda,
Yunanistan, Portekiz, ‹talya, Benelux (Bel-
çika, Hollanda, Lüksemburg), Çek Cum-
huriyeti, Estonya, Macaristan, Latvia, Lit-
vanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, K›b-
r›s, Malta, Romanya, H›rvatistan’da mar-
kas›n› tescil ettirdi. Ülkesel bazda tescille-
rin gerçeklefltirildi¤i baz› ülkeler ise flun-
lar: Lübnan, Vietnam, Hong-Kong, Ruan-
da, Cezayir, Tayvan, Bulgaristan, ‹ran, Su-
riye, Çin, Ukrayna, Irak, Birleflik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan, M›s›r, Libya,
Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Ürdün, Hindistan, Filistin, Kazakistan,
Azerbaycan.

Patent ve faydal› 
model baflar›s›
Kale Kilit, markalar›n› korumaya verdi¤i
önemi ayn› zamanda araflt›rma ve gelifl-
tirme faaliyetlerinde de gösteriyor. Bu
alanda birçok yat›r›m yapan flirket, gerek
Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerekse

di¤er ülkelerde birçok patent ve faydal›
model baflvurusunda bulundu ve yapt›¤›
bulufllar› koruma alt›na ald›. ‹stanbul Pa-
tent flirketi ayn› zamanda Kale Kilit’e alan
ad› uyuflmazl›klar› konusunda da yard›m-
c› oluyor ve özellikle kalekilit.com, kaleki-
lit.net ve kalecenter.com gibi birçok alan
ad›n›n kötü niyetli tescilinden kaynakla-
nan uyuflmazl›klar› Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü nezdinde çözüme kavuflturarak,
gerçek hak sahibi olan Kale Kilit’e ilgili
alan adlar›n›n geri tescilini sa¤l›yor. 
Bunun yan›nda ODTÜ nezdinde kaleki-
lit.com.tr alan ad›n›n Kale Kilit’e iade edil-
mesi için gerekli çal›flmalar yürütüldü ve
baflar›ya ulafl›ld›. Kale Kilit ayn› zamanda
yeni ve ay›rt edici tasar›mlar›n› Türk Pa-
tent Enstitüsü’nde tescil ettirerek, endüs-
triyel tasar›mlar›na ait özgün görünümle-
rini koruma alt›na ald›. Birçok yeni tasar›-
m›n öncüsü olan Kale Kilit, bu sayede
kendisine ait özel kilit ve ambalajlar› da
tasar›m tesciliyle koruyor.

Kale Kilit taklitlerinin peflini 
b›rakm›yor
Kale Kilit’in dava ve hukuk ifllerini yürüt-
mekte olan Ekdial Üstün Çal›k Avukatl›k
Büromuz, flirketin gerek yurtiçinde, ge-
rekse yurtd›fl›nda haklar›n› y›llard›r takip
ediyor ve haklar›n›n etkin bir flekilde ko-
runmas›na çaba sarfediyor. Bunlar›n en
bafl›nda Türkiye’de Kale Kilit’in taklitleri-

ne karfl› yürütmüfl oldu¤u mücadele yer
al›yor. Kale Kilit’in y›llarca yapm›fl oldu¤u
önemli yat›r›mlar sonucu kazand›¤› say-
g›n ve kaliteli flirket profilinin, ürünlerini
taklit eden firmalarca bozulmamas› için
Kale Kilit gerekli tüm hukuki yollara bafl-
vurdu, özellikle haks›z rekabet, marka ve
patent tecavüzü davalar›yla taklitin önü-
ne geçmeye büyük çaba sarfetti. 
Bunlar›n yan›nda ürünlerinin yurtd›fl›nda,
markas›na yap›lan haks›z sald›r›lar›n ön-
lenmesi ve ortadan kald›r›lmas›na yönelik
Ukrayna, Birleflik Arap Emirlikleri, Azer-
baycan, M›s›r, Ürdün, Romanya, Bulgaris-
tan, Suriye, Kosova ve Çin gibi ülkelerde
de hukuki mücadelesini sürdürüyor. Bu
mücadelenin temelinde gümrüklerde
gerçeklefltirilen etkin denetlemeler, ülke-
lerde gerçeklefltirilen taklit marka bask›n-
lar› ve görülmekte olan davalar yer al›yor.
Bu davalar ve hukuki takiplerin bir k›sm›
halihaz›rda derdest durumda bulunuyor.  

Örnek ve model bir flirket
Bugün gelinen noktada Kale Kilit, Türki-
ye’de geliflmekte olan flirketler için ör-
nek, özellikle fikri mülkiyet haklar›n›n
yönetilmesi ve etkin bir flekilde korun-
mas› bak›m›ndan ise model oluyor. Ka-
le Kilit’in üretime ve geliflime verdi¤i
önem özellikle, 1998 y›l›nda en baflta
markas›n› yurtd›fl›nda tescil ettirmek için
bafllatt›¤› süreçti. 10 y›l›n sonunda 70
ülkede marka tescilini tamamlayan Kale
Kilit, 40’a ulaflm›fl bulufllar›na faydal›
model ve patent baflvurusuna konu et-
ti. Kale Kilit, Türkiye d›fl›nda baflta Al-
manya olmak üzere Çin ve birçok ya-
banc› ülkede patentlerini de tescil ettir-
me yoluna gitti.
Kendi alan›nda belirleyici olabilmenin yo-
lunun yeniliklere imza atmak oldu¤unu
bilen Kale Kilit Ailesi, yönetici ve çal›flan-
lar›yla birlikte geliflime önem vermenin
sonucunda fikri mülkiyet haklar›n› da
dünya arenas›nda en iyi flekilde ifade etti.
Bu bak›fl aç›s› sayesinde Türkiye’nin
yurtd›fl›nda tan›nmas›na da büyük katk›
sa¤lad› ve baflar›l› oldu. Bu nedenle tüm
yöneticileri ve çal›flanlar› kutlamak gere-
kir. Bu baflar› onlara ait!.. 
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Endüstriyel
tasar›m ve fikri
mülkiyet
haklar›n›n
korunmas›
noktas›na büyük
önem veren 
Kale Kilit, 
bu özelli¤iyle
geliflmekte olan
birçok flirkete
örnek oluyor

Kale Kilit,  yapt›¤› önemli
yat›r›mlar sonucu kazand›¤›

sayg›n ve kaliteli flirket
profilinin, ürünlerini taklit

eden firmalarca bozulmamas›
amac›yla gerekli tüm hukuki

yollara baflvuruyor

‘ ‘

ugün Türkiye’nin en büyük kilit
üreticisi ve lider markas› olan Kale
Kilit; ilk faaliyetine 1953 y›l›nda

‘Kale Madeni Eflya Fabrikas›’ ad›yla 40
metrekarelik bir atölyede bafllad›. Bu ta-
rihten sadece iki y›l sonra 1955’te, tesis
alan›n› 1600 metrekareye ç›kard›. Müflte-
ri memnuniyetini ve kaliteyi esas alan üre-
tim anlay›fl›yla, farkl› güvenlik taleplerine
etkin çözümler üreterek, h›zl› geliflimini
sonraki y›llarda da sürdürdü.
Kale Kilit, 1978 y›l›nda, 21 bin metreka-
re kapal› alana sahip bugünkü modern
tesislerini kurdu. Teknolojisini sürekli ye-
nilemeyi ve gelifltirmeyi sürdürerek, kali-
tesini uluslararas› standartlara ç›karmay›
baflard›. Kale Kilit, bir dünya markas› ol-

ma hedefiyle d›fl pazarlara aç›ld›. Dünya-
n›n en büyük üç kilit üreticisinden biri ol-
mas›n›n yan›nda, baflta Almanya ve ‹tal-
ya olmak üzere 85’ten fazla ülkeye ihra-
cat yap›yor. Kale Kilit, bugün, Türkiye’nin
en çok tercih etti¤i kilit markas› olmas›-
n›n yan› s›ra, be¤eni ve kabul gören
ürünleriyle tüm dünyada milyonlarca ai-
lenin de tercihi oldu.

Kale Kilit fikri mülkiyet haklar›na
önem veriyor
Kale Kilit’in baflar›s›n›n en önemli etken-
lerinden birinin, fikri mülkiyet haklar›na
verdi¤i önem oldu¤unu söylemek çok
da abart›l› olmaz. Bu konuda 10 y›l› afl-
k›n bir süredir birlikte çal›fl›yoruz. Verdi-

¤imiz hizmetler sonucu, Kale Kilit bu-
gün dünyan›n birçok ülkesinde marka
ve patent haklar›na sahip. 1953 y›l›ndan
beri fiilen kullan›lan Kale Kilit markas›,
Türk Patent Enstitüsü’nde 15 Aral›k
1969 y›l›ndan bu yana tescilli. Markan›n
fiili kullan›m›ndan bu yana 56 y›l, ilk tes-
cilden itibaren 40 y›l geçti. Belirtilen tes-
cil d›fl›nda markas›n› korumak amac›yla
Kale Kilit, de¤iflik versiyonlarla yaz›l›flla-
r›n› da Türk Patent Enstitüsü nezdinde
tescil ettirdi. Kale Kilit, gerçeklefltirdi¤i
baflar›l› ihracat›yla, markas›n› uluslarara-
s› alanda da çok genifl bir kapsamda
tescil ettirerek koruma alt›na ald›. Kale
Kilit kuruluflundan bugüne de¤in mar-
kas›n› tan›tmak için çok büyük çaba

İstanbul Patent & Marka ve Danıșmanlık Ltd.Ști.
Patent Vekili Av. İbrahim EKDİAL

B

Kale Kilit fikri mülkiyet
haklarını önemsiyor
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Okuma yazma bilmeden renkleri ö¤renen foto¤raf sanatç›-
s› Gülnur Sözmen’in, ›fl›¤a adanm›fl bir yaflam› var. Bu ne-

denle kendisini ve ekibini ‘›fl›k avc›lar›’ olarak niteleyen Gülnur
Sözmen, 1986 y›l›nda profesyonel foto¤raf çal›flmalar›n› sana-
yi alan›nda yo¤unlaflt›rarak,  Türkiye’nin ve dünyan›n çeflitli
bölgelerinde say›s›z sanayi foto¤raf› çekti. Sanayi foto¤rafç›l›-
¤›n›n bafll› bafl›na bir hikâye oldu¤unu söyleyen Sözmen’le Fo-
to¤raf Evi’nde bir araya geldik. 

Sanayi foto¤rafç›l›¤› nedir?
Sanayi foto¤rafç›l›¤› çok basit bir anlat›mla, bir sanayi hikâye-
sinin belgeseli demektir. Sanayi hikâyesinin belgeseli ise, o
mekân›n kendi iktisadi ve tarihsel flartlar› içindeki üretim süre-
cidir. Bu kuraca¤›n›z hikâye, muhakkak kendi iktisadi tarihsel
formu içinde olmal›d›r. Türkiye’de yapt›¤›n›z sanayi foto¤raf-
ç›l›¤›n› Venezuela’da yapamayabilirsiniz. 

O zaman ülkeler aras›nda farkl›l›k gösteriyor sanayi fo-
to¤rafç›l›¤›?
Ben, öyle oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü her ülkenin iktisa-
di ve tarihsel yap›s› farkl›.

Sanayi foto¤rafç›s› bir sanayi kuruluflunun foto¤raf›n›
m› çeker, yoksa sanayi kuruluflunun neden oldu¤u du-
rumlar› m›? Mesela bir sanayi kuruluflundan kaynakla-
nan hava kirlili¤ini çekmek sanayi foto¤rafç›l›¤› m›d›r?
Bir sanayi kurulufluna gidip, ürün foto¤raf› çekmek sanayi fo-
to¤rafç›l›¤› de¤ildir. O sanayi kuruluflunda bir hikâye vard›r. Bu
hikâyeyi anlay›p özümsemek ve onu insanlara aktar›lacak bir
bilgi haline getirmek sanayi foto¤rafç›l›¤›d›r. Bu hikâyeyi müfl-

terinin, iflverenin gözünden, yaflad›¤›n›z
ülkenin gerçe¤inden aktarmal›, dünyay-
la buluflturmal›s›n›z. Tabii her sanayi fo-
to¤rafç›s›n›n öyküsü de farkl›d›r.

Peki sizi sanayi foto¤rafç›l›¤›na yö-
nelten neydi? 
Çok macerac›, merakl› bir yap›m var.
Çocuklu¤umdan bu yana her fleyi sor-
gular›m, ‘neden ve nas›l’ kelimeleri so-
rular›m›n bafl kahraman›d›r. Çay içerken
çay barda¤›n›n, bir restoranda yedi¤im
yemekten tutun da, tabak, çatal, kafl›-
¤›n nas›l üretildi¤ini ve oraya giren ç›kan
mallar›n nas›l organize edildi¤ini düflü-
nürüm. Foto¤rafç›l›k asl›nda bafll› bafl›-
na merakla ilgili bir meslektir. Kap›n›n
arkas›ndakileri merak edersiniz, ama bu
dedikoducu bir merak de¤ildir. 
Küçükken bana “Ne olacaks›n” dedik-
lerinde, “Korsan” cevab›n› verirdim. Be-
nim için korsan olmak, yaban ellerde
dolafl›p bilinmeyene yelken açmakt› ve
bilinmeyen fleyleri toplay›p sand›¤›ma
atmakt›. Bugün de farkl› bir fley yapm›-
yorum asl›nda. Foto¤rafç›l›¤›n ilk y›lla-
r›nda savafl foto¤rafç›s› olmay› istiyor-
dum, ama bir sanayi tesisine girip de
bütün istediklerimin orada oldu¤unu
görünce sanayi foto¤rafç›s› olmaya ka-
rar verdim. Çünkü orada da bir savafl
vard›. Yaklafl›k 30 y›ld›r bu ifli profesyo-

nel bir flekilde yap›yorum ve bir an bile
piflman olmad›m. 
Sanayi foto¤rafç›l›¤› insan› düflün-
dürmesine yol açan, okutan, iliflkileri ye-
niden gözden geçirten çok zengin bir
dal. Foto¤raf çekmek ve o insanlar› ta-
n›mak benim için çok anlaml›. Bir fabri-
kada iflçilerden biri bizim için, “Koflun,
film çeken ressamlar geldi” dedi.  Bu
kadar güzel bir ifade beni çok flafl›rtt› ve
sevindirdi. Bu gerçe¤i çok seviyorum.
Sanayi foto¤raflar› çekmek beni fikren
ve insan olarak çok zenginlefltiriyor.
Me¤erse bu alanda çal›flmam hiç tesa-
düfi bir fley de¤ilmifl; varl›¤›m›n bilinçli
bir seçimiymifl, sonradan anlad›m. Çün-
kü ben bir ‘›fl›kl› sanat’ üreticisiyim ve
‘›fl›¤a’ adanm›fl bir yaflam›m var. Ben ve
ekibim, hepimiz ›fl›k avc›lar›y›z. Zaten bu
bilgiyle ‘›fl›k avc›lar›’ olarak bir çal›flma
grubu kurduk, amac›m›z ‘dünya için
›fl›kl› projeler’ üretmek. Bu amaç u¤runa
Türkiye’yi de, dünyay› da dolafl›yoruz.
fiu s›ralar yo¤unlukla Afganistan'day›z.

Sanayi kurulufllar›ndan yo¤un talep
var m›?
Sanayi kurulufllar›n›n teklifi üzerine ça-
l›flmaya bafll›yorum. Bu foto¤raflar› çek-
mek benim için sadece ifl de¤il, kendimi
ifade etme araçlar›mdan da biri. Foto¤-
raf›n› çekti¤im kurulufl, çekim süreci

Foto¤raf sanatç›s› Gülnur Sözmen:

Çocuklu¤undan bu yana üretimin öyküsünü
merak eden ve bu merakla sanayi
foto¤rafç›l›¤›nda uzmanlaflan foto¤raf
sanatç›s› Gülnur Sözmen, sanayi foto¤raflar›
çekmenin hayat›na farkl› ve özel anlamlar
katt›¤›n› vurguluyor

“Sanayi fotoğrafçılığı  bilinçli seçimim”
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Sanayi foto¤rafç›l›¤›na yönelik pro-
jeleriniz var m›?
30 y›ld›r Türkiye’nin sanayi haritas›n› çe-
kiyorum ve bu foto¤raflardan çok bü-
yük bir albüm yapmay› ve sanayi kitab›
ç›karmay› planl›yorum. Türkiye’nin sa-
nayisinde son 30 y›lda neler de¤iflti, bu-
nu ortaya koymak istiyorum. 

Afganistan’daki serginizden bahse-
der misiniz?
Sergi iki ay sürdü. Son iki y›l›m› neredey-
se Afganistan’da geçirdim ve Afganis-
tan, beni çok etkileyen ülkeler aras›nda.
Bu ülkede olmak kendimle, evrenle olan
iliflkimi yeniden gözden geçirmeme ne-
den oldu. Afganistan'da  flartlar zor. Sa-
vafl gerçe¤iyle dünyaya bakt›m ve ça-
l›flmam› dünya bar›fl ve kardeflli¤ine it-
haf ettim. Ayr›ca Afganistan’da Türki-
ye’nin çok hizmeti var. Do¤rusu bunlar›
oraya gitmeden önce bilmiyordum ve
eminim ki insanlar›m›z da bilmiyor. Tür-
kiye orada dengenin ta kendisi olmufl.
Ben bunu hem ülkemiz insan›na hem
de dünyaya anlatmak istiyorum. Yurtd›-
fl›nda neredeyse her sanayi kuruluflunda
bir Türk var. Türkler çok ak›ll› ve ben bu
ak›ll› adamlara ‘atlas’ diyorum. Bu in-
sanlar dünyay› s›rtlar›nda tafl›yorlar ve
dünya, onlar›n bu gayretleri sayesinde
devam ediyor, ayakta kal›yor.

Peki, Türkiye sanayileflmifl bir ülke mi?
Sanayi dedi¤iniz alan; bir sistemin kalbi,
bir ülkenin mutfa¤›d›r. Türkiye teknolo-
ji anlam›nda çok geliflmifl olabilir, ama
sanayileflme bir tek teknolojiyle olmaz.
Sanayileflme bir bilinçtir. Türkiye’de bu
bilinçse hâlâ yerleflmedi.

Kale Kilit’le ilgili ne düflünüyorsu-
nuz? Küçük bir atölyeden holdinge
dönüflmüfl baflar›larla dolu bir hikâ-
yesi var.
Grubu çok az tan›yorum, ama böyle hi-
kâyeler çok önemli. Zaten benim de
böyle firmalar ilgimi çekiyor.
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bafllad›¤› andan itibaren art›k benimdir.
Onlar›n bak›fl aç›s› benimkiyle hemen
birleflir, kaliteli bir hizmet süreci bafllar.

Peki di¤er foto¤raf branfllar›ndan
fark›, özelli¤i nedir? 
Sanayi foto¤rafç›l›¤›nda teknik ikinci plan-
dad›r ve di¤er branfllardan daha zordur.
Öncelikle girdi¤iniz alanda de¤ifltirilebile-
cek fleyleri görmelisiniz ve bunlar› de¤ifltir-
me gücünüz olmal›. Bu anlamda kendinizi
ispatlaman›z flart. Sanayi kuruluflunun ve
çal›flanlar›n›n size güvenmesi çok önemli.
Çal›flanlarla iletiflim kurmak, onlar› topluca
hareket etmeye yöneltmek, bunu kontrol
ve organize etmek gereklidir. Koskoca sa-
nayi kuruluflu bizim için imalat›n› durduru-
yor. Neden? Çünkü onu, bu iflin gerekli ol-
du¤u konusunda ikna ediyoruz. Bir sanayi
kurulufluna bu foto¤raflar›n ve öykünün
önemini iyi anlat›r, k›sa sürede de kabul et-
tirirseniz, önemli bir aflamay› geçmiflsiniz
demektir. Sonra foto¤raf çekimine geçersi-
niz ki, o da teknik olarak ayr›ca çok dertli
bir ifltir. Ekipman›n›z› ve ekibinizi flartlar›n
zor oldu¤u bir ortama sokars›n›z. Üretim
alanlar›, tehlikelerle doludur. Bilgisizlik ve
dikkatsizli¤in bedeli a¤›rd›r. Bu nedenle
ekibimi bilgilendirmeye çok önem veririm.
Örne¤in çelik fabrikalar›nda yapt›¤›m›z çe-
kimlerden sonra, akflamlar› y›kan›rken bur-
numuzdan, a¤z›m›zdan akan siyah kurum-
lar lavaboyu t›kard›; bizi otele almazlard›.
Ekipman da bizim gibi olurdu. 

Ayr›ca sanayi kurulufllar›nda çal›-
flanlar›n da durumunu ortaya koyu-
yorsunuz, de¤il mi?
Genellikle bunu bir bafll›k olarak kullan-
mam. Çekimlerimde herhangi bir ‘ide-
oloji’ veya özellikle ‘periflanl›k edebiyat›’
peflinde koflmam. Olmakta olan›, kendi
mekân bilgisiyle süslemeden, yal›n ve
samimi olarak aktarmaya çal›fl›r›m. Bu
flekilde çal›flmalar›m›n insanlar taraf›n-
dan anlafl›lmas› mümkün olur. Sanayi ifl-
çileriyle ilgili büyük bir arflivim var. ‹leri-
de sergi açmay› düflünüyorum.

Yurtd›fl›nda da sanayi foto¤raflar›
çektiniz mi? Ne gibi farkl›l›klar söz
konusu?
Çok defa çektim. Türkiye çok yüksek
teknolojiye sahip. Bugün dünyan›n en
üst teknolojisi hangi ülkede nas›l kulla-
n›l›yorsa, Türkiye o teknolojiyi hemen
al›yor. Türkiye geç sanayileflti¤i için eski
teknolojileri hiç olmad›. Birdenbire yeni
teknolojilerle tan›flt›. Mesela Almanya
öyle de¤il. Almanya eski teknolojisini
yenileyebilmek için iki misli para harc›-
yor. Türkiye’deki fabrikalar›n eflini,
yurtd›fl›nda zor görürsünüz, ama çal›fl-
ma sistemi olarak de¤il.

Çekti¤iniz sanayi foto¤raflar›ndan
en çok hangisi sizi heyecanland›rd›? 
‹skenderun Demir Çelik ve Ere¤li Demir
Çelik fabrikalar›ndaki çekimler benim
için çok ayr› ve özeldir. ‹kisi de dünyan›n
büyük kurulufllar›ndand›r. Oralarda bir

hayat de¤il, binlerce hayat var ve o bin-
lerce hayat›n kendine özgü bir hikâye-
si... Bu beni çok etkiledi. Burada çekti-
¤im foto¤raflar arflivimde; kendimi ifa-
de edebildi¤im en iyi foto¤raflar olarak
ayr› bir yerde duruyor.

Sanayi çekimlerinde en çok 
a¤›r sanayi çekimlerini 

seviyorum. Fiziksel bak›mdan 
çok ilginç görüntülere sahne

oluyor; atefl, lav, duman ve renk
var. Ayn› zamanda çal›flanlar›n
a¤›r sanayi arac›l›¤›yla hayatla

kurduklar› iliflkiye ve mücadeleye
çok sayg› duyuyorum. Bu duru-
mun foto¤rafa dönüflmesi de beni

çok etkiliyor

‘

‘
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ale Kilit,  Kas›m ay›nda piyasaya
sundu¤u yeni ürünleri 282 RD ve
287 D döner sürgülü çelik kap›

kilitleriyle, Türkiye ve dünya pazar›ndaki
kullan›c›lar›na maksimum güvenlik sa¤-
l›yor. Kale Kilit, çelik kap› kilitlerinin ta-
sar›m ve güvenli¤ine farkl› bir bak›fl aç›-
s› getirdi¤i döner sürgülü çelik kap› kilit-
lerinin kasalar› galvaniz, karfl›l›k ve ayna-
s› ise krom kaplamal›. 282 RD ve 287 D
döner sürgülü çelik kap› kilitleri, birinci
turu do¤rudan yerinden ç›karak tamam-
l›yor, ikinci turda ise sürgüler 45 derece-
lik aç›yla karfl›l›ktaki yuvas›na yerlefliyor.
Böylece kap›n›z›n levye, kriko gibi alet-
lerle d›flar›dan zorlanarak aç›lmas›n› im-
kâns›z hale getiriyor. Normal çelik kap›
kilitlerinin sürgüleri ise yatay olarak ha-
reketi tamamlayarak kilitleme yap›yor.
282 RD döner sürgülü çelik kap› kilidi-
nin emniyeti olarak 287 D döner sürgü-
lü çelik kap› emniyet kilidi kullan›l›yor.
Kale Kilit’in, kilit standard› 6. s›n›fta TS
EN 12209 standartlar›ndad›r.

45 derecelik aç›yla dönerek karfl›l›ktaki yuvas›na yerleflmesiyle mekânlara üst düzey koruma
sa¤layan 282 RD ve 287 D çelik kap› kilitleriyle h›rs›zlar›n ifli art›k çok daha zor

Kale Kilit’ten iki yeni ürün: 
282 RD ve 287 D döner sürgülü çelik kapı kilidi

K

nflaat sektörünün önde gelen flir-
ketlerinin kat›ld›¤› ve bilgisayar des-
tekli yap› tasar›m›ndaki yeni tekno-

lojilerin tart›fl›ld›¤› Autodesk Say›sal
Modelleme toplant›s›, 20 Ekim 2009
tarihinde Taksim Point Otel’de gerçek-
lefltirildi. Autodesk ve Say›sal Grafik ta-
raf›ndan düzenlenen toplant›ya kat›lan,
Kale Kilit Ar-Ge Departman›’ndan Tasa-
r›m fiefi Özgür Baflkaya ve Ar-Ge tasa-
r›m mühendislerinden Emre Ifl›k, Kale
Kilit bünyesinde kilit tasar›mlar›nda
‘Autodesk Inventor Professional’ kulla-

n›m›n› anlatt›lar. Yeni piyasaya ç›kan ya
da ç›kacak olan modellerin, Autodesk
Inventor ile say›sal ortamda test edile-
rek, fiziksel prototip gereksiniminin en

aza indirilebilece¤inin vurguland›¤› su-
num, sektör profesyonelleri taraf›ndan
be¤eniyle izlendi. 
Kale Kilit’in yan› s›ra Best, Kumkaya,
Hidromek ve B-Plas’›n da sunum yapa-
rak destekledi¤i toplant›ya, Ford, Kord-
sa, Erenco ve Friterm gibi birçok firma
izleyici olarak kat›ld›. Autodesk Say›sal
Modelleme teknolojilerinin tan›t›ld›¤› ilk
sunumun ard›ndan, sistemi kullanan
firma yetkililerinin konuyla ilgili kendi
deneyimlerini sektör profesyonelleriyle
paylaflmalar›yla toplant› sona erdi.

ale Outlet Center’da 13 Kas›m 2009 tarihinde gerçekleflen Ali ‹hsan Yalç›n ba-
s›n buluflmas›na, Hürriyet ekonomi servisinden Aslan Batur,  Milliyet ekonomi
servisinden Fehim Genç, Sabah Gazetesi Emlak Editörü Dilek Tafl ve Habertürk

ekonomi servisinden Ender Bayar kat›ld›. Toplant›da, Sivas Divri¤i Sad›k Özgür Hasta-
ne projesi baflta olmak üzere yeni projeler ve 2010 öngörüleri paylafl›ld›. Toplant›da ay-
r›ca 2009’un son çeyre¤inde piyasaya sürülen iki yeni ürün Kale Tuzakl› Barel ve Kale
Döner Sürgülü Çelik Kap› Kilidi tan›t›ld›.

‹
Sektör profesyonelleri tasarım mühendislerimizi dikkatle izledi Kale Kilit ve Kale Kapı Pencere 

Genel Müdürü Ali İhsan Yalçın
basınla bir araya geldi

ale Kilit ve Kale Kap› Pence-
re Sistemleri, Çin’in Gu-
angzhou kentinde y›lda iki

kez düzenlenen Canton Çin ‹thal
ve ‹hraç Ürünleri fuar›na kat›ld›.
Kale Kilit ile ayn› stantda ürünlerini
sergileyen Kale Kap› Pencere Sis-
temleri flirketi, kap› ve pencere ak-
sesuar› sektöründe de söz sahibi
oldu¤unu gösterdi. Orta Do¤u ve
Afrika a¤›rl›kl› ülkeleri kapsayan zi-
yaretçi portföyüyle çok say›da yeni

ürünün tan›t›ld›¤› fuar› yaklafl›k
200 bin kifli ziyaret etti. Kale Kilit
ayr›ca Fransa’n›n baflkenti Paris’te
düzenlenen Batimat fuar›nda da
yer alan özel stand›yla büyük ilgi
gördü. 2-7 Kas›m 2009 tarihleri
aras›nda düzenlenen ve alan›nda
dünyan›n en büyük fuarlar›ndan
biri olan Batimat, özellikle Avrupa
ve Kuzey Afrika ülkelerinden ciddi
say›da sektör profesyoneli taraf›n-
dan ziyaret edildi.

Dünyan›n geliflim potansiyeli yüksek önemli pazarlar›nda yap› ve inflaat
sektörüyle ilgili çok say›da sektörel fuara kat›lan Kale Kilit, 2009 y›l›nda
da sektöründe öncü firma oldu¤unu bir kez daha gösterdi

Kale Kilit dünya markası olduğunu
bir kez daha kanıtladı

K

K

Kale Kilit Bursa Metal İșleme Fuarında
Bursa bayilerimizden Zeybekler Teknik H›rdavat,
5-8 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Bursa Metal ‹flleme
Fuar›’nda Kale Kilit ürünlerini sergiledi.  



K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

4 6  •  K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9 K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9  • 4 7

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

eliflmenin ve üretimdeki baflar›n›n e¤itimle sa¤-
land›¤›na inanan Kale Kilit, tak›m liderleri projesi-
ni sonuçland›rd›. May›s 2009 tarihinde bafllay›p,

Ekim ay›nda sonland›r›lan tak›m liderleri projesinin ödül
töreni, 6 Kas›m’da yap›ld›. Öncelikle üstlerinin aday gös-
terdi¤i ve aday olmak isteyen 102 kiflilik bir liste olufltu-
ruldu. Yap›lan elemeler sonucunda 50 kiflilik tak›m lideri
kadrosu belirlendi. Bu kadroya dan›flman firmam›zla iki
ay süreyle genel yetenek testi, iletiflim testi, detay alg›la-
ma testleri ve çeflitli s›navlar uyguland›. Ayr›ca tak›m li-
derleri 150'fler saat e¤itim ald›. Bu e¤itimlerin sonucun-
da tak›mlar›n› yönetmek üzere 49 kifli seçildi. Seçilen ta-
k›m liderlerine ödüllerini Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat
Özgür, Yönetim Kurulu Üyesi Sema Gürün, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sefa Çizer, Yurtd›fl› Sat›fl ve Pazarlama Grup
Baflkan› Turhan Turgut ve Genel Müdür Ali ‹hsan Yalç›n
takdim etti. Tak›m liderleri üretim sahas›nda kendi so-
rumlu olduklar› alanda tak›mlar›n› yönetecekler. Tak›m li-
derlerine çal›flmalar›nda baflar›lar dileriz.

Kale Kilit takım liderlerini belirledi 

G

E¤itimin
baflar›daki 
önemini sürekli 
vurgulayan Kale
Kilit,
gerçeklefltirdi¤i
tak›m liderleri
projesiyle bir ilke
daha imza att›

ale Endüstri Holding, uzun y›llar
hizmet vermifl personeline baflar›-
lar› ve emeklerinden dolay› teflek-

kür etmek amac›yla düzenledi¤i, berat
sertifikalar› ve ödül töreni organizasyo-
nu 3-4 Kas›m 2009 tarihlerinde gerçek-
lefltirdi. 10 y›l üzeri hizmet veren perso-
nele berat sertifikalar› ve aday göster-

me yöntemiyle ödüle lay›k görülen per-
sonele ödülleri 3 Kas›m’da grup bafl-
kanlar› taraf›ndan takdim edildi. 4 Ka-
s›m’da düzenlenen berat sertifikalar› ve
ödül töreni Kale Kilit Onursal Baflkan›
Sad›k Özgür'ün aç›l›fl ve teflekkür ko-
nuflmas›yla bafllad›. 20 ve 30 y›l üzeri
hizmet veren personele berat sertifika-

lar›n› ve ödüllerini Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Sedat Özgür, Yönetim Kurulu
Üyesi Sema Gürün, Yönetim Kurulu
Üyesi Güner Acar, Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan, Mali ‹fl-
ler ve Finans Grup Baflkan› Hakan Önce
ve Üretim Grup Baflkan› Nadir Erze tak-
dim etti.

Kale Endüstri Holding’ten çalıșanlarına teșekkür

K

ale Endüstri Holding Reklam ve Halkla ‹liflkiler, ‹n-
san Kaynaklar› ve Bilgi ‹fllem departmanlar›n›n sür-
dürdü¤ü çal›flmalar sonucu haz›rlanan Kaleport,

Ekim ay›ndan itibaren kullan›c›lar›yla bulufltu. Her depart-
mandan yetkili kullan›c›lar›n güncelledi¤i sitede, her flirket
için ayr› birer bölüm bulunuyor. Kurumsal portal uygula-
malar›n›n iflbirli¤ini kolaylaflt›rmas›, kurum içindeki sinerji-

yi art›rmas› ve iç
iletiflimi güçlen-
dirmesi amac›yla
yay›n hayat›na
“merhaba” diyen
Kaleport'ta, Kale Endüstri Holding flirketleriyle ilgili haber-
leri, projeleri, duyurular› ve etkinlikleri bulabilirsiniz.

Kaleport yayın hayatına bașladı

Seçilen tak›m liderlerine ödülleri takdim edildi

Ödül töreninde konuflma
yapan Sedat Özgür, tak›m 
liderlerine baflar›lar diledi

K



K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9  • 4 9

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

4 8  •  K A L E M  • S A Y I  1 0  • 2 0 0 9

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

ok say›da sektör profesyonelinin kat›ld›¤› ve sektör-
deki yeniliklerin anlat›ld›¤› Anahtarc›lar Çilingirler ve
Kilitçiler Federasyonu E¤itim ve Teknoloji semineri, ‹s-

tanbul Eresin Barcelo Topkap› Otel’de 14-16 Ekim tarihlerin-
de gerçeklefltirildi. Kale Kilit’in de kat›ld›¤› seminerde  Kale
Kilit D›fl Ticaret’in kurdu¤u 30 metrekarelik stant, anahtar-
c›lar›n yo¤un ilgisiyle karfl›land›. Kale Kilit D›fl Ticaret stan-
d›nda, a¤›rl›kl› olarak elektronik kilitler sergilendi. Çok say›-
da anahtarc›n›n yan› s›ra yurtiçindeki Ak›ll› Güvenlik Yöne-
tim Sistemleri (AGYS) servislerinin tamam›na yak›n›, semine-
re kat›larak yenilikleri yerinde görme f›rsat› buldu. 

Seminerin ikinci ve üçüncü gününde X5 Otomat ve X10
Ak›ll› Kilit Sistemi hakk›nda detayl› bilgilendirme yap›larak
kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tland› ve bütün ürün gruplar›n›n
ayr›nt›l› tan›t›m› yap›ld›.
Seminerin son bölümünde soru-cevaplarla bilgi al›flveriflinde
bulunulmas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lara hediyeleri takdim
edildi. Ayr›ca Kale Kilit’in yeni ürünü KTB Kale Tuzakl› Ba-
rel’in de tan›t›lmas› çilingirler taraf›ndan heyecanla karfl›lan-
d›. Seminerin ard›ndan kat›l›mc›lar, Kale Kilit’in düzenledi¤i
Galata Y›ld›zlar Restaurant’ta verilen akflam yeme¤inde bir
araya geldi.

Kale Kilit Dıș
Ticaret 
seminerde 
göz doldurdu
Kale Kilit D›fl Ticaret son
teknolojik ürünleriyle
Anahtarc›lar, Çilingirler ve
Kilitçiler Federasyonu 
seminerinde yo¤un 
ilgiyle karfl›land› 

Ç

Kale Kilit İran bayi ve toptancılarını İstanbul’da ağırladı
ale Kilit, ‹ran bayisi Azar Omran ve alt toptanc›lar›-
n›n yan› s›ra ‹ran Anahtarc›lar Odas› ile ‹ran Esnaf
odas› baflkanlar›ndan oluflan 48 kiflilik grubu, 2-4

Kas›m 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da a¤›rlad›. Kale Kilit ve
Kale Kilit D›fl Ticaret bünyesinde gerçeklefltirilen ‹stanbul
Semineri’nde elektronik ve mekanik kilitler konusunda
detayl› bilgi sunuldu. Al›fl›lm›fl›n d›fl›nda samimi ve s›cak
bir ortamda yeni ürünleri tan›ma f›rsat› bulan kat›l›mc›lar,
ürünler hakk›nda birçok sorunun cevab›n› uzman›ndan
ö¤rendi. Organizasyonun ilk günü Kale Kilit üretim tesis-
lerini gezen kat›l›mc› grup, daha sonra Kale Kilit persone-
linin vermifl oldu¤u ürün sunumunu izleyerek, bu organi-
zasyona kat›ld›klar›n› belgeleyen sertifikalar›n› ald›lar.

ale Kilit D›fl Ticaret elektronik ka-
bin kilitleri, otel, okul ve spor te-
sisi gibi dolap kilitinin kullan›ld›¤›

her alanda alternatif çözümler sunuyor.
fiifreli, kartl› veya elektronik modelleriy-
le kolayca kullan›labilen Elektronik Ka-
bin Kilitleri’nin montaj›n› yapmak da son
dedece basit. Maliyet aç›s›ndan de¤er-
lendirildi¤indeyse oldukça ekonomik.
Günümüz iflletme anlay›fl›nda müflteri
odakl› çal›flmay› ilke edinmifl birçok ku-
rum, Kale elektronik kabin kilitlerinin
sundu¤u yüksek güvenlik ve konforun
yan› s›ra, karfl›lafl›lan problemlerde za-
man kayb›n› önleyerek mekânlara mak-
simum katk› sa¤l›yor. 

Kolayca kullan›labiliyor
Elektronik kabin kilitleri, pratik kulla-
n›m› sayesinde dolaplarda de¤ifliklik ya-
p›lmas› durumunda yeni dolaplara ko-
layca adapte edilebiliyor. Standart ola-
rak bütün kabin kilitlerinde bulunan
alarm ve ikaz özellikleriyle oluflabilecek
art niyetli kullan›mlar› önlemede cayd›-
r›c› özelli¤e sahip. Alarm özelli¤i dola-

b›n zorla aç›lmas›nda, darbeye karfl› ve
art niyetli flifre taramalar› için özel ola-
rak gelifltirilmifl olup, kullan›c› dolapla-
r›nda tam bir güvenlik sa¤l›yor. 
Kale Kilit D›fl Ticaret kabin kilitleri; The
Ritz Carlton, Swiss Hotel, Ceylan Inter-
continental, Dedeman Hotel (Life
Style), Ramada Plaza, The Green Park
Hotel, Robert Koleji, A¤ao¤lu Sosyal
Tesisleri, Emarr Toskana Evleri, Celeb-
rity Fitness, Techno Gym, Flexi Healt
Club, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü E¤i-
tim ve Kongre Merkezi gibi birçok pres-
tijli noktada kullan›l›yor.

Özel mekânların kilitleri 
Kale Kilit Dıș Ticaret’ten

K

Kullan›m alanlar›nda 
maksimum güvenlik 

sa¤layan ve sektöründe
önemli bir ilke imza atan

Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi.,
elektronik kabin kilitleriyle

özel mekânlara yüksek 
güvenlik ve konfor sunuyor

A N K A R A

K
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basına tanıtıldı

ale Kilit, Kale Özgür Evler proje-
siyle konut sektörüne girdi. Bu
amaçla 7 Aral›k’ta  düzenlenen

toplant›da, Kale Kilit ve Kale Yap› Yö-
netim Kurulu Üyesi Sema Gürün, Kale
Kilit ve Kale Yap› Yönetim Kurulu Üye-
si Sefa Çizer, Kale Kilit ve Kale Yap›
Yönetim Kurulu Üyesi Güner Acar, Ka-
le Yap› Genel Müdür Yard›mc›s› Alp
Gürün ve Kale Yap› ‹nflaat Müdürü ‹h-
san Akyüz, Kale Endüstri Holding Rek-
lam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü Hülya
K›l›ç, Kale Yap› Emlak Portföy Yönetici-
si O¤uz Avkan’›n yan› s›ra Kale Özgür
Evler mimar› Orson Mimarl›k’tan
‹brahim Tütenyurt ‹stanbul Beylikdü-
zü’nde inflas› tamamlanan Kale Özgür
Evleri tan›tt›.
Toplant›da konuflma yapan Kale Kilit ve
Kale Yap› Yönetim Kurulu Üyesi Sema
Gürün, uzun y›llard›r inflaat ve iflletmesi
gerçeklefltirilen fabrika, ifl merkezleri,
al›flverifl merkezi, okul ve hastane yap›-
m›yla inflaat sektörünü yak›ndan tan›-
yan Kale Kilit Grubu’nun Kale Özgür
Evler ile konut sektörüne ad›m att›¤›n›
söyledi. Gürün, önümüzdeki dönemde
‹stanbul’da Topkap›, Güzelce, Beylikdü-
zü, Çobançeflme ve Avc›lar’da bulunan
Kale Kilit Grubu’na ait arazilerde rezi-

dans, konut ve al›flverifl amaçl› projeleri
hayata geçirmeyi planlad›klar›n› belirtti. 

“Kale Özgür Evler için 20 milyon TL
yat›r›m yapt›k”
Sema Gürün, “Kale Kilit Grubu’nun ilk
konut projesi olan Kale Özgür Evler’i,
maket üzerinden de¤il, tamamlanm›fl
yerleflime haz›r olarak sat›fla ç›kararak,
krize ra¤men hareketlili¤ini koruyan ko-
nut sektöründe yeni bir anlay›fl› yayg›n-
laflt›rmay› hedefliyoruz” dedi. Gürün, 20
milyon TL yat›r›m bedeliyle hayata geçen
Kale Özgür Evler’in, Kale Kilit markas›n›n

güvenlik konusundaki deneyimini ve gü-
cünü yans›taca¤›n› söyledi. Gürün flöyle
devam etti: “Güvenlik ve konfor anlay›fl›-
m›z› Kale Özgür Evler ile konut sektörüne
tafl›d›k. Kale Özgür Evler,  içte ve d›flta
sa¤lad›¤› güvenlikle di¤er konut projele-
rinden farkl›lafl›yor. Kale Özgür Evler’de
grubumuzun di¤er ürünleri olan Kale Çe-
lik Kap›, Kale Kilit ve Kale yang›n kap›lar›
kulland›k. Son teknolojiden yararlanan
kameral› güvenlik sistemleri, haftan›n 7
günü 24 saat hizmet veren özel güvenlik
görevlileri, kontrollü site girifli, otomatik
yang›n söndürme sistemi, boydan boya
cam ve ahflap kapl› cephe sistemleri ve
birinci s›n›f malzeme kalitesiyle Kale Öz-
gür Evler, güvenli ve konforlu flehir haya-
t›n›n kap›lar›n› aralayacak.”
Konut sektörünün deneyimli firmas›
Orson M‹marl›k taraf›ndan tasarlanan
Kale Özgür Evleri’nin fiyatlar› 167 bin TL
ile 510 bin TL aras›nda de¤ifliyor.

Kale markas›n›n gücü ve güvenini Kale Özgür Evler projesiyle konut sektörüne tafl›yan Kale Kilit, gerçeklefltirilen
bas›n toplant›s›yla do¤ayla iç içe, depreme karfl› korkusuz bir hayat sunan Kale Özgür Evleri tan›tt›

K

‘Kale Özgür Evler’

Soldan sa¤a: O¤uz Avkan, Alp Gürün, Sefa Çizer, Sema Gürün, Güner Acar, ‹brahim Tütenyurt, ‹hsan Akyüz
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Yakup Ekin ve Nalan yeni albümlerini tan›tmak amac›yla Kale
Outlet Center’da imza günü gerçeklefltirdi. Sevenleriyle bu
özel günde bir araya gelen flark›c›lar, hayranlar› için albümleri-
ni imzalad›, foto¤raf çektirdi. Program›n ard›ndan mini bir
konser veren Nalan, hayranlar›n› çoflturdu.

Yakup Ekin ve Nalan
Kale Outlet Center’da
hayranlarıyla buluștu

9 Ekim Cumhuriyet Bayram›, Tanyeli, Babutsa,
Selçuk Yapar, Kendi, Rapçi Ramiz, Gönen gibi
birbirinden ünlü sanatç›lar›n sahne ald›¤› Kale

Outlet Center’da büyük coflkuyla kutland›. Kutlamalar
gençli¤e hitabenin okunmas›yla bafllad›. Sanatç›lar›n
sahne almas›yla renklenen gecede, ziyaretçiler
oldukça e¤lenceli saatler geçirdi. Konserlerin ard›ndan
hayranlar›na imza da¤›tan sanatç›lar büyük ilgi gördü.

2

Kale Outlet Center’da
29 Ekim coflkusu

ale Kilit, 3-7 Ekim 2009 tarihle-
rinde bayilerini, eflleriyle birlik-
te Belek Rixos Premium

Otel’de a¤›rlad›. Bowling ve havuz
oyunlar› aktivitelerine kat›lan misafir-

ler, aileleriyle beraber tatilin tad›n› ç›-
kard›. Kale Vida ise 7-11 Ekim 2009
tarihlerinde bayileriyle, Belek Cornelia
Diamond Otel’de biraraya geldi. Misa-
firler su topu, mini futbol gibi organi-

zasyonlarla e¤lenirken, bayiler tavla
turnuvas› yapmay› da ihmal etmedi.
Bayiler, akflam yemeklerinde mevcut
ürünler ve pazar hakk›nda de¤erlen-
dirme yapt›lar.

K
Kale Kilit ve Kale Vida’dan bayilerine tatil keyfi



üyük bir sanayi kuruluflu olan Kale
Kilit’te çal›flanlar›n sa¤l›¤›yla ilgili ne

gibi çal›flmalar yap›yorsunuz?
fiirketimizde iki türlü sa¤l›k çal›flmas› yap›l›yor.
Birincisi, iflyerinin hijyenik flartlar›, çal›flma flart-
lar› ve tehlikeli ifllerden korunmas› için yap›lan
genel koruyucu hekimliktir. ‹kincisi ise tedavi
edici çal›flmalard›r. Biz flirket olarak genel sa¤-
l›k korunmas›na çok önem veriyoruz. Yani
hastal›klar›n bünyemize girmemesi için her fle-
yi yap›yoruz. Zaten gayemiz iflçinin sa¤l›¤›, ifl-
yerinin verimlili¤i. Sa¤l›ks›z bir iflyerinden, iyi
bir verim al›namaz. Çok kaliteli ve genifl bir
sa¤l›k altyap›m›z var. Her y›l sa¤l›k birimimizi
yeniliyoruz. Bu birimde bir hekim, bir hemflire,
bir ifl güvenli¤i uzman›, 60’a yak›n ilkyard›m
sertifikal› personelle çal›fl›yoruz. Personelin,
herhangi bir sa¤l›k problemi karfl›s›nda hasta-
ya müdahale edebilmeleri, durumu bize ilete-
bilmeleri ve hastay› sa¤l›k ünitesine yetifltirme-
leri bak›m›ndan bu çok önemli. ‹fl sa¤l›¤›, iflçi
güvenli¤i kordinasyon komisyonumuz var.
Bununla birlikte sendikadan bir sa¤l›k görevli-
siyle temas halindeyiz. Onlarla toplanarak
müflterek kararlar al›yoruz. Bu noktada Endüs-
triyel ‹liflkiler Müdürlü¤ü ve ‹dare Amirli¤i ile
koordinasyon içindeyiz. 33 y›ld›r Kale Kilit’te

çal›fl›yorum. Bu süre içerisinde büyük bir salg›n
durumuyla karfl›laflmad›k. Çünkü, her zaman
önceden tedbirlerimizi ald›k. K›sacas› flirketi-
mizde koruyucu hekimli¤e önem verdik.

Birçok kiflinin hayat›n› kaybetmesine ne-
den olan domuz gribinin çal›flanlar›n›z
üzerindeki etkileri nelerdir?
H1N1 tipi domuzlarda görülen grip virüsüne
yak›nl›k gösterdi¤inden domuz gribi olarak ad-
land›r›l›yor. Meksika’da büyük bir h›zla yay›l-
maya bafllayan hastal›k, dünya genelinde yüz-
lerce insan›n hayat›n› kaybetmesine yol açt›.
Genifl bir klinik spektru-
ma sahip olan bu virüs,
genelde ölüme sebep
olmamakla birlikte,
hastal›¤a ba¤l› olarak
geliflen ikincil enfeksi-
yonlar nedeniyle hasta-
n›n yaflam›n› tehlikeye
sokuyor. fiirket olarak
biz de salg›n haberini
ald›¤›m›z ilk günden iti-
baren gereken tedbirle-
ri derhal ald›k. Bu yüz-
den büyük bir pani¤e
kap›lmad›k. ‹flçilerimizi
her ayr›nt› konusunda
bilgilendirdik ve uyard›k.
Çal›flanlar›m›za aç›klay›-

c› broflürler haz›rlad›k, gerekli bas›l› materyal-
leri de en yak›n sa¤l›k merkezinden temin et-
tik. Mutfak, lavabo ve tuvaletlerin hijyenik
flartlar›n› yerine getirdik, fabrikalar›m›z› ilaçla-
d›k. Depolar›m›zda hijyenik maskeler stokla-
d›k, belirtileri gösteren herkese da¤›tt›k. Hat-
ta eve gönderdi¤imiz hastalar›n ailelerine bile
maske gönderdik. Ald›¤›m›z tedbirler ve çal›-
flanlar›m›z›n bilinciyle bu y›l, daha az grip va-
kas›yla karfl›laflt›k. Gününde baflvuru ve  uzak-
laflt›rma gribin flirket içerisinde yay›lmas›n›n
önüne geçti.  Buradan hastaneye gönderdi¤i-
miz, bir-iki ateflli vakay›, dönüfllerine kadar ta-

kip ettik. Endiflelenme-
lerine ve panik yapma-
lar›na izin vermedik.
Çünkü panik, hastay›
olumsuz etkileyerek
tedaviyi geciktirir.

Son olarak neler
söylemek istersiniz?
Çal›flanlar sa¤l›kl›ysa,
al›nan verim yüksektir.
Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›-
¤› bizim için çok de-
¤erli. Bu yüzden flirket
olarak çal›flanlar›m›z›n
sa¤l›¤›na önem veri-
yoruz; bunun karfl›l›¤›-
n› da al›yoruz. 

Kale Kilit flirket doktoru Ersin Alkan, Kale Kilit’in sa¤l›k
alan›nda kaliteli bir altyap›s› oldu¤unu söylüyor. Alkan, 
“Her y›l sa¤l›k birimimizi yeniliyor, bu alanda sürekli 
yat›r›m yap›yoruz. Çünkü çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤› 
bizim için çok de¤erli” diyor

“Ancak sağlıklı bir kuruluș 
verimli çalıșabilir”

B
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Kale Kilit flirket doktoru 
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Mütehass›s› Ersin Alkan




